
Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1982. — Exterior seen from the south-east.

MØRKØV KIRKE
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Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to 
øre.1 1567 talte sognet 27 tiendeydere og var da an
neks til Stigs Bjergby (s. 755), hvilket stadig er tilfæl
det.2 O. 1666 ansås patronatsretten for kongelig;3 
men 26. sept. 1678 tilskødedes kirken med patro- 
nats- og kaldsret Jens Juel.4 Kirken lå i 17- og 
1800’rne under Toftholm (før 1871 Mørkegaard).5 
Den overgik til selveje 6. maj 1910.

Kirken ligger på flad mark i den sydlige udkant 
af landsbyen, nord for hvilken herregården

Toftholm er beliggende. På de tre sider har kir
kegården bevaret gamle grænser; men mod syd 
er den udvidet flere gange som følge af det 
voksende befolkningstal i sognets to stations
byer, Knabstrup og byen af samme navn som 
kirkebyen. Allerede 1844 tillagdes nyt areal i 
sydvest, og 18696 samt 19197 omtales kirkegår
dens udvidelse. 1974 er den sydligste del udvi
det mod øst frem til vejen ved inddragelse af en 
del af graverboligens have.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 50
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1960, revideret af HJ og tegnet af Marianne Nielsen 1982. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

Kirkegårdens hegn og indgange. Bortset fra 
nordøsthjørnet, som er ommuret i nyere tid, er 
nordmuren formentlig senmiddelalderlig. De 
vestligste to tredjedele er af munkesten i mun
keskifte og hæver sig ca. 1,7 m over kirkegår
dens jordsmon. Den har udadvendt afdækning 
af munke og nonner, og indersiden prydes for
oven i forskellig højde af et savskifte. Den re
sterende del af nordmuren samt østmuren om
trent frem til køreporten er af marksten og sto
re mursten. Afdækningen er indadvendt og be
står hovedsagelig af vingetegl, der et enkelt 
sted afløses af munke og nonner. Den første 
store sydudvidelse hegnes af en kløvstensmur 
med enkelte murstensskifter foroven under den 
indadvendte afdækning af vingesten. Udven
dig står disse mure blanke, mens de mod kirke
gården er hvidtede som den gamle mur. Den 
næste udvidelse hegnes i vest af en mur, som 
svarer til den foregående, og i forbindelse med 
den yngste udvidelse er der langs vejen rejst en 
hvidkalket mur med røde vingetegl. Af hensyn 
til kommende udvidelser hegnedes sydsiden 
med trådvæv og thujahæk, mens der mod gra
verens have opsattes raftehegn. - Vest for tår
net og nord for koret står gamle lindetræer.

Hovedindgangen er en køreport i øst, som i 
lighed med en fodgængerlåge nordligere i sam
me side, antagelig stammer fra tiden omkring 
kirkens hovedrestaurering 1872. Begge åbnin
ger lukkes nu af yngre trætremmelåger, som er 
ophængt i piller af røde mursten, afdækket af 
vingetegl, der på køreporten danner saddelta
ge. Herudover er der indgang til kirkegården 
gennem en jerntremmelåge ved graverboligen 
samt en trætremmelåge sydligst i den nye øst
mur. Endelig er der i sydsidens hegn en låge til 
affaldsplads.

18466 nævnes »kirkeporten og lågen ved 
samme«, muligvis en middelalderlig †portal? af 
den gængse type.

Bygninger m.m. på kirkegården. Nødtørftshuset 
ved graverboligen er fra 1930’rne,7 og i forbin
delse med den seneste restaurering er der på 
kirkegården ud for graverboligen opført et red- 
skabshus. - 1663 nedtog man sten og tømmer 
fra †vognhuset.8

Det brolagte fortov omkring kirken er forny
et ved restaureringen 1979-80.

Kirken er et langhus, hvis midterste del ud
gøres af skibet fra en senromansk kirke, opført 
i 1200’rne. Hertil er føjet, muligvis allerede i
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1300’rne, et våbenhus i nord (nu ligkapel) og et 
kapel (nu våbenhus) mod syd. I 1400’rne udvi
dedes skibet mod vest som led i en større om
bygning, og o. 1500 tilføjedes tårnet. Langhu
sets østre del, et kor med sakristi, er fra middel
alderens slutning. Orienteringen afviger stærkt 
mod nord.

Den oprindelige kirkes skib er bygget af 
munkesten i munkeskifte med smalle, omhyg
geligt glattede fuger. Hvor oprindelig murbe
handling endnu kan iagttages, ses, at murene 
udvendig stod blanke, mens de indvendig dæk- 
kedes af et tyndt, hvidtet pudslag. Gesimsen 
har været let udkraget, og dens eneste bevare
de, nedre skifte har rundet underkant, et træk, 
som kendes fra andre samtidige teglstenskir- 
ker.9 Murhøjden i syd er 3 m, målt mellem 
jordsmonnet og gesimsens underkant.

Af de oprindelige rundbuede vinduer med 
smige sider, er langmurenes vestligste, umid
delbart øst for dørstederne, bevaret. Nordsi
dens er blændet i lysningen og står siden sidste 
restaurering som en udvendig niche. Det til
svarende i syd er for den øvre dels vedkom
mende synligt fra våbenhusloftet. Bredden er
55 cm i murflugten mod 31 cm i lysningen, der 
har muret glasfals af rejste sten. Ydersiden af 
denne murede lysning, som har støttet vin- 
duesglasset, sidder 21 cm inden for ydre mur- 
flugt. Buens kileformede stik er delvis tilhug
get med hammer, og buens issepunkt ligger 10 
cm (d.e. stikkets højde) fra gesimsens under
kant. — Syddøren forsvandt allerede ved kapel
lets opførelse, mens man endnu aner vangerne 
af den tilmurede norddør, hvis indre åbning 
muligvis har haft fladbuet stik.10

Tilføjelser og ændringer. Den ældste tilbyg
ning, antagelig fra 1300’rne,11 er nordsidens vå
benhus, som er meget lavt.12 Til flankemurene 
er hovedsagelig benyttet rå kløvede marksten, 
mens gavlen i det væsentlige er af munkesten i 
munkeskifte. Flankemurene har fals gesims, og 
taggavlen, der brydes af en spidsbuet blænding 
omkring fladbuet lem, har fod- og toptinde. 
Den fladbuede, indvendigt falsede dør,13 har 
udvendigt, spidsbuet spejl. I østre flankemur 
spores indvendig et fladbuet vindue, som er

tilmuret med små sten. 18627 benyttedes byg
ningen som materialrum; men ved restaurerin
gen 1979-80 er den indrettet til ligkapel.

Tilbygningen på skibets sydside er forment
lig opført i 1400’rne som et kapel (med udven
dig dør), der allerede i århundredets anden 
halvdel er ændret i forbindelse med en større 
ombygning af skibet; senere er bygningen ind
rettet som regulært våbenhus, bortset fra tiden 
1873-1980, da den fungerede som ligkapel.

Af den oprindelige bygning er flankemurene 
og gavlen indtil tagfoden bevaret. Materialet er 
rå og kløvede marksten, suppleret med munke
sten til hjørner, gesimser og muråbninger. 
Flankemurene har almindelig falsgesims, mens 
gavlen er mere usædvanlig i kraft af et asym
metrisk vindue. Den højtsiddende lysåbning, 
hvis plads kan hænge sammen med tilbygnin
gens særlige brug,14 blev blændet allerede ved 
den middelalderlige ombygning og var indtil 
restaureringen 1979-80 kun delvis synlig fra 
loftet. Nu er det lille fladbuede vindue med 
spidsbuet spejl (indvendig i fladbuet blænding) 
atter synligt udvendig. Den spidsbuede, falsede 
dør er udvidet o. 1864,6 da en formentlig flad
buet åbning forstørredes svarende til det beva
rede spidsbuede spejl, hvis rulskiftestik foroven 
har prydskifte. Restaureringen 1979-80 godt
gjorde, at tilbygningen oprindelig har åbnet sig 
mod skibet med en bred, rundbuet arkade.15

Fig. 3. Våbenhusets vestside (s. 776). HJ fot. 1979. - 
West side of the porch.

50*
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Ombygningen, som gennemførtes endnu i 
1400’rnes anden del (jfr. kalkmalerier) sidelø
bende med skibets udvidelse og overhvælv- 
ning, medførte indbygning af hvælv, vindues- 
ændring og opførelse af ny taggavl (fig. 4). 
Sidstnævnte, som er nærbeslægtet med gavlen 
på sydkapellet i Sæby (Løve hrd.), har elleve, 
let brynede kamtakker. Udsmykningen består 
af syv rundbuede høj blændinger, af hvilke den 
midterste har dobbelt bredde og tvillingdelt af
dækning, samlet på halvstens hængestav med 
falset konsol og tværstav. Blændingen, som 
krones af trappeformet prydblænding, har ne- 
derst et fladbuet dobbeltvindue til loftsrum
met. Med hvælvslagningen lukkedes det oprin
delige vindue. Det nye vestvindue (fig. 3) er et 
fladbuet dobbeltvindue, ud- og indvendig ind
rammet af fladbuet blænding. Hvælvet hviler 
på falsede vægpiller og har rundbuede, helstens

skjoldbuer16 samt halvstensribber; i tre af svik
lerne ses rektangulære spygat.

Senere, formentlig i eftermiddelalderlig tid, 
er kapellet omdannet til et regulært våbenhus 
ved blænding af arkaden med en mur af store 
sten. Heri indsattes en fladbuet, til begge sider 
falset dør, der stod tilmuret, sålænge rummet 
fungerede som ligkapel.

Vestforlængelsen. I 1400’rnes anden halvdel 
(jfr. kalkmalerier) blev skibet forlænget mod 
vest, forhøjet og indhvælvet. Det nye afsnit er 
af munkesten i munkeskifte og samhørende 
med forhøjelsen af skibets murkrone, der ind
vendig andrager mindst 8 skifter (90 cm), ud
vendig 15, målt fra oversiden af den oprindeli
ge gesims’ eneste skifte til undersiden af den 
nuværende falsgesims. Forlængelsen fik i vest 
en kamtakket blændingsgavl (fig. 5), som end
nu står delvis bevaret og synlig fra tårnets øvre 
stokværk. Dekorationen, som er beslægtet 
med sydkapellets blændingsgavl, består af 
mindst syv spidsbuede høj blændinger, af hvil
ke den midterste er dobbelt bred med tvilling
delt afdækning, samlet på halvstens hængestav. 
Sidstnævnte har tværstav og hviler på dobbelt, 
affaset konsol over en sekundært udvidet, flad
buet glug. Blændingernes bund står pudset og 
hvidtet i kontrast til den blanke teglstensmur. 
De tre hvælvfag hviler på falsede vægpiller17 
uden vederlagsmarkering. De spidse skjold- og 
gjordbuer er helstens, ribberne halvstens. I 
søndre svikkel af vestfagets vestre kappe spores 
en lem, tilmuret med munkesten.

Tårnet er næppe mange årtier yngre end vest
forlængelsen og antagelig opført o. 1500.18 Ma
terialet er munkesten i munkeskifte over mark- 
stenssyld. En af sydsidens syldsten smykkes af 
syv indristede hjulkors og stammer antagelig fra 
bronzealderen. Tårnrummet, som er forbundet 
med skibet ved en spidsbuet arkade, er planlagt 
uden hvælv. Dette fremgår dels af de selvstæn
dige, falsede vægpiller, dels af den omstændig
hed, at hvælvets søndre skjoldbue overskærer 
et fladbuet, falset stik, som antagelig er oversi
den af et oprindeligt sydvindue. Et tilsvarende 
stik, som fremdroges 1979 over den sekundære 
indgangsdør, viser, at også vestvinduet mod

Fig. 4. Våbenhusgavl (s. 776). NE fot. 1982. - Porch 
gable.
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Fig. 5. Vestforlængelsens gavl (s. 776). 1:50. Målt og tegnet af Torben Hjelm 1983. — Gable of the western 
extension of the nave.

det indre har haft fladbuet indramning.
Beslutningen om at overdække rummet med 

et hvælv, som har spidse helstens skjoldbuer og 
halvstens ribber, må være truffet endnu under 
opførelsen. Herfor taler bl.a. det forhold, at 
nordsidens overdør, som giver adgang til de 
øvre stokværk, synes oprindelig i murværket. 
Ved trappehusets opførelse 1872 fjernedes en 
†fritrappe, og den fladbuede, udvendigt falsede 
åbning (hvis stapler er bevaret) forhuggedes;

både gulv og loft stiger trinvis gennem mur
livet.

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
fire verdenshjørner. Mod øst, syd og vest små 
fladbuede dobbeltåbninger, som både ud- og 
indvendigt indrammes af fladbuet blænding. I 
nord er glamhullet (af hensyn til klokkernes 
indhejsning) én stor fladbuet åbning med ud
vendig fals og mod det indre en blænding sva
rende til de øvrige. Flankemurene afsluttes med
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falsgesims, og de øst-vestvendte taggavle bry
des afblændinger under 11 kamtakker. De to 
blændingskompositioner afviger i nogen grad 
indbyrdes, hvilket til dels kan skyldes senere 
reparationer. Østgavlen har nu ni højblændin
ger, der er rund- eller spidsbuede bortset fra de 
to yderste, der har vandret afdækning samt 
midterblændingen, hvis afdækning er et tvedelt 
spærstik kronet af toprude og samlet på hænge- 
stav med profileret konsol og tværstav. I vest 
er bevaret 11 blændinger, af hvilke de yderste 
er rundbuede, de øvrige afdækket af tvedelt 
spærstik eller fladbue, samlet på hængestav 
med profileret konsol. Både i øst og vest udgår 
midterblændingen ikke fra gavlens fodlinje, 
men fra en fladbuet luge, beregnet til at betjene 
det reparationsstillads, hvis gennemløbende 
bomhuller endnu står åbne.

Langhuskoret med indbygget sakristi er ifølge 
gavlens detaljer19 opført o. 1525. Efter det gam
le kors nedrivning er skibets flankemure for
længet. Materialet er munkesten i nogenlunde 
regelmæssigt munkeskifte samt enkelte mark
sten. Flankemurene har falsgesims, mens tag

gavlen smykkes af en etagedelt blændingskom- 
position under 13 kamtakker. Gavlfoden mar
keres af to savskifter, skilt af glat skifte, lige
som de enkelte etager adskilles af savskifte. Al
le blændingerne har vandret falset afdækning; i 
den øverste etage er indskudt en fladbuet glug, 
flankeret af to små korsformede åbninger. In
gen oprindelige vinduer er bevaret, men det er 
sikkert, at der aldrig har været lysåbninger i 
gavlen og næppe heller på nordsiden. Ved re
staureringen 1979-80 sås omkring det sekun
dære vindue til selve korrummet (d.e. det andet 
fra øst) dele af karmene til en bredere åbning, 
hvis afdækning har siddet højere end det nuvæ
rendes og muligvis var spidsbuet.

Korrummet overdækkes af et samtidigt 
hvælv, som hviler på forlæg i flankemurene, 
mens der såvel i øst som i vest er rundbuede, 
helstens skjoldbuer; halvstensribberne mødes i 
toprude.

Sakristiet er etableret ved opførelsen af en 
skillemur østligst i korudvidelsen. Typen ken
des fra flere sengotiske korudvidelser, bl.a. 
Kundby (s. 627 med note 31). Skillevæggen,
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Fig. 6. Indre, set mod 
øst. NE fot. 1982. - In- 
terior to the east.

Fig. 7. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1982. - In- 
terior to the west.

som ikke står i forbandt med flankemurene, 
har to ens døråbninger, der muligvis er oprin
delige, selv om det normale kun er én dør 
(hyppigst i nord, men undertiden centralt pla
ceret bag altret). Dørene stod fladbuede med 
spidst spejl mod koret indtil o. 1918,7 da spejlet 
borthuggedes. Mod sakristiet er den fladbuede, 
falsede åbning (med stapler og klinkefald) der
imod intakt. Rummet overdækkes af et rund
buet tøndehvælv, og i væggene ses fladbuede 
gemmenicher, 52x50 cm (øst) og 54x56 cm 
(syd) med bunden 77 cm over gulvet.

Ejtermiddelalderlige ændringer og vedligeholdel
se. De bevarede regnskaber rummer kun fa op
lysninger om kirkens vedligeholdelse i efter- 
middelalderlig tid, og viden herom må derfor i 
første række hentes ved undersøgelse af byg
ningen selv. Således er der i syd på grænsen 
mellem det gamle skib og korforlængelsen op
ført en støttepille, muret af marksten samt gen
anvendte mursten (både munkesten og små 
sten af nyere dato).

Restaureringen 1979, som bl.a. indebar fjer
nelse aflanghusets cementgulv fra 1872, gav en

række oplysninger om ældre gulve. I tårnarka
den påvistes levn af et munkestensgulv, liggen
de i samme højde som lerstampet gulv i skibet 
ud for sydkapellets dør. Endelig markerede et 
to skifter højt trin af mursten opgangen til 
koret.

Vinduer. Udmuringen omkring skibets øst- 
ligste vindue i syd (mellem våbenhus og støtte
pille) tyder på, at den nuværende åbning erstat
ter et væsentlig bredere vindue, som kan stam
me fra reformationsårhundredet. 180520 og at
ter 181521 omtales reparationer af vinduerne i 
tårnrummet, hvor der var indrettet begravelse; 
muligvis drejede det sig om de to oprindelige 
vinduer mod syd og vest. 1835 hedder det, at 
to fag nye vinduer skal indsættes, men stedet 
specificeres ikke i modsætning til synet 1862, 
som ønskede et større vindue i nord, »svarende 
til de andre«.6

18726 bekostede kirkeejeren en omfattende, 
noget hårdhændet restaurering ved arkitekt 
Charles Abrahams.7 I langhus og sakristi ind
sattes syv store, spidsbuede vinduer, udvendigt 
falsede og med sprosseværk af støbejern. Tårn
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rummet fik mod syd og mod nord cirkelvindu
er, og ved indsættelsen af en fladbuet vestportal 
med spidsbuet, falset spejl mod det ydre om
dannedes rummet til våbenhus. Endvidere af
løstes tårnets fritrappe af et muret trappehus, og 
der indsattes en norddør i sakristiet, hvis form i 
lighed med trappehusets svarer til vestportalen. 
Udvendig dækkedes murene af hvidkalket ce
ment, mens de nye indfatninger af vinduer og 
døre samt trappehuset stod i blank mur. Sydsi
dens våbenhus, som nu blev overflødigt, ind
rettedes til ligkapel, og døren til kirken tilmu- 
redes. I langhuset lagdes nyt gulv af cement, og 
formentlig stammer tagværkerne af fyrretræ fra 
denne restaurering.

Tårnets ydre murværk er repareret 1901, 
1912 og 1916. 19507 er syd- og vestsiden skal
muret med store, røde sten, som hvidtedes.

Kirken står i dag præget af den ud- og ind
vendige restaurering, som gennemførtes 1979- 
80 (arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen). Ud
vendigt er cementpudsen fjernet og afløst af 
hvidtekalk. Herved er murenes oprindelige ka
rakter med bomhuller og hidtil skjulte åbnin
ger (skibets nordre vindue, gavlvinduet i sønd
re våbenhus og dettes arkade mod skibet) ble
vet synlig. Tagene er hængt med røde vinge- 
tegl. Indvendig er der gulv af gule, håndstrøg- 
ne sten på fladen uden fuge, i søndre våbenhus 
lagt i mønster sammen med ældre sten af sam
me materiale. Ved indretningen af ligkapel i 
nordre våbenhus har dette faet nyt bjælkeloft af 
umalet fyrretræ, mens gulvet er belagt med 
store Ølandsfliser (fra tårnrummet), hvorom 
en kant af gulsten.

Opvarmning. Ved restaureringen 1872 opsat
tes en kakkelovn.21a 1933 installeredes et lav- 
tryksdampanlæg til afløsning for en kalori
fer. 1966 ændredes dette til vandopvarmning. 
Ved restaureringen 1979-80 fik kirken nyt var
meanlæg med fyrrum i graverboligens udhus.

KALKMALERIER

Det første fund af kalkmalerier blev gjort i 
august og september 1872 i forbindelse med 
kirkens gennemgribende restaurering. På for

anledning af den daværende kirkeejer, godsejer 
Hoppe til Toftholm, gennemførtes i de følgen
de måneder en delvis afdækning af mere eller 
mindre velbevarede billeder på vægge og 
hvælv. Malerierne repræsenterede to forskelli
ge perioder: Det ældste lag, fra o. 1425, fandtes 
på det senromanske skibs nordvæg. Det yngre 
lag, udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80, 
blev fundet på vægge og hvælv i det forlænge
de skib samt på sydkapellets hvælvkapper. 
Væggenes malerier dækkedes imidlertid igen 
(med cementpuds); men inden da blev en kors- 
fæstelsesscene fra o. 1425 såvel som sydkapel
lets billeder delvist trukket op med blyant.22 
Den øvrige del af dekorationen på skibets 
hvælv skal på trods af planer om restaurering 
have stået urørt helt til 1937. Dette år foretog 
konservator Egmont Lind en rensning og re
staurering af de efterhånden stærkt tilsodede 
malerier i skibet samt en afdækning og re
staurering af hvælvudsmykningens svikler.

I forbindelse med den seneste hovedrestaure
ring 1979-80 blev væggene i skib, kor, sakristi 
og det sydlige våbenhus delvist genafdækket 
og undersøgt af konservator Robert Smalley, 
hvorved der fremkom fragmenter af kalkmale
rier fra flere forskellige perioder. Af dekoratio
nen fra o. 1425 blev kun den førnævnte korsfæ- 
stelsesscene restaureret. Af de ligeledes spar
somme levn af Isefjordsværkstedets udsmyk
ning på skibets vægge blev kun et enkelt frag
ment, en smørkærningsscene, bevaret. Den 
lavtplacerede og derfor let tilgængelige ud
smykning på sydkapellets kapper viste sig at 
være opmalet og suppleret flere gange, tidligst 
formentlig endnu i katolsk tid. Senere, mellem 
blyantsoptrækningen fra 1872 og inden år
hundredskiftet er billederne opmålet med lim
farve og nye, formentlig ændrede bibelhenvis
ninger tilføjet. Før Smalleys konservering er 
dele af malerierne frisket op ved mindst to lej
ligheder.23 På korets vægge fremkom tre ind- 
vielseskors fra o. 1500-25, hvoraf et på nord- 
og et på sydvæggen blev bevaret, mens det 
tredje på østvæggen igen overkalkedes. I sakri
stiet sporedes svage, uidentificerbare farvere
ster, mens der i det sydlige våbenhus på muren
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Fig. 8. Skematisk plan over gotiske kalkmalerier i skibet og søndre våbenhus. A. Korsfæstelsen. Maleri udført 
o. 1425 (s. 781). 1-28 og a, malerier i skibet (s. 782), 29-34, malerier i søndre våbenhus (s. 791), alle udført af 
Isefjordsværkstedet o. 1460-80. 1. Bebudelsen. 2. Fødslen. 3. Besøgeisen. 4. Hyrderne på marken. 5. Hellig
trekonger for Herodes. 6. Helligtrekongers tilbedelse. 7. Fremstillingen i templet. 8. Sædeunderet. 9. Flugten 
til Ægypten. 10. Barnemordet. 11. Indtoget i Jerusalem. 12. Uddrivelsen af templet. 13. Nadveren. 14. 
Bønnen i Getsemane. 15. Judaskysset. 16. Kristus for Pilatus. 17. Hudstrygningen. 18. Tornekroningen. 19. 
Korsegangen. 20. Korsfæstelsen. 21. Nedfarten til dødsriget. 22. Opstandelsen. 23. Dommedag. 24. Helvede. 
25. Dommedagsengel. 26. Himmerig. 27. Profeten Joel. 28. S. Jørgen. 29. S. Laurentius. 30. Kejser Valerian. 
31. S. Sebastian. 32. Marias fødsel. 33. Gammeltestamentlig profet? 34. Maria i solgisel. - Schematic plan of 
Gothic murals in the nave and the Southern porch. A. The Crucifixion. Mural from c. 1425. 1-28 and a, murals in the 
nave, 29-34, murals in the Southern porch, all by the Isefjojrd workshop from c. 1460-80. 1. The Annunciation. 2. The 
Nativity. 3. The Visitation. 4. The Annunciation to the Shepherds. 5. The Magi before Herod. 6. The Adoration of the 
Magi. 7. The Presentation in the Temple. 8. Miracle of the Cornfield. 9. The Flight into Egypt. 10. The Massacre of the 
Innocents. 11. The Entry into Jerusalem. 12. The Expulsion of the Merchants from the Temple. 13. The Last Supper. 
14. The Agony in the Garden. 15. The Kiss of Judas. 16. Christ before Pilate. 17. The Flagellation. 18. Christ 
Crowned with Thorns. 19. The Bearing of the Cross. 20. The Crucifixion. 21. The Harrowing of Hell. 22. The 
Resurrection. 23. The Last Judgement. 24. Hell. 25. Angel from the Last Judgement. 26. The Heavenly Paradise. 27. 
The Prophet Joel. 28. St. George. 29. St. Lawrence. 30. The Emperor Valerian. 31. St. Sebastian. 32. The Birth of the 
Virgin. 33. Prophet from the Old Testament? 34. The Virgin in Glory.

omkring døren til skibet blev fundet to dekora
tioner over hinanden, som imidlertid atter til
dækkedes.

1) O. 1425 er det senromanske skibs vægge ble
vet dækket af kalkmalerier, som på nordsiden 
har omfattet scener fra Kristi lidelseshistorie. 
Den bevarede korsfæstelsesscene (fig. 9, jfr. 
fig. 8) er placeret østligst på nordvæggen i an
det fag. Kristus hænger på korset med bøjet 
hoved omgivet af korsglorie. Ansigtstrækkene

er gået tabt. Øverst på korset er med versaler 
skrevet: »Jn(ri)«. Mørkerødt blod flyder, halvt 
størknet, ned fra naglegab og sidevunde. På 
nær lændeklædet er Kristus nøgen, og krop
pens karnation er lys rødlig med mørkere over
gange til de dybest beskyggede, brunrøde par
tier. Neden for korset står en rygvendt dreng, 
Stefaton, som på en stage rækker eddikesvam
pen op til Kristi ansigt. Han er rødhåret, klædt i 
mørk, rødbrun kofte og med gråblå hoser. Til
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Fig. 9. Fragment af Korsfæstelsen. Kalkmaleri fra 
o. 1425 på nordvæggen i skibets andet fag øst for 
vinduet (s. 781). HJ fot. 1983. - Fragment of the Cruci- 
fixion. Mural from c. 1425 on the north wall in the second 
bay of the nave, east of the window.

venstre driver et par store hænder tilhørende 
Longinus, en lanse ind i Kristi side. Hans skik
kelse synes forsvundet. Bag højre hånd ses dog 
en gråklædt skikkelse med rødt hår og hue, 
hvis proportioner imidlertid virker alt for 
spinkle til de store hænder. Formentlig er det 
blegrøde farvefelt til venstre for højre hånd re
ster af Longinus, som nu er ødelagt af det se
kundære vindue. Til højre står en høj, kun del
vis bevaret rustningsklædt kriger, formentlig 
den romerske høvedsmand. Han støtter højre 
hånd på sit store sværd og peger med venstre 
på Kristus, idet han vender sig mod endnu en 
soldat, hvis ene rustningsklædte ben er synligt 
under skjoldbuen. Over den gråblålige rust
ning bærer han gulsort kappe. Mellem scenens 
figurer er strøet stregstjerner. Forneden af- 
grænses maleriet af en kraftigt trukket rød 
streg, der samtidig danner overkant for en bred 
rankebort, hvis grenværk i dette parti dog er

gået tabt (jfr. nedenfor). Bortens underkant af
sluttes med små rundbuer på række.

Nordvæggens øvrige scener var meget dår
ligt bevaret. Af scenen umiddelbart før Kors
fæstelsen, vest for vinduet i andet fag, sås kun 
konturen af en figur. Østligt på væggen i tredje 
fag, fandtes omridset af en skråtstillet, nøgen 
overkrop - utvivlsomt Kristus’ - som støttedes 
af en skikkelse iklædt rød kofte og rødgrønne 
hoser. Scenen har sandsynligvis forestillet en
ten Korsrejsningen eller -nedtageisen. - Mel
lem resterne vestligt i faget skelnedes kun dele 
af en stående figur iklædt røde hoser og grøn 
kofte. Under billedfrisen rester af borten med 
grenrankeværket.

Dekorationens bevarede fragment vidner ty
deligt om kendskab til samtidigt - udenlandsk
- tavlemaleri eller miniaturer, men har også en 
lokal og ikonografisk beslægtet parallel i Jyde
rup (s. 740, fig. 12).24

2) O. 1460-80 har Isefjordsværkstedet malet 
en udsmykning, der har dækket vægge og 
hvælv i skibets tre fag samt sydkapellets hvælv
kapper. Alle fire hvælvdekorationer er næsten 
fuldstændig bevaret, hvorimod kun et enkelt 
fragment af skibets vægmaleri nu står fremme 
(jfr. fig. 8).

Langhusets andet hvælv rummer scener fra Je
su fødsels- og barndomshistorie. Nordkappens 
hovedbillede viser Fødslen, der er sammenstil
let med Bebudelsen i vestre og Besøgeisen i 
østre svikkel. - I Bebudelsen knæler ærkeeng
len Gabriel og Maria på et mønstret gulvtæppe, 
og bag Maria ses en lille bygning med en foran
stillet bedepult, der — sammen med den frag
mentarisk bevarede blomstervase imellem de 
to personer - angiver, at scenen foregår inden
dørs. Gabriel, der bærer en stormønstret kjor
tel, holder et skriftbånd frem med indgangshil- 
senens ord (Luk. 1,28): »Ave gracia plena do
minos tec(um)« (vær hilset, du benådede, 
Herren er med dig). Bag den knælende Maria 
med langt udslagent hår ses hendes svar på 
skriftbånd (Luk. 1,38): »Ecce ancilla dom(ini) 
fiat michi secundum verbum tu(um)« (se, jeg 
er Herrens tjenerinde, mig ske efter dit ord). - I 
Besøgeisen omfavner Maria og Elisabet hinan
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den stående foran et hus med åben dør, formo
dentlig Zacharias’ hus; bag hver af kvinderne 
snor sig skriftbånd med nu næsten udviskede 
inskriptioner.

I Fødslen knæler Maria med udslagent hår på 
et mønstret gulvtæppe, idet hun tilbeder det 
nøgne barn, der er omsluttet af stråleglans. Til 
venstre sidder Josef med strudhætte sovende 
med hånd under kind, til højre krybben og bag 
den æslet og den hestelignende okse. Staldbyg
ningens tag bæres af stolper.

Østkappens hovedbillede viser De hellige tre 
Konger for Herodes. I nordre svikkel forkyn
des Jesu Fødsel for hyrderne og i søndre ses 
Fremstillingen i templet. I Forkyndelsen ses en 
hyrde med sækkepibe, iført kort, fliget kjortel 
og med hoserne i ål; til højre en siddende hyr
de, der holder et horn med venstre hånd og i 
forbavselse løfter højre mod den svævende en
gel.25 Inskriptionen på englens skriftbånd er gå
et tabt. - I Fremstillingen i templet støtter Ma
ria Jesus, der står på en draperet alteropbyg
ning, mens en mitrabærende præst fatter om 
barnets ene hånd. Foruden altret angiver et tårn 
og et stykke tag summarisk templet. Maria er 
ledsaget af en kvinde, der holder en bægerlig- 
nende offergave. - De hellige tre Konger mø
der i østkappens hovedscene Herodes under 
færden til Betlehem. Rigt klædt og med gaver i 
hænderne ses kongerne til hest foran Herodes, 
der med en talende gestus løfter højre arm. 
Ordvekslingen mellem dem - på de to skrift
bånd - er nu helt bortslidt. Skønt mødet finder 
sted på et smalt jordsmon, er interiøret i Hero
des palads — en tårnprydet arkitekturkulisse - 
også antydet ved den fint mønstrede gulvbe
lægning bag kongen. Bag de hellige konger ses 
tre, delvist vimpelprydede lanser tilhørende 
Herodes’ hird.

Hovedscenen i sydkappen fremstiller De hel
lige tre Kongers tilbedelse af barnet, og i de to 
svikler er en fremstilling af Sædeunderet for
delt. - I hovedbilledet ses Maria siddende på et 
draperet leje med det nøgne barn på skødet. 
Den ældste af de ødselt klædte konger knæler 
med blottet hoved og rækker en krukke frem 
mod barnet, der løfter låget af. Den mellemste

af de to yngre, bjældebehængte konger står 
med et myrrahorn og peger op mod stjernen i 
kappens top. Længst til højre rækker en ledsa
gende page den yngste konge gaven til barnet. 
Scenen foregår i staldbygningen, der antydes 
med spinkle stolper, som bærer et skråt tag. 
Mellem stolperne ses øverst et stangophængt, 
mønstret draperi svarende til sengelejets, som 
forlener den ydmyge bygning med et fornemt 
præg. - Som i Tuse (s. 599) skal legenden om 
Sædeunderet i øst- og vestsviklen knyttes sam
men med Flugten til Ægypten og Barnemordet 
i Betlehem, begge i vestkappen. Under den 
fortsatte jagt på den flygtende hellige familie 
møder Herodes’ hirdmænd efter drabene i Bet
lehem nogle kornhøstende bønder, som efter 
aftale med Josef fortæller, at familien passerede, 
mens de såede kornet. Det havde de gjort da
gen forinden, men på mirakuløs vis var kornet 
groet og modnet i nattens løb, så de talte sandt. 
I østsviklen ses tre af Herodes’ svært bevæbne
de ryttere, som dog kun er partielt bevaret. I 
vestsviklen vises to af bønderne omkring det 
fuldmodne korn, den ene sår, den anden hø
ster! Den nederste del af dette partis venstre del 
er ikke bevaret. - I østsviklens spids ses en 
mandsskikkelse i voldsom forkortning med et 
stort, grotesk hoved og bred, åben mund om
kring spygattet.

Vestkappens hovedscene er Barnemordet i 
Betlehem, mens søndre svikkel - i fortsættelse 
af sydkappens svikkelbilleder - viser Flugten til 
Ægypten med Maria og barnet på æslet, der 
trækkes af den gående Josef. På skulderen bæ
rer han en stang med bylt. — Til venstre i ho
vedbilledet (fig. 19) sidder Herodes på en orna- 
mentprydet trone med ryg og himmel. En vin
get, hornet djævel er klatret op på tronen, fatter 
om kongens højre skulder og indgyder ham 
rådet om barnemordet. I højre hånd holder han 
scepter og har med venstre næsten draget et 
sværd, mens han med optrukne bryn og let 
åben mund ser mod højre, hvor hans hird
mænd er i færd med at udføre befalingen. 
Vendt mod Herodes står en soldat i rustning og 
fremholder en lanse med et spiddet barn. Til 
højre ses grupper af krigere, der med lanser og
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Fig. 10-11. Kalkmalerier på sydkappen i skibets 
tredje hvælv, udført af Isefjordsværkstedet o. 1460- 
80. 10. Bønnen i Getsemane (s. 784). Egmont Lind 
fot. 1939. 11. Uddrivelsen af templet (s. 784). HJ fot. 
1983. - Murals c. 1460-80 on the south cell of the nave’s 
third vault, by the Isefjord workshop. 10. The Agony in 
the Garden. 11. The Expulsion of the Merchants fom the 
Temple.

sværd falder over børnene. Foran huse, der an
giver Betlehem, søger tre mødre, en med stang
rok, at forsvare deres børn. Længst nede i 
sviklen tages et barn fra vuggen og dræbes.

I langhusets tredje hvælv er Kristi lidelseshisto
rie fremstillet. Hovedbilledet i sydkappen fore
stiller Bønnen i Getsemane, østre svikkel Ind
toget i Jerusalem og vestre Uddrivelsen af 
templet. - Indtoget i Jerusalem viser den vel- 
signende Kristus på æslet ledsaget af to apostle. 
Foran byporten er en mand klatret op i et træ 
og brækker kviste (palmegrene) af, som kastes 
ned foran Kristus. Nedenfor spreder en anden 
en kjortel ud. - I Uddrivelsen (fig. 11) står Kri
stus med pigbesat svøbe foran templet, der er 
vist som en gavl- og tårnprydet bygningsmas
se. Han har lagt hånd på en af de fire, fornemt 
klædte kræmmere, som med letbøjet holdning 
er på vej bort. - Kristus ses i hovedscenen 
(fig. 10), knælende og med en afværgende ge
stus foran kalken med marterredskaberne. 
Over kalken Guds bydende hånd og et skrift
bånd med ordene: »Pater mi si posibile est tran- 
seat a me calix iste« (fader, om det er muligt, 
lad da denne kalk gå fra mig). Haven er antydet 
ved flettet risgærde omkring Kristus og de tre 
sovende apostle; et porttårn vestligst i kappen 
forestiller indgangen.

I vestkappen fortsætter handlingen fra syd
kappens hovedbillede med Judaskysset i søndre 
svikkel og Kristus for Pilatus i nordre, mens 
hovedbilledet, Nadveren, er en fortsættelse af 
sydkappens svikkelbilleder. I søndre svikkel 
omfavnes og kysses Kristus af Judas, der ledsa
ges af væbnede, rustningsklædte soldater. Peter 
står med sværd til venstre, og foran Kristus 
knæler Malkus, hvis øre Peter har hugget af, 
men som Kristus ved berøring helbreder igen. 
Forrest ses Malkus’ lygte. - I nordre svikkel 
føres den tilfangetagne og bundne Kristus af 
soldater frem for Pilatus. - I Nadverbilledet 
(fig. 12) sidder Kristus ved bordet midt blandt 
de tætsiddende apostle med den sovende Johan
nes hvilende i skødet. Bordet er dækket af en 
folderig dug, og pladen er tippet op, så den rige 
borddækning tydeligt ses. Som den eneste af 
apostlene er den glorieløse Judas placeret på
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Fig. 12. Nadveren. Kalkmaleri på vestkappen i skibets tredje hvælv, udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80 
(s. 784). Egmont Lind fot. 1939. - The Last Supper. Mural c. 1460-80 on the west cell of the nave’s third vault, by the 
Isefjord workshop.

langsiden modsat Kristus. Han holder pungen 
med sølvmønterne og forsyner sig med den frie 
hånd fra bordet.26

Nordkappens hovedscene forestiller Korse- 
gangen, i sviklerne skildres de umiddelbart for
udgående begivenheder: Hudstrygningen i ve
stre svikkel og Tornekroningen i østre. - I 
Hudstrygningen står den blodplettede Kristus, 
bundet ved fødder og hænder til en søjle, og 
trakteres af to bødler med ris og svøbe. - I 
Tornekroningen sidder den blødende og bund
ne Kristus med liljescepter og palmegren, mens 
to bødler ved hjælp af korslagte stave presser 
den tornede krone ned. - I Korsegangen 
(fig. 13) bærer Kristus korset hjulpet af Simon 
fra Kyrene. Bag ham ses eskorterende, rust- 
ningsklædte soldater, som med et reb, der er 
slået om Kristi liv, trækker ham fremad og

samtidig driver på ham med kæp. Til venstre 
foran Jerusalems port er de to Mariaer og Jo
hannes vist. Nederst to skriftbånd med bort
slidte inskriptioner.

Korsfæstelsen udgør hovedbilledet i østkap
pen, Nedfarten til Dødsriget ses i søndre svik
kel og Opstandelsen i nordre. Korsfæstelsen 
(fig. 14): Kristus hænger på korset med lukkede 
øjne, hvorimod de to røvere begge ser mod 
Kristus. Den onde røver til højre har smalle 
øjne med et næsten stikkende blik. Blodet fly
der i små svajede strømme fra de korsfæstedes 
sår. Ved korsets fod står gruppen af kvinder; to 
støtter den tredje — Maria — der næsten er faldet 
i afmagt. Til højre Johannes med sit evangeli
um. Øverst hen over Kristi kors ses et ind
skriftbånd: »lesus nasareus rex iudeor(um)« 
(Jesus af Nazaret, jødernes konge). Lignende
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Fig. 13. Korsegangen. Kalkmaleri på nordkappen i 
skibets tredje hvælv, udført af Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80 (s. 785). Egmont Lind fot. 1939. - The 
Bearing of the Cross. Mural c. 1460-80 on the north cell 
of the nave’s third vault, by the Isefjord workshop.

bånd findes over røverne, men indskriften er 
ulæselig over den gode røver, mens begyndel
sen af indskriften til højre over den onde lyder: 
»Si filie(!) d(e)i es d(omi)no te ... « (Hvis du er 
Guds søn Herre ...). - I Nedfarten til Dødsriget 
udfrier Kristus det første, nøgne menneskepar, 
Adam og Eva, fra helvedesgabet. Den blodige 
Kristus fatter om en korsprydet stav med tun
get, korssmykket vimpel og træder Dødsrigets 
itubrudte indgangsdør under fode. - I Opstan
delsen træder den endnu blodige og tornekro
nede Kristus ud af graven. I hånden holder han 
en korsfane lig den i Nedfarten til Dødsriget. 
Omkring graven sover tre lansebevæbnede sol
dater, hvis hoveder ikke længere er bevaret.

I vesthvælvets kapper er Dommedag og S. Jør
gen skildret. I vestkappen troner den dømmen

de Kristus på regnbuen omfattet af mandorla 
(fig. 15). Med oprakte arme og fødderne hvi
lende på jordkloden blotter han sine blod- 
strømmende vunder, og fra hans hoved udgår 
nådens blomstrende lilje mod syd og straffens 
sværd mod nord. Inskriptionsbånd forkynder 
dommen, over liljen: »Venite vos benedicti in 
r(egnum)« (kom, I velsignede, til riget), over 
sværdet: »Ite vos maledicti in ignem eternam« 
(gå, I forbandede, til den evige ild). Neden for 
Kristus knæler Maria til venstre og Johannes 
Døberen til højre som forbedere for den doms- 
kaldte menneskehed. Bag hver står en engel 
med Kristi marterredskaber, der anklagende 
holdes frem.27 Den bønfaldende, kronede Ma
ria blotter det bryst, som Kristus har diet, og 
på skriftbåndet udfor hende læses: »Miserere 
nostri, d(omi)ne, miserere nostri ...« (forbarm 
dig over os, Herre, forbarm dig over os ...). De 
fa bevarede bogstaver på det tilsvarende bånd 
ved Johannes giver ingen sammenhængende 
mening.28 Nederst til begge sider står de nøgne 
døde, flere med kroner på hovedet, op af gra
vene; en enkelt til højre vises endnu iført lig
klæde. Til venstre ses et skriftbånd: »Deus iudi- 
ciu(m) tuu(m) regida et iustitia(m) tua(m) filio 
regis« (Gud, giv din dom til kongen og din 
retfærdighed til kongens søn).

Sydkappens hovedfremstilling er Himmerig, 
i østsviklen er vist en dommedagsengel, i vest
sviklen en profet. I kappens hovedbillede 
(fig. 17) modtages de frelste, iklædt fodside 
kjortler, af Peter og engle foran Himmelbor
gen. Peter breder sin forede kappe beskyttende 
ud mod en skare frelste, hvoraf nogle bærer 
palmegrene, og låser med en stor nøgle borg
porten op. Til venstre bøjer en engel sig modta
gende frem og tager den forreste af en mindre 
skare frelste ved hånden. Øverst svinger en en
gel røgelsekar over de frelste stående i et af de 
krennelerede tårne, der udgør en markant del af 
himmelborgens vidtløftige, stærkt sammen
pressede arkitekturkulisse. Ved siden af englen 
snor sig et nu tomt indskriftbånd. - Den ståen
de, vestvendte dommedagsengel blæser på ba
sun, og ud af instrumentets munding snor sig 
et skriftbånd med domskaldelsen: »Surgite
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Fig. 14-15. Korsfæstelsen og Dommedag. Kalkmalerier på skibets hvælv, udført af Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80. 14. Østkappen i det tredje hvælv (s. 785). Egmont Lind fot. 1939. 15. Vestkappen i det fjerde hvælv 
(s. 786). NE fot. 1982. - The Crucifixion and the Last Judgement. Murals c. 1460-80 on the nave’s vault, by the 
Isefjord workshop. 14. The east cell of the third vault. 15. The west cell of the fourth vault.
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mortui venite ad iudiciu(m) dei« (stå op, I dø
de, kom til Herrens dom). - Vestsviklens skæg
gede profet, Joel (fig. 16), er iført folderig kjor
tel med bælte, sidder på en bænk og holder 
med begge hænder et skriftbånd med ordene: 
»In valle Iozophat congregabo omnes gentes (et 
ibi) disputabo cu(m) eis« (jeg vil samle alle fol
keslag i Josafats dal og der skifte min arvelod 
med dem).29

Nordkappens hovedscene viser Helvede. 
Motivet inddrager også vestsviklen, mens øst
sviklen rummer en dommedagsengel. I Helve- 
desfremstillingen (fig. 18) bringer hornede 
djævle med groteske fjæs på hals og knæskaller 
de nøgne fordømte frem mod Helvedes port, 
der er vist som et ildsprudende rovdyrgab. På 
et krenneleret tårn bagved akkompagnerer en 
djævel på blæseinstrument. Til venstre i kap
pen, øverst og nederst, er skildret enkeltskæb
ners vej til Helvede. Øverst bæres en bisp af en 
djævel, mens en anden pisker ham med en pig
get svøbe. Nederst fragter en djævel på trille
bør en fortvivlet kvinde, der river sig i det lan
ge udslagne hår. Derunder rider en piskende 
djævel med piggede sporer overskrævs på en 
kvinde med godt tag i hendes hår. I midten 
trækkes en større skare hen mod gabet, deri
blandt kronede skikkelser samt endnu en bisp. I

Fig. 16. Profeten Joel. Kalkmaleri på sydkappens ve
stre svikkel i skibets fjerde hvælv, udført af Ise
fjordsværkstedet o. 1460-80 (s. 788). Egmont Lind 
fot. 1939. — The Prophet Joel. Mural c. 1460-80 on the 
west spandrel of the south cell of the nave’s fourth vault, 
by the Isefjord workshop.

gabet brænder allerede en flok. — I den østre 
svikkel står en dommedagsengel (fig. 18), der i 
alt væsentligt (herunder skriftbåndet) svarer til 
englen i sydkappens østsvikkel.

Østkappens hovedfremstilling viser S.Jør
gens kamp mod dragen, og i hver af sviklerne 
står en dommedagsengel. — Den kæmpende 
S. Jørgen i hovedbilledet (fig. 20) er fornemt og 
ridderligt udrustet: Fjer vajer fra hjelmen, et 
mægtigt, fliget bånd blafrer fra skulderen og 
bjælder hænger både fra bæltet om hans liv og 
fra hestens skaberak. Beskyttet bag et korspry
det skjold med lansehul driver helgenen sin lan
se gennem den liggende drages gab. Også hans 
hest tager med vredladent blik og trampende 
hove del i kampen. På en højning i det kulisse- 
agtige landskab knæler til højre prinsesse Kleo- 
dolinde med hænderne i bedestilling. Foran 
hende hviler lammet, som hun holder i bånd. 
Længst til højre ses prinsessens forældre som 
tilskuere til kampen i sikkerhed bag slotsmure
ne. — Sviklernes engle er vendt mod hinanden 
og spiller begge på s-snoede horninstrumenter,



MØRKØV KIRKE 789

Fig. 17. Himmerig. Kalk
maleri på sydkappen i 
skibets fjerde hvælv, ud
ført af Isefjordsværk
stedet o. 1460-80 (s. 786). 
Egmont Lind fot. 1939.
- The Heavenly Paradise. 
Mural c. 1460-80 on the 
south cell of the nave’s 
fourth vault, by the Isefjord 
workshop.

Fig. 18. Helvede. Kalk
maleri på nordkappen i 
skibets fjerde hvælv, ud
ført af Isefjordsværkste
det o. 1460-80 (s. 788).
NE fot. 1982. - Hell.
Mural c. 1460-80 on the 
north cell of the nave’s 
fourth vault, by the Isefjord 
workshop.

hvorfra skriftbånd er udtrukket med samme 
indskrift som i sydkappens østre svikkel.

Ornamentik og farver. Hvælvenes rige orna
mentik fremviser en række former, der er ka
rakteristiske for Isefjordsværkstedet, og som 
ses også i andre af værkstedets arbejder på eg
nen, f.eks. Tuse (s. 597f.), Skamstrup og Breg- 
ninge (Skippinge hrd.). I alle dekorationens 
svikler - på nær sydkappens østre i andet hvælv
— ses svunget rankeværk, der tillige udfylder 
kappernes toppe, hvor pladsen for de figurative 
scener tillader det. Sviklernes figurfremstillin- 
ger er overalt adskilt fra rankeværket af en 
knækbåndsbort, der også smykker ribberne i 
andet hvælv. I tredje hvælv bærer ribberne en 
bølgende enkeltstreg på prikket bund, mens 
vesthvælvet har en tredobbelt bølgende streg 
med store indskudte, fligede blade. Gjord- og 
skjoldbuer er malet enten med knækbånd eller 
rankeværk. Ribbernes skæringspunkter er 
dækket af en enkel storbladet roset. I de figura
tive scener er baggrunden næsten overalt strøet 
med stregstjerner. - Farveskalaen er enkel: do

mineret af grønt, rødt og gult, mens gråt, i to 
toner, og sort er mindre fremtrædende. Farver
ne er ofte kontrastfuldt sammenstillet i klæde
dragterne, specielt er S. Jørgens udstyr livfuldt 
afvekslende. Næsten al ornamentikken står 
rød, undtagen knækbåndet, der kombinerer 
rødt og gråt.

Ved genafdækningen i 1979-80 blev der i ski
bet oven på dekorationen fra o. 1425 også fun
det rester af Isefjordsværkstedets vægbilleder, 
der tilsyneladende har været del af en altomfat
tende udsmykning i skibets tre vestligste fag. 
Kun en enkelt fremstilling, en smørkærnings- 
scene (fig. 23), på sydvæggen øst for vinduet i 
det vestligste fag blev bevaret. Som følge af det 
sekundært indmurede vindue er billedets højre 
del ikke i behold. Til højre på fragmentet ser 
man bøtten og kærnestangen med den smør- 
kærnende kones to hænder. Til venstre står en 
grå, hornet djævel med gule øjne og gab, som 
også har fat om stangen. Øverst ses en mindre 
blegrød djævel med en rød flagermusagtig vin
ge, der med fødderne fatter om stangen. I hån

Danmarks Kirker, Holbæk amt 51
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Fig. 19. Barnemordet i Bethlehem. Kalkmaleri fra o. 
Isefjordsværkstedet (s. 783). Egmont Lind fot. 1939. - 
cell of the nave’s second vault, by the Isefjord workshop.

den holder djævelen en gul genstand, antagelig 
et stykke stjålet smør.30 - Væggenes øvrige - på 
ny overkalkede - udsmykning var yderst spar
somt overleveret. På sydvæggen i vestfaget var 
der vest for vinduet, som afbrød smørkær- 
ningsscenen, røde farvespor, antagelig rester af 
en vinge. På vestvæggen sås øverst mørkerødt 
rankeværk og stregstjerner i samme farve. Der
under på begge sider af buen mod tårnfaget 
rester af glorierede skikkelser i røde dragter, 
hvoraf en til højre for buen med vinger; forne
den rankeværk. På nordvæggen i samme fag 
sås foroven rester af en bygning med rødt og 
hvidt tegltag samt okkerfarvet gesims. Forne
den var der en flisegulvsdekoration, afbrudt af 
det sekundære vindue, men synlig på begge si
der; ovenover talrige stjerner. Over den ældre 
dekoration fra o. 1425 sås også på nordvæggen 
i tredje fag stregstjerner.

1460-80 på vestkappen i skibets andet hvælv, udført af 
The Massacre of the Innocents. Mural c. 1460-80 on the west

Billedprogram. I tilslutning til fremstillingen 
af Jesu barndomshistorie, lidelseshistorie og 
Dommedag kan der i det oprindelige, nu for
svundne, kor have været malet billeder af Ska
belsen og Syndefaldet. En form for udsmyk
ning, der kendes fra andre af værkstedets arbej
der, bl.a. Herlev, Lynge og Dråby,31 og som i 
én sum omfattede de yderste poler: fra Skabel
sen og menneskets frafald fra Gud i øst til den 
sluttelige forsoning eller fordømmelse i vest. 
Derimellem er den jordiske eksistens’ vilkår, 
kampen mellem gode og onde kræfter skildret 
gennem Kristi liv fra fødsel til død. Den mora
liserende tendens er tydeliggjort ved motiver
nes indbyrdes placering i de enkelte hvælv. 
Dette gælder i særlig grad vesthvælvet, hvor 
temaet er eksemplificeret, forbilledligt, med 
S. Jørgens kamp mod dragen. En kamp der bli
ver næsten overvældende perspektiveret af den



MØRKØV KIRKE 791

Fig. 20. S. Jørgens kamp med dragen. Kalkmaleri på østkappen i skibets fjerde hvælv, udført af Isefjordsværk- 
stedet o. 1460-80 (s. 788). Egmont Lind fot. 1939. - St. George slaying the dragon. Mural c. 1460-80 on the east cell 
of the nave’s fourth vault, by the Isefjord workshop.

modstillede Dommedag i vest og de suppleren
de kapper i syd og nord, hvor gode og ondes 
skæbne endegyldigt besegies. Mindre markant 
sporer man samme tendens i de øvrige hvælv. 
Tydeligst måske i andet hvælv, hvor den onde 
konge, Herodes, konfronteres med de tre gode 
i østkappen, hvorefter de godes velgerninger 
skildres — overrækkelse af gaver og tilbedelse af 
barnet - mens den ondes misgerning, Barne
mordet, afsløres i vestkappen. Parallellen mel
lem jomfruens og kongernes tilbedelse af bar
net i nord og syd, de fromme troende, synes 
bevidst modstillet den personificerede og djæ
velsk inspirerede ondskab i øst- og vestkappens 
billeder af tyrannen Herodes.

Sydkapellet. Hvælvet i sydkapellet viser hel
gener og scener fra Marias liv, hvis oprindelige 
udseende imidlertid afgørende er ændret. Som 
ovenfor nævnt har Isefjordsværkstedets male

rier antagelig endnu i katolsk tid været gen
stand for opmaling og tilføjelser. Under genre
staureringen i 1980 iagttog man, at en del an
sigter, hænder og en glorie var blevet malet op 
med lys rød eller rød farve. Desuden var der 
tilføjet et antal underordnede, til dels pyntende 
detaljer, især på figurernes dragter (knapper, 
perlekæder, cirkelornament, ædelstensbort 
samt svingfjerskonturer på englenes vinger). 
Hvor væsentligt dette supplement har ændret 
billedernes karakter er vanskeligt at bedømme 
nu, fordi den tildels blev udslettet af eller sam
menblandet med den blyantsoptegning, der 
fandt sted antagelig kort efter afdækningen af 
hvælvdekorationen i 1872.

Østkappens hovedbillede viser Maria i sol- 
gissel (fig. 22), mens der i hver af sviklerne ses 
gammeltestamentlige skikkelser. Midt i kap
pen står Maria i solgissel, kronet og med glo

51*
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Fig. 21-22. Scener fra Marias liv. Kalkmalerier på hvælvet i søndre våbenhus, udført af Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80. 21. Sydkappen: Marias fødsel (s. 792). 22. Maria i solgisel (s. 791). HJ fot. 1983. - Scenes from the 
Life of the Virgin. Murals c. 1460-80 on the vault of the south porch, by the Isefjord workshop. 21. The south cell: The 
Birth of the Virgin. 22. The east cell: The Virgin in Glory.

rie, mens hun bærer barnet på armen. Hun er 
omgivet af fire musicerende engle, to på hver 
side anbragt over hinanden. Himmeldronnin
gen er kappeklædt med rigt mønstret under
kjortel, og det nøgne, glorierede barn er løftet 
helt op til hendes ansigt. Englen øverst til ven
stre står på et stykke jordsmon og spiller på lut, 
og den modsvarende på højre side anslår en 
ringbehængt triangel med sekundært og »fejl
agtigt« påmalede strenge.32 Englen nederst til 
venstre spiller harpe og den modsvarende spil
ler på et instrument, der formodentlig er et 
strengeinstrument, ophængt i bånd omkring 
halsen. - I nordre svikkel sidder en skægget, 
kappeklædt gammeltestamentlig profet?, med 
en lang tilspidset hue på hovedet. Han holder et 
skriftbånd med sekundær indskrift: »Virgo..a- 
mata = ora pro nobi« (elskede jomfru - bed for 
os). Helt nederst har der ifølge restaureringsbe- 
retningen »oprindelig været en stående skikkel
se, som kun anes meget svagt under ultra-vio- 
let belysning«. I søndre svikkel sidder en lig
nende, kronet skikkelse med skriftbånd, hvor
på sekundær indskrift: (»Luca Cap. 11 v. 27«).

Marias fødsel (fig. 21) er vist i sydkappens 
hovedbillede, mens der i sviklerne ses to gam

meltestamentlige skikkelser. I fødselsscenen 
sidder Anna, Marias moder, i en folderigt dra
peret seng, støttet af puder. Bagved er i hele 
kappens bredde ophængt et lignende draperi på 
stang, som hører til sengens udstyr. Med ven
stre arm holder Anna om det svøbte barn, hvis 
ansigt alene er synligt. Højre hånd holdes op 
mod brystet, der muligvis oprindelig har været 
blottet, så barnet kunne die. Ved fodenden står 
en kvinde og rækker en kande, på høj fod, frem 
mod Anna, mens hun i den anden holder en 
trefodet gryde i hanken. Øverst kommer en 
engel flyvende med stærkt bevægede vinger og 
kjortel, holdende et indskriftbånd med sekun
dær bibelhenvisning »Luca Cap. 2 v. 14«. Beg
ge svikkelfigurer er næsten totalt opmalet og 
forestiller formentlig gammeltestamentlige 
profeter. I øst med sekundær indskrift på bånd: 
»... ha Cap. 5 v. 1« og det samme i vest »(J)e- 
saia Cap. 7 v. 14«.

I vestkappen er S. Laurentius’ martyrium ho
vedbillede, og nordre svikkel rummer en frem
stilling af kejser Valerian, mens søndre er tom. 
Midt i hovedbilledet ligger helgenen strakt ud 
på en rektangulær rist over et bål, hvis snoede 
flammer slikker op omkring hans nøgne krop.
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Bålet vedligeholdes af to brutalt udseende bød
delknægte med lange stænger, mens to andre 
nedenfor hidser ilden med blæsebælge. Øverst 
svæver en engel med et glorieret barn, den ud
friede helgens sjæl, der løftes til himlen. Mel
lem hænderne holder englen et skriftbånd med 
sekundær indskrift »Matthäi Cap. 5 v. 44«. - I 
nordre svikkel ses kejser Valerian siddende med 
krone og scepter. Den kejser, der ifølge legen
den om S. Laurentius, beordrede helgenens 
henrettelse. Til højre for ham ses svagt synligt 
en djævel, der bider i sceptret.

I nordkappen er S. Sebastians martyrium 
fremstillet. Ingen figurer blev fundet i svikler
ne. - Helgenen står med lændeklæde bagbun
det i midten op ad en søjle, og blodet flyder fra 
utallige pile i hans krop. Han er flankeret af to 
bødler. Bøddelen til venstre, med store vajende 
fjer i hatten, sender en pil mod Sebastian fra sin 
armbrøst. Den anden, med spids hue, står med 
en lang tang og trækker pile ud af helgenen. 
Tangen er imidlertid en »misforståelse«, for 
oprindelig har han utvivlsomt været ved at 
spænde en armbrøst med højre fod i bøjlen for
an på våbnet.33 I bæltet hænger et pilekogger 
med fem pile. Mellem helgenen og skytten til 
venstre ses et s-formet rankeornament, måske 
for S(ebastian).

Ornamentik og farver. Som i skibets vesthvælv 
bærer også sydkapellets ribber en tredobbelt 
streg med store, fligede blade skudt ind imel
lem. Kun i nordkappen møder man værkste
dets karakteristiske svungne rankeværk. 
Stregstjerner dækker figurscenernes tomme 
partier. Ornamentikken står mørkerød, og 
denne farve dominerer sammen med gult hele 
hvælvets dekoration. Den grønne farve, der 
var et markant islæt i skibets malerier, er her 
begrænset næsten udelukkende til østkappen, 
hvor især Marias underkjortel fremtræder far
verigt. Ganske sparsomt er en grå farve brugt.

3) O. 1500-25. Tre rødorange indvielseskors 
med fire lige lange arme, der afsluttes med 
konkave indsnit, indskrevet i cirkler af samme 
farve. I de bevarede kors - på nord- og syd
væggen — ses et hul i korsmidten (passerhul?).

†Kalkmalerier. 1) Før o. 1700 blev der i sydka-

Fig. 23. Smørkærningsscene. Kalkmaleri på syd
væggen øst for vinduet i skibets fjerde hvælvfag, 
udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80 (s. 789). HJ 
fot. 1983. - Woman churning butter. Mural c. 1460-80 
on the south wall in the fourth bay of the nave, east of the 
window, by the Isefjord workshop.

pellet malet en enkel, ornamental dekoration i 
rødt omkring nordvæggens dør ind til skibet.

2) O. 1700 blev der hen over det †kalkmaleri 
tidligere end o. 1700 malet en sort dekoration.
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Fig. 24. Side fra N. L. Høyens notebog, 1832, med tegning af tidligere altertavle (s. 795). I NM2. - Page from 
the notebook of N. L. Høyen from 1832, with drawing of the old altar-piece.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens nuværende sparsomme inventar 
stammer i hovedsagen fra restaureringen 1872. Æl
dre er den romanske fontekumme med et neder
landsk dåbsfad fra o. 1625 og alterstagerne fra 
o. 1550. Desuden er bevaret adskillige gravsten 
hvoriblandt en figursten fra o. 1570. Klokkerne er 
støbt 1589 og 1781.

I forbindelse med langhuskorets opførelse i slut
ningen af middelalderen anskaffedes en malet alter- 
bordsforside, et monstransskab og muligvis en pro- 
cessionsstage - alt i Nationalmuseet siden forrige år
hundredes anden halvdel, da genstandene betragte
des som overflødige - samt en altertavle og et kor- 
buekrucifiks med bjælke, der begge er bortkomne.

Alterbordet er en bræddekasse fra 1872.7
*Alterbordsforside (fig. 25), fra o. 1525, med 

malet fremstilling af tre helgeninder: Elisabet 
(eller Dorotea?), Katarina og Barbara.34 Forsi
den, der måler 100x157 cm, består af fire og et 
halvt bræt i glat ramme, hvis nedre træ, med

skråfas, er fornyet i ældre tid. Det er ved hjælp 
af tre trædyvler i hver ende fæstnet til de lodret
te rammestykker.

Stående foran tæpper med ens brokademøn
ster og frynser forneden ses fra venstre en hel
geninde, der i venstre hånd holder en blomst, 
som hun har taget op af den kurv, hun bærer i 
højre. Hun har en lang rød kappe over venstre 
skulder, så at den blågrønne kjole er næsten 
dækket. På det stramt tilbagestrøgne hår sidder 
en spinkel blomsterkrans. Katarina, i midten, 
bærer krone, og fatter med begge hænder om 
det store sværd, hvormed hun led martyrdø
den. Hun er iført rød, opkiltet kjole med stor 
grøn krave og hvide puffer på albuerne. Barba
ra fremviser en kalk hvorover oblat; i den ven
stre hånd holder hun en opslået bog. Hendes 
lange hår er strøget om bag ørerne og falder i 
bølgede lokker foran skuldrene og ned ad ryg
gen, hvor de når midjen. Hun er iklædt grøn 
kjole med vide, blegrøde ærmer og hvid under
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Fig. 25. *Alterbordsforside, o. 1525 (s. 794). Nu i NM2. NE fot. 1979. - * Altar frontal c. 1525. Now in NM2.

bluse. Baggrunden er delt i tre, lige afgrænsede 
dele, den nederste, som har en del afskalninger, 
er grå, derover brunlig og øverst himlen tonet 
fra helt lys forneden til kraftig blå foroven. 
Tæppernes farve er rød, blå og grøn. Stafferin
gen ligger på en tynd kridtgrund. Rammevær
ket har skabelonmønstre, som for den øvre 
rammes vedkommende svarer til Kvanløse, 
samt Gyrstinge og Lyngby.35 Dette ramtræ, 
der har frynsebort forneden, er rødt, de lodret
te røde og hvide, det nedre, vandrette sort.

Forsiden er af Joseph Braun henført til sam
me værksted som den fra Asminderød, der li
geledes er i Nationalmuseet.36 Mere nærliggen
de forekommer Becketts sammenstilling med 
S. Olafstavlen i det nu nedbrændte Bergensfa- 
rerkapel ved Mariekirken i Lübeck.37 Denne 
tavle var 1522 bestilt hos Hans Kemmer, af hvem 
der findes bevarede arbejder i S. Annen Muse
um, Lübeck, afhængige af Lukas Cranach. 1894 
afgivet til Nationalmuseet (inv. nr. D3017).

Altertavle, fra 1873. I en nygotisk ramme er 
indsat et maleri signeret A(ugust) J(erndorff) 
1873. Billedet blev skænket af kirkeejerens frue, 
Louise M. G. F. Hoppe,6 og forestiller Kristus, 
der velsigner de små børn. Rammen har mørk 
egetræsfarve som prædikestolen; maleriets far- 
veholdning er mørk, kun glorien bag Kristi ho
ved er malet lysende hvid. Kristus bærer blå 
kappe over mørkerød kjortel.

Det tidligere altertavlemaleri (fig. 26), signeret 
»Lucie Marie (Ingemann) 1846«, forestiller På
skemorgen. Ifølge synsprotokollens beskrivel
se fra 1862 blev tavlen, der var skænket af fru 
Ingemann, opsat 4.jan. 1848.38 Billedet, 
187X100 cm, er malet med olie på lærred. Far- 
veholdningen er lys, med svovlgul himmel, 
brunlig-beige klipper og jordsmon. Kristus er 
iklædt hvid kjortel hvorover blegrød kappe, 
den ene kriger brun, den anden grøn dragt. Nu 
ophængt på vestvæggen i sakristiet.

†Altertavle, sengotisk, kendt fra korte beskri-
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Fig. 26. Altertavlemaleri, af Lucie Marie Ingemann 
1846 (s. 795). LL fot. 1978. - Altar-piece by Lucie 
Marie Ingemann 1846.

velser ved N. L. Høyen 1832 og J. H. Larsen 
1842. Om et alterskab i Svinninge (se s. 720, 
sidealtertavle nr. 2) noterer Høyen »... hører til 
samme klasse som tavlen i Mørkøv ...«, der 
herefter må dateres til o. 1500. Sidste omtale er 
i et brev fra 10. jan. 1857, da den meget beska
digede tavle henstod under tårnet. Herfra blev 
den formentlig fjernet 1872 sammen med ki
sterne i det der indrettede begravelseskapel.

I midtskabet var fremstillet Frelseren »i blot 
kåbe med sejrsfane (Opstandelsen?).39 Relief 
som de andre på indsatte stykker. Han har min
dre gode forhold end de små figurer Maria,

Anna, Peter og Paulus«, skriver Høyen, der 
ledsager sin beskrivelse af en lille skitse af alter
skabet (fig. 24). Alligevel fremgår dets udseen
de ikke klart. Tilsyneladende har midtskabet 
foruden billedet af Frelseren rummet mindst to 
apostelfigurer: Andreas og »en anden apostel«. 
Det er ikke angivet, hvor de fire små figurer 
var placeret. På den sandsynligvis jævnaldren
de tavle i Holmstrup (Skippinge hrd.) står i alt 
seks statuetter ved midtfeltets sider. Imod en 
tilsvarende ordning taler det forhold, at de to 
apostelfigurer er markeret særskilt.

Fløjene var vandret delt; deres fremstillinger 
nævnes ikke direkte, men må antages at have 
været de overmalede malerier: »Getsemane, 
Tornekroningen, Hudflettelse og Korsfæstel
se«. Næsten identiske scener kendes fra alter
tavlen i Rørvig (Ods hrd.), der i midtskabet har 
en treenighedsfremstilling. »Bebudelsen ud
vendig udmærker sig ved sine over al måde 
lange figurer og matte farver. Maria tålelig 
konserveret«, skriver Høyen. Hvad angår dette 
motiv kan peges på den medtagne fremstilling 
på Ågerup-tavlen fra 1509 (s. 262, fig. 14). De 
af Høyen skitserede topstykker synes yngre.

Altersølv. Kalk (fig. 27), med graveret årstal 
1598, som rimeligvis angiver tilblivelsestids- 
punktet for fod og knop, hvorimod bægeret er 
af nyere dato.40 Højde 21 cm. Den sekstunge- 
de, pyramideformede fod har på standkanten et 
støbt trekløverornament mellem profileringer. 
Tilsvarende profilled danner overgang mellem 
fod, skaft, knop og bæger. Knoppen midtdeles 
af et 1,5 cm højt bånd med påloddede, støbte 
ornamenter skiftevis bestående af kerubhove
der og halvfigursengle. Over- og undersiden 
har drevne englehoveder hvorimellem frugt
bundt. På en af fodtungerne er loddet et støbt 
krucifiks over graveret korstræ med skriftbånd 
hvorpå versalerne: »Inri« (fig. 28). En anden 
fodtunge har graverede initialer »DG« for 
Dorte Giøe til Torbenfeld og derunder anevå- 
benkombination og de resterende fire forskelli
ge symmetrisk ordnede plantestængler. Mel
lem knoppens støbte ornamenter er graverede 
versaler: »Ihesvs« på skraveret baggrund.

Under bunden graveret årstal 1598 og vægt-
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angivelse: »xxxx oc 1 lod«; under standkanten: 
»restaureret an(n)o 1873. C. Hoppe« (kirkee
jeren).

Disk, formentlig samtidig med kalken, 
tvm. 14 cm. Kanten er ombøjet, antagelig for 
at styrke den. På fanen graveret cirkelkors in
den for bladkrans.

Oblatæske (fig. 29), fra 1700’rnes anden fjer
dedel, beslægtet med æsken fra 1726 i Bregnin- 
ge (Skippinge hrd.). Oval, 10X7,5 cm, 4 cm 
høj, med bølget kant forneden og på låget, som 
i den ophøjede midtoval har spejlmonogram 
med skønskrift: »AIL« for Andreas Ladorf, der 
ejede Mørkegård i årene 1737-71. Under bun
den uidentificeret, ovalt stempel med sammen
skrevet MM.

Alterkande, muligvis den, der bestiltes 1844.6 
Fra Den kongelige Porcelænsfabrik, sort med 
guldkors.

Alterstager, fra o. 1550, højde 45 cm, svaren
de til stagerne i Soderup og Undløse (s. 288, 
fig. 10 og 380) samt Frydendal. Profileret fod
skål og cylinderformet skaft, som brydes af tre 
flade skaftringe, den midterste størst. Ved 
overgangen til fod- og lyseskål sidder en min
dre vulst. I bunden af den profilerede lyseskål 
ses tre huller til †lysearme. Blyforing og lyse
pig af jern. - To femarmede stager fra 1800’rne,

Fig. 27-29. Altersølv. 27. Kalk fra 1598 (s. 796). 28. Detalje af kalkens fod med krucifiks og våben for Dorte 
Giøe (s. 796). 29. Oblatæske fra 1700’rnes anden fjerdedel (s. 797). NE fot. 1978. - Altar plate. 21. Chalice from 
1598. 28. Detail of chalice with crucifix and coat of arms for Dorte Giøe. 29. Wafer box from the second quarter of the 18th 
century.
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Fig. 30. *Processionsstage, sengotisk (s. 798). Nu i 
NM2. LL fot. 1982. - *Processional staff, late Gothic. 
Now in NM2.

skænket til kirken 1919 af Hans Peter Oluf Jen
sen, Knabstrup.

*Stage (fig. 32), senmiddelalderlig, af smede
jern, ca. 30 cm høj, til syv lys, såkaldt »hjulsta
ge«. Seks lysepiber (de tre fornyede) er med 
lige store mellemrum placeret ved siden af hin
anden på en ring, som kan drejes omkring en 
lodret stang, hvortil den er fæstnet ved hjælp af 
skråstivere. Den lodrette stang ender foroven i 
en syvende lysepibe. Foden er en høj, trebenet 
buk. Tilsvarende stage, dog til ni lys, fra Sten- 
magle (DK. Sorø s. 408) er nu i Nationalmuse
et, ligesom stagen fra Mørkøv 1857 skænkedes 
hertil (inv. nr. 16097).41

*Processionsstage (fig. 30), sengotisk, af fyr, 
ca. 175 cm høj. Skaftet, som deles på midten af 
vulst, er glat forneden og skarptsnoet over vul- 
sten. Foroven, over sekssidet, løstsiddende pla
de, af eg, et hul, sandsynligvis til anbringelse af 
engle- eller helgenfigur, som har båret lys.42 
Henstillet i nordre våbenhus 1894, da den blev 
afgivet til Nationalmuseet (inv. nr. D3016).

†Røgelsekar. Præsteindberetningen fra 1809 
nævner et røgelsekar med låg og lænke, meget 
vel konserveret. Det opbevaredes i monstrans
skabet.

Alterskranke, 1872, af træ, halvrund, med 
tætstillede drejede, mørkegrå søjler på mørke
brun fodliste.

Font, romansk kumme, af granit, tvm. 76 
cm, på keglestubformet fod fra 1937.7 Tidligere 
på cylinderformet, »opmuret«, cementpudset 
fod.43 Kummen er skålformet med lille vulst 
lige under mundingsranden.44 Forneden danner 
en skråfas overgang til bredere vulst. Fonten er 
sandsynligvis ophugget. Placeret vestligt i ko
ret ud for midtgangen.

Ved restaureringen 1979-80 fandtes rester af 
et (†)fontepodium placeret inden for tårnets vest
væg, hvor en stærkt forhugget sten havde 
strakt sig 1,5-2 m mod øst (sml. fig. 2). Oven 
på den flade sten sås mørtelaftryk, ca. 60 cm i 
tvm., efter tfontefod.

Dåbsfad (fig. 33), fra 1600’rnes første fjerde
del, af messing, nederlandsk, tvm. 61 cm, be
slægtet med fadet i Beldringe, der har graveret 
årstal 1617 (DK. Præstø s. 876).45 I bunden
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drevet fremstilling af stående løve med halen 
svunget op over kroppen, omgivet af bladran
ke med fire store drueklaser. På fanen ni sprin
gende dyr: Eenhjørninge, kronhjorte, hinde og 
hunde mellem grenværk med blade.

Dåbskander. 1) 1800’rne, af messing, af en i 
amtet almindelig type, jfr. f.eks. Søndersted 
(s. 411 med fig. 13). 2) Skænket 1980 af et 
medlem af familien Hoppe. Af sølv.

Et †korbuekrucifiks nævnes i forbindelse med 
gengivelse af indskriften på bjælken; den havde 
følgende ordlyd: »O vos omnes qui tra(nsi)te 
per viam, attendite et videte si dolor est sicut 
dolor meu(s)« (oh, alle I, som går forbi ad 
vejen, giv agt og se til, om Eders smerte er 
således som min smerte).46 Samme indskrift 
fandtes i Roholte (DK. Præstø s. 555).

Prædikestol (fig. 34), fra 1872. De rektangu
lære storfelter med enkel, nygotisk dekoration 
adskilles af halvsøjler. Samtidig opgang med 
tre trin. Mørk egetræsfarve som altertavlen. 
Ved skibets nordvæg, andet fag. Den tidligere 
†prædikestol kendes alene fra beskrivelsen 1862 i 
synsprotokollen. Det fremgår heraf, at den var 
prydet med udskårne allegoriske figurer samt 
to adelige våbener; på det, der vendte mod 
koret, læstes »FIN« og på det modstående 
»P. L.«. 1865 trængte stol og himmel til 
maling.7

Stolestaderne, fra 1872, har form af åbne bæn
ke. 1978 brunrøde, siden 1980 blågrå. En muret 
bænk er opført langs våbenhusets østvæg.

†Kiste. Ved sidste restaurering fandtes under 
gulvet i tårnrummet resterne af en kiste sam
menholdt af jernbånd, hvoraf dele afleveredes 
til Nationalmuseet sammen med en lås, der 
havde siddet på den ene langside (inv. nr. 
D25/1981).

*Monstransskab (fig. 31), jævnaldrende med 
Haraldsteds fra 1527 (DK. Sorø s. 453 med 
fig. 9, sml. også oversigten). Af eg, fulde højde 
333 cm. Det består af et firkantet skab, 165 cm 
højt, beslået med vandrette jernbånd (flere be
skadiget) på de tre sider, der hver måler ca. 40 
cm. Forsiden er én stor låge, som omtrent på 
midten har en mindre firkantet åbning, ca. 
18X12 cm, med jerngitter for. To af båndene

Fig. 31. *Monstransskab, o. 1510-20 (s. 799). Nu i 
NM2. NM fot. - *Tabernacle c. 1510-20. Now in 
NM2.
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Fig. 32. Senmiddelalderlig *stage afjern (s. 798). Nu 
i NM2. LL fot. 1982. - Iron *candlestick, late medieval. 
Now in NM2.

lukker over kramper på siden, hvor der imel
lem dem sidder et låseblik og en (penge?)-slids, 
hvis åbning dog ikke går helt igennem skabs- 
væggen, ligesom låsen heller ikke ses at have 
nogen funktion. Forneden findes et led med 
skæringer; et tilsvarende foroven dækkes næ
sten helt af gennembrudt, gotiserende blad
værk, som er anbragt mellem hjørnernes fialer.
I øvrigt krones skabet af sekssidet pyramide- 
formet spir, hvis sammenstød dækkes af lister 
med krabbeblade. Bagsiden er kun råt bearbej
det og er heller ikke stafferet.

Den nærmeste parallel er det allerede nævnte 
skab i Haraldsted. Herudover kan anføres en 
midtsjællandsk gruppe, som for underdelens 
vedkommende i højere grad er beslægtet med 
Mørkøvskabet. Hertil hører skabene i Bjerne- 
de, Munkebjergby, Allindemagle og Viger- 
sted.47 De er ofte indbygget i korets vægge, 
hvad der dog ikke kan have været tilfældet i 
Mørkøv, bl.a. fordi skabet lukkes på siden. 
Disse skabe har dog alle en lukket forside med

jerngitter bag lågen; derimod findes i Viborg 
Museum at skab med en lille, gitterdækket 
åbning som på Mørkøvskabet. Endvidere har 
dette jyske skab ligeledes en tårnlignende over
bygning med spir, mens de nævnte sjællandske 
har lavere afdækning, nogle formet som et 
saddeltag.

Bagsiden står som nævnt uden farve, mens 
de tre andre sider er malet med skiftevis brun
røde og mørkegrønne diagonalstriber adskilt af 
en smal sort; spiret er brunrødt. 1857 skænkede 
kirkeejeren, proprietær A. Dall, Mørkegaard, 
skabet til Nationalmuseet (inv. nr. 16096).48 
Forinden stod det ved korets sydvæg.

Pengetavle, 1800’rne, af nøddetræ, formet 
som skuffe til at trække ud, med pengeslids i 
låget. Udsavet rygskjold og drejet håndtag.

Pengebøsse, o. 1875, af messing, klokkefor- 
met som f.eks. Tølløses (jfr. s. 233).

Dørfløje. Indgangsdøren til søndre våbenhus 
består af syv lodrette planker med to gangjern 
på den indvendige side. Udvendig er døren 
beklædt med rammeværk fra 1800’rne, der 
1864 blev gjort højere »efter den yderste bue på 
muren«,6 så at der dannes 14 liggende rektan
gelfelter. Udvendig brunrød, indvendig blå-

Fig. 33. Dåbsfad af messing fra 1600’rnes første fjer
dedel (s. 798). NM fot. - Brass baptismal dish from the 
first quarter of the 17th century.
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grå. På den indvendige side sidder ældre lås.
De øvrige døre stammer fra restaureringen 

1872 eller senere; de spidsbuede dørfløje mel
lem kor og sakristi er således udført efter synets 
forslag 1917 om en forhøjelse,7 jfr. bygnings
beskrivelsen. Mørk egetræsfarve mod koret, 
blågrå mod sakristiet. Alle yderdøre er brunrø
de udvendig, mens de inden døre fremtræder 
blågrå eller lysegrå.

Orgel, bygget 1980 af Fyns orgelbyggeri, 
Odense. Étmanuals kisteorgel med stem
me, opstillet midlertidigt efter kirkerestaure
ringen 1979-80.49 *Orgel, bygget 1939 af I. Sta- 
rup & Søn med genanvendelse af piber, bælg, 
svellekasse m.v. fra det tidligere orgel. Syv 
stemmer, oktavkoppel; ét manual og anhangs- 
pedal. Pedaltransmission af Bordun 16' tilbyg
get 1945 af samme firma. Pneumatisk aktion; 
bælgventillade.50 Placering som torgel. Nedta
get 1979. I privateje, †Orgel, bygget o. 1911 af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen for 
midler indsamlet i menigheden.7 Oprindelig 
disposition (tre stemmer, ét manual): Manual 
(C-f´´´): Principal 8' (C-H fælles med Gedakt 
8'), Gedakt 8', Dolce 4', oktavkoppel. Pneu
matisk aktion, bælgventillade. Ombygget 1925 
af I. Starup & Søn, København: fire stemmer 
tilbygget (Bordun 16', Viola di gamba 8', Vo- 
ce-celeste 8' fra c, Gedaktfløjte 4'), toneomfan
get udvidet til g´´´, tre faste kombinationer og 
svelleanordning etableret, facaden omdannet. 
Ved sydsiden i skibets midtfag; facade og spille
bord i orgelhusets nordside. Dele af orglet 
genanvendtes 1939 i et nyt instrument.50

Salmenummertavler, 1872, svarende til prædi- 
kestolsfelterne, med skydenumre, hvorpå 
hvidmalede tal. Tavlerne er egetræsmalede.

Kirkestævnetavle, 1800’rne,51 med udsavet 
topstykke. Sortmalet, med hvid skriveskrift: 
»Lyses til Kirkestævne«.

Fire lysekroner, barokform, den ene fra 1921.7 
Desuden en krone i våbenhuset skænket 1980 af 
et medlem af familien Hoppe.

Klokker. 1) 1589, støbt af Borchart Gel- 
giesser (Quellichmeyer), da kirkeklokken rev
nede ved ringningen over Frederik II. s lig og 
måtte omstøbes.52 Tvm. 92 cm. Om halsen

Fig. 34. Prædikestol fra 1872 (s. 799). NE fot. 1978.
- Pulpit jrom 1872.

reliefversalindskrift mellem dobbelte lister og 
liljeborter: »Verbvm domini manet in æternvm 
Borchardt Gelgheter me fecit anno 1589«. Li
ster på slagring og -kant. Umiddelbart under 
borten på halsen ses fire medaljoner (7,5 cm i 
tvm.): to med flakt ørn (fig. 39) og to med 
knælende ridder foran Kristi kors som på klok
ke nr. 1 i Jørlunde og nr. 2 i Snesere.53 Op
hængt i vuggebom.

2) 1781, støbt af Michael Carl Troschel. 
Tvm. 66 cm. Indskrift med reliefversaler om 
halsen: »Soli deo gloria me fecit M. C. Tro- 
schell Königlicher Hofglockeng(iesser) in Co- 
p(enhagen) 1781«. Skriftbåndet indrammes af 
to lige brede akantusfriser med indflettet bånd 
mellem tovsnoninger. På slagkanten akantus- 
bort og på slagringen lister. Ophængt i slyn- 
gebom.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 afleve
redes en klokke.54 2) Revnet 1588, da Frederik
II døde, jfr. klokke nr. 1. 1669 fandtes en lille 
og en stor klokke,8 sidstnævnte må være klok
ke nr. 1 fra 1589.

Klokkestol, fra restaureringen 1872, af fyr, 
nummereret med romertal, samlet med træ
nagler.
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GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 35) o. 1570. Figursten over 
Kierstin Vlftand, salig Karl Bryskes efterlever
ske til Thoftholm, †il. juli 1570, 78 år gammel. 
Grå kalksten, 186x131 cm, med fordybet frak- 
tur udfyldt med sort. Den firelinjede gravskrift 
udfylder et indskriftfelt med profileret indram
ning nederst på stenen, hvorover Kirsten Ulfs- 
tand, i enkedragt og med nedhængende hoved
tøj, står mellem pilastre, der bærer arkade. 
Denne har sentens med fordybede versaler, der 
ligesom gravskriften er udfyldt med sort, og 
foroven i midten er afbrudt af en lille kartouche 
hvori Jesumonogram med reliefversaler. I svik
lerne og på pilastrene ses anevåbener, fire på 
hver side: til højre hendes fædrene, til venstre 
de mødrene. Skjoldene i sviklerne er hjelmede 
og med bladrankeornamentik, på pilastrene er 
de to øverste ophængt i remme.

Stenen, der menes at være et af de senere 
arbejder fra Hans Malers værksted i Roskilde,55 
er beslægtet med bl.a. den sten i Kundby, som 
Karl Bryskes datter, Grete, 1575 lagde over sin 
ægtemand og sig selv, samt Kirstine Huitfeldts 
og Klaus Rosengaards i Roskilde domkirke.56

1862 i koret, ved restaureringen 1872 taget 
op og indmuret i korets sydvæg, øst for 
vinduet.

2) (Fig. 36) o. 1617. Terkild Søfre(n)s, tjente 
på Terbe(n)f(eld) for dreng og ridefoged 36 år, 
boede på Mørkega(a)rd i ægteskab med Inger 
Christ(ens) D(atter), avlede med hende syv 
børn, †26. nov. 1617, 48 år gammel.

Grå kalksten, 205x131 cm, med fordybede 
versaler hvori spor af sort udfyldning, i næsten 
cirkulært skriftfelt midt på stenen, indrammet 
af vinranker. Langs kanten ramme med vinran
keornament afbrudt i hjørnerne af cirkelmedal
joner med evangelistsymboler. På medaljoner
nes rand evangelisternes navne med fordybede 
versaler: »S. Matt(ævs)«, »S. Marcvs«, »S. 
Lv(c)as« og »S. Iohannes«. Over og under 
skriftfeltet kartoucher med bomærkeskjolde, 
hvori afdødes og enkens initialer: sammenskre
vet »TS« og »ICD«. Foroven flankeres skjoldet

af timeglas og dødningehoved, forneden af 
korslagte knogler og korslagt spade og le, beg
ge omslynget af slange.

1862 i midtergangen nærmest koret, ved re
staureringen 1872 optaget og indmuret i korets 
nord væg, øst for vinduet.7

3) O. 1634. Mette Nilsdatter, som boede og 
døde i Nyck(...) 19. sept. 1634.57 Grovkornet, 
trapezformet granitsten, 142x65-73 cm, med 
til dels udslidt indskrift i fordybede versaler, 
efterhugget i nyere tid. Gravskriften løber 
langs stenens rand mellem rammelinjer og fort
sætter midt på stenen. Under indskriften ses 
lodret og to gange tværdelt våbenskjold, forne
den afsluttet af sløjfe.

Tjente til 1980 som trappesten ved tårnop
gang på kirkens nordlige side, ligger nu i hjør
net vest for nordre våbenhus.

4) 1641(?). Christen Kn[vd]s, tjente på Ter- 
benf(eld) G(ård) for kælder og ridefoged i 23 
år, boede på Morkeg(ård) i ægteskab med Inger 
Christens D(atter) 10 år og med Kirsten Basti- 
ansd(atter) □ år, avlede med hende en søn, 
†7. aug. 1639, 49 år gammel, og Inger Christ- 
d(atter) som tjente på Terbenf(eld) i 1(8) år, i 
ægteskab med Terkild Søfr(en)s 11 år, avlede 
syv børn (jfr. gravsten nr. 2), sad enke syv år, 
og med Christen [Knvd]s i [...] år, †8. sept. 
1634. Efter bibelcitat (Es. 26,20) afsluttes ind
skriften med årstallet 1641.

Rød kalksten, 194x120 cm, med fordybede 
versaler. Hjørnemedaljoner, hvori ses siddende 
evangelister, dybt bøjede over evangeliet. 
Evangelisterne, der er afbildede med deres 
symboler, er alle, ulig sædvane, højrevendte. 
På medaljonernes rand ses udslidte spor af 
evangelisternes navne med fordybede versaler. 
Øverst på stenen et stort ovalfelt med opstan- 
delsesscene, foroven flankeret af putti, forne
den af to skjolde med initialer: »CKH« og 
»ICD«. Nederst, under det rektangulære ind
skriftfelt, der flankeres af bladranker, et skjold 
med initialerne »KBD«, mellem timeglas og 
dødningehoved over korslagte knogler. Ste
nens øverste højre hjørne er afslået. I skibets 
midtgang, femte fra øst.

5) O. 1656. Niels Andersen, ridefoged til
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Fig. 35-36. Gravsten. 35. Nr. 1 over Kirsten Ulfstand til Toftholm, Karl Bryskes enke, †l570 (s. 802). NE fot. 
1978. 36. Nr. 2 over Terkild Sørensen, †l617 (s. 802). NE fot. 1978. - 35. Tombstone no. 1 to Kirsten Ulfstand of 
Toftholm †1570. Widow of Karl Bryske. 36. Tombstone no.2 to Terkild Sørensen 1:1617.

Thorbenfeld, boede på Mørckega(a)rd i □ 
år, hensov □ 16□ og hans hustru 
Kiersten Bastians Datter (jfr. gravsten nr. 4), 
†2.jan. 1656, 54 år gammel, efter 14 års ægte
skab på nær to måneder.

Rød, trapezformet kalksten, 161x96-109 
cm, med fordybede versaler. Inden for omlø
bende rammelister har stenen rosetblomster i 
hjørnerne og på øverste halvdel gravskriften. 
Herunder et cirkelformet felt, omgivet af en 
bladkrans, hvori to nu slidte bruskværkskar- 
toucher med bomærkeskjolde. Til venstre ses 
initialerne »NAB« over et træ, til højre »KBD« 
over T-kors med slange. I skibets midtgang, 
fjerde fra øst.

6) 1669. Ch(r)isten Pedersøn, tidligere ride
foged over Frydendal og Kongsdal og forvalter 
på Mørkegaard.58 Bekostet og pålagt af enken 
Johanne Lauridsdaatter 1669. Rød kalksten

med ortoceratitter, 186x105 cm. Indskriften, 
med fordybede versaler, er delt i to halvdele, til 
venstre stærkt udslidt gravvers?, til højre grav
skriften. I hjørnerne fordybede felter med re- 
liefhugne barokblomster, forskellig i hvert af 
de fire felter. I skibets midtgang, tredje fra øst.

7) (Fig. 37) 0.1681. Christen Pedersøn, født 
på Mørkegaard 8. maj, †21. juni 1681. Hans fa
der var Peder Christensøn, forvalter på Mørke
gaard, tidligere ridefoged ved Frydendal og 
Kongsdal, hans moder Margreta Kields 
Daatter (jfr. gravsten nr. 8). Lys kalksten, 
115x63 cm, med fordybede versaler. I hjørner
ne rosetter. I skibets midtgang, første fra øst.

8) (Fig. 38) 0.1685. Christen Pedersen, født 
på Mørckegaard 9.jan., †19. april 1685. Hans 
fader var Peder Christensen, forvalter på 
Mørckegaard, tidligere ridefoged ved Fryden- 
Dal og Kongs Dal, hans moder Margrete
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Fig. 37-38. Gravsten over sønner af Peder Christensen. 37. Nr. 7 over Christen Pedersen, †l681 (s. 803). NE 
fot. 1978. 38. Nr. 8 over Christen Pedersen, †1685 (s. 803). NE fot. 1978. - 37-38. Tombstones to the infants of 
Peder Christensen. 37. No. 7 to Christen Pedersen †1681. 38. No. 8 to Christen Pedersen †l685.

Kieldsdaatter (jfr. gravsten nr. 7). Rødlig kalk
sten, 112x58-60 cm, med fordybede versaler. I 
stenens hjørner fordybede felter med reliefhug- 
ne barokblomster, forskellig i hvert af de fire 
felter. I skibets midtgang, anden fra øst.

9) O. 1793. Christian Hviid, tidligere forval
ter over baroniet Holbergs gods i næsten 50 år, 
*1717, †5.juni 1793 og hustru Mette Kirstine 
Lund, *1722, †9. jan. 1791. En søn og to døtre, 
som overlevede dem, har ladet stenen lægge. 
Rødlig sandsten, 193x128 cm, med fordybet 
kursiv inden for karnisprofileret rand. I gulvet i 
tårnrummet.

I en »udbygget«, åben begravelse stod 175559 
og 175860 fire †kister. Den ene havde †kisteplade 
over Jacob Berthelsen til Mørkevgaard, født i 
Assens 27. sept. 1685, gift med Anne Marie Ja- 
cobsdatter Vincentz 19. juli 1718, fem børn, to 
sønner og to døtre levende, †l8. dec. 1728.61 
De tre andre kisters indskrifter havde »ingen 
mærkværdighed«, men vides at have rummet 
Anne Marie Vincentz, hendes anden ægtefælle, 
Henrik Borneman og den tredje et barn.

Af synsprotokollens beskrivelse 18627 frem
går, at begravelsen var i tårnrummet, »det så
kaldte kapel«, hvor der endnu henstod en del
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kister med ejere af Mørkegård.
†Kister. 1) Anna Catharina Dyerlund, gift 

med Andreas Ladorph, død på Mørkegaard 
5. febr. 1778.

2) Charlotte Helene Grønberg, født i Munke 
Bjærgby præstegård 1711, enke efter Andreas 
Ladorph.

3) En kiste uden indskrift skulle rumme 
kammerassessor Andreas Ladorph.

4) Et barn, der efter sagnet skulle have mistet 
livet ved at være faldet ud af et vindue på Mør
kegård.

Ved restaureringen 1872 blev kisterne an
bragt i en tilmuret hvælving under koret,7 
hvorefter tårnrummet indrettedes til våbenhus. 
Under istandsættelserne 1979-80 stødte man på 
den murede hvælving under koret, og samtidig 
kunne man konstatere, at begravelseskapellet 
under tårnet havde været skilt fra kirken af en 
ca. 100 cm høj skrankemur, som må antages at 
have dannet underlag for et †gitter, hvis alder 
eller udseende dog ikke kendes. 1815-16 træng
te begravelsen til forskellige former for istand
sættelse.21

I sakristiet stod 175860 en †kiste med †kistepla
de over Anna Brahe, salig Mandrup Parsbergs 
til Sonnerup, datter af Peter Brahe og Margrete 
Giøe af Kragholm, *16. maj 1578, †22. jan. 
1633 på hendes gård Sonnerup. Endnu 18627 
stod den meget svære og store læderbetrukne 
kiste, der havde været beslået med gule søm, i 
sakristiet, men blev 187262 begravet på kirke
gården.

Kirkegårdsmonument. O. 1842. Iacob Dall, e- 
jer af St. Mørkegaard, *6. juli 1803, †12. maj 
1842. Stele af kalk-sandsten, 164 cm høj inclu- 
sive postamentet, med fordybet versalind
skrift. I postamentet delvis indfældet marmor
dekoration, egeløvskrans, ophængt i sløjfe. På 
kirkegården, i hjørnet mellem nordre våbenhus 
og skibets vestende.

I hjørnet mellem søndre våbenhus og skibets 
vestende findes et gravsted, tilhørende fami
lierne Hoppe og Treschow. Det hegnes på de to 
frie sider af støbejernsgitter.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. Sognekalds arkiv et. Liber daticus 1738-1812 og 
1804-1850. - Ved embedet. Synsprotokol 1862-19(78).
- Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i almindelig
hed s. 50.

NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1809 (sakramentsskab og røgelsekar). Indberet
ninger (breve) fra A. Dall og Worsaae 1857 (sakra
mentsskab), cirkulære til biskopperne 1890, Aage 
H. Mathiesen 1894 (bygning), P. Hauberg 1894 (in
ventar), A. Hauberg 1903 (gravminder), Chr. Axel 
Jensen 1928 (gravminder), Chr. Elling 1929 (kalk
malerier og gravminder), M. Mackeprang 1929? 
(bygning), usign. udat. (inventar), E. Lind 1939 og 
P. Nørlund 1948 (kalkmalerier), Hugo Johannsen 
1978 og 1979 (bygning), Marie-Louise Jørgensen 
1978 (inventar og gravminder), Erik Lyckegaard 
1978 (kirkegård), Robert Smalley 1980 og 1981 
(kalkmalerier), Henrik Græbe 1982 (bygning). - 
Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, kalkma
lerier ved Jens Heinet Knudsen, inventar og grav
minder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen 
afsluttet nov. 1982.

Tegninger. NM2. To stik ved O. H. Lode af grav
sten over Kirsten Ulfstand, det ene identisk med det 
i Klevenfeldts saml. i RA. - Plan og bygningsdetal- 
jer ved Aage H. Mathiesen 1894. - Gnidebillede af 
våben på kalk. - Plan ved M. Brahde 1960. - Byg- 
ningsspor omkring skibets syddør ved Henrik Græ
be 1979. - Kopier af planer (med gulvundersøgel
ser), snit, facade og detaljer ved Alan Havsteen-Mik- 
kelsen 1979-80. - Kopi af skitse af forvaringskiste? i 
tårnrum ved Bert Jensen 1980. - Blændingsgavl på 
vestforlængelse ved Torben Hjelm 1983. - RA. 
Håndskriftsaml. Klevenfeldts samlinger. Tegninger af 
ligsten pk. 3, uden nr. (gravsten over Kirsten Ulfs
tand).

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XI, 1832, s. 52-53.

1 Roskildebispens jordebog s. 164.
2 Landebogen s. 145.
3 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
4 Kronens Skøder II, 458 f.
5 RA. DaKanc. A29. 1736-97. Efterretn. om ejerne 
af kirker og kirketiender. - A30. 1809. Fortegnelse 
over kirker og disses ejere.
6 LA. Tuse og Merløse hrdr.s provsti. 1824-1900. 
Synsforretningsprot.
7 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(78).
8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72.
9 Jfr. f.eks. Benløse (DK. Sorø s. 414).
10 Murværket over døren er præget af indgreb i for
bindelse med opførelsen og senere nedtagningen af 
en skorsten. Ved restaureringen 1979-80 har man

Danmarks Kirker, Holbæk amt 52
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Fig. 39. Detalje af klokke støbt 1589 af Borchardt 
Gelgeter (s. 801). LL fot. 1978. - Bell cast in 1589 by 
Borchardt Gelgeter. Detail showing bell-founder’s mark.

markeret dørens omrids ved indmuring af et fladbu
et stik mellem de indre vanger; udgangspunktet var 
to bevarede stiksten over vestre vange, jfr. fot. i 
NM2.
11 Lignende våbenhusgavle kendes fra Butterup, 
Nørre Jernløse og Hjembæk (s. 62, 90 og 682).
12 Gesimsen er ca. 1,5 m under skibets oprindelige.
13 Billeder fra restaureringen 1981 viser, at dørens 
vanger, men ikke stikket, er sekundære, men for
mentlig blot fornyede.
14 Den usædvanlige placering antyder muligheden 
af, at åbningen primært har tjent til at give forbipas
serende indblik i kapellet, når det var aflåst.
15 Valget af den runde bue er naturligt, når højden i 
det lille, fladloftede rum skulle respekteres. I øvrigt 
skal det bemærkes, at Henrik Græbe i sin indberet
ning anser arkaden for at være led i den middelalder
lige ombygning af rummet.
16 Af disse dækker den nordvestre til dels stikket af 
den rundbuede arkade til skibet.
17 Den østligste af nordsidens vægpiller har muret 
sokkel, falset som pille.
18 Herfor taler såvel slægtskabet mellem blændings- 
kompositionerne som den omstændighed, at det for
længede skibs vestgavl ikke bærer præg af at have 
stået udsat for vind og vejr ret længe.

19 Blændingsgavlen er nærbeslægtet med Havrebjerg 
(Løve hrd.) fra 1529, Undløse sakristi og Kundby 
våbenhus (s. 362, 627).
20 LA. Sognekaldsarkivet. Liber daticus 1738-1812 
og 1804-1850.
21 LA. Holbæk amtsprovsti. 1808-23. Synsforretn. 
21a Ifølge Holbæk-Posten 13. marts 1873 udstyrede 
kirkeejeren den restaurerede bygning med kakkel
ovn efter henstilling fra menigheden, som til gen
gæld selv skulle betale brændsel (venligst meddelt af 
S. Bulow Jensen).
22 Blyantsoptrækningen på korsfæstelsesscenen er 
tilsyneladende sket på grundlag af nogenlunde sikre 
spor at dømme efter dens sammenhæng med den 
bevarede del. Optrækningen på sydkapellets hvælv
kapper har derimod utvivlsomt radikalt forandret og 
forringet dekorationen. Figurernes ansigter og hæn
der står nu tyndt og ubehjælpsomt optrukket uden 
den oprindelige farve- og linieføring.
23 Kun den del af alle disse tilføjelser og ændringer, 
der lod sig fjerne til fordel for sikre, oprindelige 
spor, blev fjernet ved restaureringen 1979-80.
24 Beskygningen og især måden, hvorpå blodet fly
der peger imod westfalsk og måske især francobur- 
gundisk kunst (Dijon-skolen), omend bevarings
tilstanden ikke synes at tillade nøjere præcisering. Se: 
Meister Francke und die Kunst um 1400, Ausstel- 
lung zur Jahrhundert-feier der Hamburger Kunst
halle 1969, Hamburg 1969 (spec. kat. nr. 5, med vi
deregående litteraturhenvisninger) samt Ulla 
Haastrup: Kalkmaleri i Viskinge og Kunst i Westfa- 
len, i NMArb. 1967, s. 5-18.
25 De spillende hyrder er omtalt og jævnført med 
andre af Dorthe Falcon Møller: Hvad spillede hyr
derne på marken? i Den iconographiske Post 1972, 
nr. 4-5, s. 21-27.
26 Vedrørende Judas stilling se Mogens Rud: Spillede 
Judas oprindelig terre? Et motiv på vandring, i Den 
iconographiske Post 1973, nr. 4, s. 12-18.
27 Jfr. M. Mackeprang: Christi Lidelsesredskaber - 
»Christi Vaaben«, en arkæologisk-heraldisk skitse, i 
ÅrbOldHist. 1951, 1952, s. 178-198, s. 181.
28 Begyndelsesbogstaverne: Amm ... stammer for
mentlig fra verbet amitto: sende fra mig, lade gå bort 
fra mig. En indledning, der øjensynligt ikke findes 
nogen parallel til.
29 Jfr. Niels M. Saxtorphs redegørelse for citatet i: 
Jeg ser på kalkmalerier, tredje udg., 1979, s. 126.
30 Jfr. Mette Brandt: Mulier mala. Smørkærnings- 
fremstillinger i dansk sengotisk kalkmaleri, i Bild 
och betydelse. Picta (Skrifter utg. av Konsthistoriska 
institutionen vid Åbo Akademi Nr. 2), Åbo 1976, 
s. 55-61, endvidere Ebbe Nyborg: Fanden på væg
gen, 1978, s. 38f. og 86f.
31 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 382 f. og DK. Frborg. 
s. 1986f. og s. 2548 f.
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32 Se Dorthe Falcon Møller: Den himmelske lovpris
ning, i Den iconographiske Post 1971, nr. 4-5, s. 26-
35, s. 28.
33 Sml. værkstedets billede i Sønder Asmindrup, 
s. 187.
34 Af Beckett kaldt Elisabet, af Braun Dorotea, jfr. 
note 36 og 37.
35 S. 118 med fig. 13, DK. Sorø s. 390 og DK. Kbh. 
Amt s. 925 med fig. 4. Rammedekorationen var 
overmalet, men fremdroges da forsiden afleveredes 
til Nationalmuseet.
36 Josept Braun: Der christliche Altar, München 
1924, II, 115-16.
37 Beckett: DaKunst II, 238 med fig. 313. Afbildet i 
Die Bau- und Kunstdenkmåler der Freien und Han- 
sestadt Lübeck, Lübeck 1906, bd. II, 228 og i Adolf 
Holm: Lübeck, 1900, fig. 41. I Max Hasse: Lübeck 
Sankt Annen-Museum. Die sakralen Werke, Lübeck 
1970, tilskrives malerierne på Laurentiusaltret fra 
Burgkirche ham (1522). Desuden et billede fra Ka- 
tharinekirke og yderligere to (jfr. kat. nr. 78 og 118-
20).
38 Jfr. note 7. Protokollen gengiver fru Ingemanns 
egen beretning om maleriet.
39 En fremstilling af Opstandelsen i midtskabet er 
højst usædvanlig, hvorfor der må tages forbehold 
over for denne tolkning. - I altertavlen fra Preetz (nu 
i NM2) findes en fremstilling af Opstandelsen, men 
her er der tale om een ud af mange fremstillinger. I 
feltet ovenover ses Marias himmelkroning. Gengi
vet i V. Curt Habicht: Hanseatische Malerei und Pla
stik in Skandinavien, Berlin 1926, tavle 3.
40 Fra 1832, da det trængte til istandsættelse, jfr. note 
20, eller fra 1873, jfr. indskriften under fodens stand
kant.
41 Sml. Niels-Knud Liebgott: Lys, 1973.
42 I Roskilde Museum er deponeret to næsten iden
tiske, sengotiske processionsstager fra Lyngby, 
Voldborg hrd. (DK. Kbh. Amt. s. 928). Fra Sverige

kendes flere eksempler på processionsstager, hvis 
kapitæler bærer engel eller helgenfigur, se: Medieval 
wooden sculpture in Sweden, IV, Uppsala 1975, 
s. 124 med pl. 305 og s. 208 med fig. 97 angående 
stager fra Haga (Uppland) og Östra Eneby (Öster- 
götland). Se også C. A. Nordman: Finlands medelti- 
da Konsthantverk, s. 96 med fig. 63.
43 Jfr. indb. ved P. Hauberg 1894.
44 Ifølge Mackeprang: Døbefonte s. 98, ikke ulig 
Roskildetypen.
45 Sml. også Sigurd Erixon: Mässing, Lund 1978, 
s. 268, fig. 361, fad fra Kållsjö med drevet årstal 
1621.
46 Jfr. Høyens notebog og Larsen: Holbæk 2, s. 26.
47 DK. Sorø s. 364, 375, 464 og 492, jfr. s. 1244.
48 Jfr. skrivelser af 10. jan. og 7. febr. 1857 i NM2.
49 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
50 I. Starup & Søns arkiv.
51 Før 1871, da kirkestævner afskaffedes.
52 Jfr. KancBrevb. 5. juni 1589.
53 DK. Frborg. s. 2274 og Præstø s. 860 med fig. 7.
54 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29.
55 Jfr. Jensen: Gravsten I, 229 og II, nr. 373.
56 Jfr. s. 653 (nr. 3) og DK. Kbh. Amt s. 2036 og 
2042 (nr. 62 og 75).
57 Indb. af A. Hauberg aug. 1903.
58 Sml. F. Schiøtt: Det kgl. Landslot Frydendal 
1668-70, i Fra Arkiv og Museum, 1899-1902, især 
s. 239 f.
59 LA. Bispearkivet. Tuse hrd. 1690-1820.
60 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
61 DaAtlas VI, 187 angiver, at han døde 53 år gam
mel, men opgiver ikke fødselsår. HofmFund. VIII, 
311 anfører fødselsåret som 1675, men ingen alder.
62 Ifølge cirkulære til biskopperne 1890. Ifølge syns- 
protokollen indsattes den med de andre kister i mu
ret hvælving under koret (note 7).

Fig. 40. Landsbyplan 1789. - Village map.
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Fig. 1. Kirken set fra møllebakken. LL fot. 1978. - The church seen from the millbank.

SKAMSTRUP KIRKE
TUSE HERRED

Kirken, der muligvis var viet til S. Laurentius (sml. 
kalkmalerier og prædikestol), betænktes 1291 i Peder 
Uds testamente1 og er i Roskildebispens jordebog 
ansat til to mk.2 1567 talte sognet 63 tiendeydere.3 
4. nov. 1639 fik Otto Brahe Pedersen til Torbenfeld 
bevilling til at indrette sin begravelse på siden af kir
ken, der var hans sognekirke, dog på egen bekost
ning og uden skade for kirken. 20. dec. 1643 fik 
lensmanden befaling til at have indseende med, at 
der ikke skete kirken nogen skade i forbindelse med 
en bevilling til Otto Brahes enke, Mette Rosen- 
krantz, om på egen bekostning at lade indrette be
gravelse for sin afdøde husbond i kirken. Samme 
dag udgik åbent brev om, at denne begravelse måtte 
ske inde i kirken.4 Endnu o. 1666 ansås patronatsret- 
ten for kongelig;5 men 18. aug. 1671 fik Christoffer

Parsberg skøde på patronatsretten.6 I 17- og 1800’rne 
lå kirken fortsat under Frydendal (Torbenfeld), som 
Parsberg samtidig havde erhvervet.7 Kirken overgik 
til selveje 4. febr. 1910.

Kirken ligger på et bakkedrag i landsbyens 
nordøstre udkant med frit udsyn over det ku
perede terræn mod nord og øst. På Gerrebjerg 
(Ravnebjerg) lidt sydøst for kirken står en møl
le, som 1872 opførtes på resterne af et forment
lig middelalderligt voldsted, ifølge sagnet »Hr. 
Skammelsens borg«.8

18629 siges kirkegården at have bevaret gam
le grænser; men 188210 udvidedes den på det
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1960, tegnet af Marianne Nielsen 1982. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. 
Key on p. 9.

østover faldende terræn, og 19129 øgedes den 
med et større areal i nordøst. 1981 er der tillagt 
et nyt stykke jord i øst.

Kirkegårdens hegn og indgange. Alle mure står 
hvidtede og afdækket med røde vingetegl, som 
på en kort strækning mellem præstegårdslågen 
og den gamle skoles udlænge undtagelsesvis 
har udvendigt fald. Murene omkring den gam
le del af kirkegården er i hovedsagen af store 
røde sten over kampestenssyld; de er stedvis 
stærkt flikket, og i nordmurens østre del be
mærkes en række meget store, rejste sten. Det 
er tænkeligt, at væsentlige dele af muren stam
mer fra 1670, jfr. portalen.11 I vest er den dog 
fornyet på to steder, dels ud for præstegården, 
hvor den fremtræder som en kløvstensmur, 
kronet af mindst syv skifter tegl,12 dels umid
delbart nord for lågen ved den gamle skoles 
udlænge, hvor materialet er små, moderne 
sten. Udvidelsen fra 1882 indhegnedes 18889 
med en kløvstensmur, kronet af enkelte tegl- 
stensskifter under afdækningen.13 1910 indheg
nedes den samtidige udvidelse med en mur af 
små sten på kløvstenssokkel. Omkring det 
yngste afsnit uden for østmuren er der trådvæv 
og levende hegn.

På kirkegården vest for tårnet vokser en

hængeask, og ved nordmuren ud for præste- 
gårdshaven nogle store elmetræer.

Hovedindgangen i syd er en portal med kø
report og fodgængerlåge (sml. fig. 1), som iføl
ge indskrift er opført 1670; men ommuret flere 
gange og i sin nuværende skikkelse genopført 
1982.14 Åbningerne er fladrundbuede, falsede 
mod kirkegården og kronet af kamtakker, hvis 
afdækning af vingetegl har indvendigt fald. 
Udvendig over køreporten var indtil seneste 
genopbygning indfældet en tavle af rød Ø- 
landskalksten, 55x50 cm, hvis latinske bygge- 
indskrift (reliefversaler) var stærkt forvitrede og 
derfor bedre kendt gennem ældre afskrifter og 
undersøgelser:15 »Q(vod) D(eus) B(ene) V(er- 
tat). Magni regis Friderici 3 pia indulgentia 
[Enjvaldi a Parsberg regis in Frydendal præfecti 
prompta iuvante indvstria sollicitante ma
gister) N. Wandstad loci pastore restavratam 
coemiterii huius coronam feliciter claudo 
MDCLXX« (Monne Gud vende det til det go
de! Ved den store kong Frederik III. s imøde
kommenhed, ved Enevold Parsbergs, kongens 
befalingsmand på Frydendals hurtigt hjælpende 
flid, på opfordring af magister Niels Wandstad, 
stedets præst, afslutter jeg lykkeligt den istand
satte murkrone på denne kirkegård 1670).
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Ved portalens genopførelse udtoges tavlen 
og en glat stenplade af samme materiale indsat
tes i stedet. De sortbejdsede tremmefløje af træ 
er af nyere dato, i lighed med den udvendige 
stentrappe. I vest ud for tårnet er der en låge til 
præstegården, som er ommuret med små sten
1908.9 Den rundbuede åbning har fals mod kir
kegården, mens kamtakkerne afdækkes af vin
gesten med udvendigt fald; sortbejdset trem
melåge af træ. En hvidmalet tremmelåge ved 
nordgavlen til den gamle skoles udhus, giver 
adgang til en plads, som formentlig tidligere 
var skolegård. Samtidig med kirkegårdsudvi- 
delsen 1912 opførtes østsidens portal,16 hvis 
spidsbuede køreport har ud- og indvendig fals. 
De let brynede kamtakker, afdækkes med vin- 
getegl, som har indvendigt fald; tremmefløjene 
er fjernet af hensyn til forbindelsen med kirke
gårdens yngste afsnit.

†Indgange. 1665-6617 omtales nordre kirkelå
ge, og 184618 ønskedes anbragt en ny låge i det 
nordøstlige hjørne af kirkegården.

†Kirkeriste. 1661-62 anskaffedes ny egeram
me til den søndre rist, og 1669-70 fornyedes 
træværket i den nordre kirkerist.17

Bygninger m.m. på kirkegården. Den hvidkal
kede, teglhængte længe, som hegner kirkegår
den på en strækning i sydvest er udhus til den 
tidligere skole, men 1975 indrettet til at rumme 
kapel, materialrum og toiletter. Op ad den udvi
dede kirkegårds vestmur er bygget et lille, 
hvidtet materialskur. - Et †ligkapel, som opfør
tes 188818 på den nye kirkegård er sløjfet samti
dig med nyindretningen af skolens udhus. 

186218 lagdes fortov omkring bygningen. 
Kirken er et langhus, hvis ældste del udgøres 

af skibet fra en formentlig i 1100’rne opført 
stenkirke med (†)tårn. Koret hertil forsvandt 
o. 1450, da kirken udbyggedes til langhus. Et 
våbenhus ud for syddøren var muligvis allerede 
opført tidligere, mens det nuværende tårn først 
o. 1500 har afløst det oprindelige. Orienterin
gen har lille afvigelse mod syd.

Materiale og teknik. Kirken er opført af rå og 
kløvet marksten, lagt i nogenlunde regelmæssi
ge, 15-20 cm høje, skifter mellem kvadersatte 
hjørner. Fra våbenhusloftet ses, at muren ud-

Fig. 3a-b. Tårnbuen med rester af den oprindelige 
dobbeltarkade (s. 812). a. Facade, set fra skibet, b. 
Facade, set fra tårnet. 1:150. Målt 1958, tegnet 1963 
af I. Arthur-Nielsen. - Tower arch with remains of the 
original double arcade, a. Facade seen from the nave. b. 
Facade seen from the tower.

vendig har stået dækket af et grusblandet, hvid
tet pudslag. Tilsvarende er murenes inderside 
påført et tykt, hvidtet pudslag, som på søndre 
flankemur (der muligvis har været repareret, 
jfr. vindue) til dels er faldet ned. Ved det syd
østre hjørne er murhøjden 4,6 m, målt mellem 
brolægning og falsgesims.

Vinduer og døre. Skibets flankemure har hver 
haft to vinduer. Af disse er sydsidens vestlige 
synligt fra våbenhusets loft, umiddelbart øst 
for døren. Det måler 160x120 cm i ydre mur
flugt; i lysningen, 94x33 cm, der sidder 52 cm
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indenfor, spores aftryk efter den oprindelige 
†egetræsramme af 4,5 cm tykke brædder. Bue
stikkets issepunkt sidder ca. 30 cm under mur
kronen, der på dette sted dog er noget usikker 
på grund af flikkeri. Vinduet er endvidere repa
reret: Hjørnerne er i murflugten næsten helt af 
tegl, ligesom der i stikket og ved lysningen til 
dels er benyttet samme materiale. Teglen dæk- 
kes af hvidtet pudslag, over den oprindelige 
murbehandling. Det korresponderende nord
vindue skal delvis have været bevaret, indtil 
indsættelsen af den nuværende lysåbning sam
mesteds. Omridset af nordmurens østre vindue 
anes udvendig. - Syddøren er i brug; men om
bygget med lige gennemløbende vanger og 
rundbuet stik, som stiger mod det indre. Den 
95 cm brede norddør anes udvendig under det 
sekundære vindue.

Indre. I forbindelse med kalkmaleriernes af
dækning 1908-09 fandtes på nordvæggen, lige 
vest for den oprindelige dør indridsede tegn, 
der tolkedes som runer,16 men snarest er †bo
mærker? Tegnene er ikke længere synlige. 
Loftsbjælkerne har hvilet på murkronen.

(†)Tårn. Vestgavlen har oprindelig åbnet sig i 
en rundbuet dobbeltarkade mod det forsvund
ne tårns underetage. Heraf ses nu kun de ydre 
vanger med små forgnavede kragbånd, hvori
mod bueslagene er afbrudt lidt over vederlag, 
ligesom ethvert spor af midterpillen synes for
svundet (fig. 3a-b). Der kendes adskillige ek
sempler på tidlige tårne med dobbeltarkader 
mod skibet,19 og heriblandt tillige sådanne som 
har pulpitur med bueåbninger mod skibet, et 
træk, der imidlertid ikke lader sig konstatere i 
Skamstrup. Dobbeltarkadens søndre bue er på 
vestsiden repareret med tegl (jfr. fig. 3b). Sene
re, o. 1400 (jfr. kalkmalerier), er tårnet under
kastet en regulær ombygning, hvorved den 
snævre dobbeltåbning er fjernet og erstattet af 
bred, rundbuet arkade med let overgribende 
stik. Herved etableredes en mere direkte kon
takt mellem skibet og tårnrummet, som ud
smykkedes med kalkmalerier.

Ændringer og tilføjelser. O. 1350 eller i hvert 
fald inden århundredets udgang (jfr. kalkmale
rier) er to fag hvælv indbygget i skibet. Pillerne

savner vederlagsmarkering og er for hjørnepil
lernes vedkommende ufalsede. Skjoldbuerne er 
helstens brede, spidsbuede langs flankemurene, 
men rundbuede ved gavlene. Den spidse gjord
bue er to sten bred, mens ribberne er halvstens 
med trekløverformet profil.20 I sviklerne ses 
rektangulære spygat.

Ved hvælvslagningen tilmuredes flankemu- 
renes vestligste vinduer. Det er derfor sandsyn
ligt, at et bredt, fladbuet †vindue, hvis vanger 
mod det indre og stik mod det ydre er synligt 
omkring langhusets vestligste sydvindue, er 
indsat som følge heraf.

Blandt kirkens senmiddelalderlige tilbygnin
ger er langhuskoret, takket være Isefjordsværk
stedets kalkmalerier og en †altertavle fra 1488, 
den eneste, som med sikkerhed kan henføres til 
et tidspunkt inden altertavlens opstilling, sna
rest tiden o. 1450-75. Materialet er genanvend
te marksten - bl.a. det nedrevne kors hjørne
kvadre - vekslende med munkesten. Især mod 
nord, hvor murværket står bedst bevaret, ses 
en tendens til bæltemuring, ligesom bomhul
lerne står åbne både her og i øst. Markstenssyl- 
den omfatter i øst tillige en række store rejste 
sten. Gavlens spidsbuede, falsede vindue er be
varet, blot indsnævret en smule i lysningen i 
forbindelse med den sekundære vinduesram
mes indmuring. Taggavlens blændinger, som 
muligvis havde spidsbuet afdækning,21 er til
muret, og nye kamtakker opsat 1913.

Nordre flankemur har altid været vindues- 
løs, mens sydsiden oprindelig har haft to spids
buede lysåbninger, hvis stik anes over de nu
værende vinduer. Den tre skifter høje falsge
sims er næppe oprindelig. Det indre dækkes af 
to samtidige hvælv, som hviler på forlæg, und
tagen i vest, hvor en spids, helstens bred gjord
bue er muret op til skibets østligste skjoldbue. 
Ribberne er halvstens, og den smalle, spidsbue
de gjordbue mellem de to fag har otte cm bred 
ryg. I østfagets kapper ses spygat.

Våbenhuset er senmiddelalderligt (jfr. †kalk
malerier), men har ikke bevaret nærmere date
rende enkeltheder. Materialet er rå og kløvede 
marksten, som over et klart markeret vandret 
niveau afløses af munkesten, et materialeskifte,
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Fig. 4. Ydre, set fra nordøst. NE fot. 1978. - Exterior seen from the north-east.

som næppe skyldes ombygning og forhøjelse. 
Flankemurene har falsgesims. Taggavlens fod 
markeres af to savskifter, adskilt af glat, og 
herover brydes den af en blænding, hvis trap
peformede afdækning imidlertid er nyere, 
hvorimod den falsede hængestav er oprindelig. 
Nederst i blændingen åbner sig to fladbuede 
glugger, adskilt af en svagt rundet halvstenspil- 
le og mod loftet samlet i fladbuet blænding. 
Kamtakkerne er fra 1913, og den rundbuede, 
falsede dør, som mod det indre har fladbuet 
blænding, stammer antagelig fra kirkens ho
vedreparation i 1842. Østsidens afsprossede 
trævinduer er formentlig indsat kort efter 1862, 
da man ønskede et nyt og større vindue.18

Det senmiddelalderlige tårn er opført som af
løser for det oprindelige, der synes helt nedre
vet, bortset fra østmuren indtil skibets murkro- 
ne. Materialet er genanvendte marksten, her
iblandt kvadre, som er benyttet til de nedre 
dele af hjørnerne. Indtil noget op i mellemstok-

værket veksler markstenen med bælter af mun
kesten, der herefter bliver eneherskende. Tårn
rummet overdækkes af et samtidigt hvælv, 
som hviler på forlæg undtagen i øst, hvor der 
op mod den gamle gavl er muret en rundbuet, 
helstens bred skjoldbue. Ribberne er halvstens, 
og der er spygat i flere svikler. I øst- og vest
kappen ses klokkerehshuller, og hvælvet har lette 
overribber med trinkamme. Det sekundære 
vestvindue er indsat i en oprindelig lysåbning, 
der ifølge bevarede spor var fladbuet med 
spidsbuet spejl mod det ydre. Det meget høje 
trappehus har fladbuet, falset underdør. Den 
murede spindel med loft af fladbuede binder
stik belyses af små glugger i øst og vest. Den 
fladbuede overdør har trinvis stigende loft af 
rulskiftestik. Mellemstokværket, som muligvis 
har haft et gulvlag over hvælvet, belyses i vest 
af et fladbuet vindue, som udvendig er falset. 
Klokkestokværket har mod øst, syd og vest to 
slanke, fladbuede glamhuller, som både ud- og
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior to the east.

indvendigt er falsede. Nordsiden har kun ét 
glamhul, der til gengæld er bredere af hensyn 
til klokkernes indhejsning. Flankemurene kro
nes af falsgesims. De øst-vestvendte taggavle, 
af hvilke den vestre er ommuret, står nu begge 
glatte, kronet af kamtakker fra 1913. På øst
gavlen ses imidlertid, at de trekantede murfla
der oprindelig har haft †blændinger, der nu er 
tilmurede. Dette kan være sket ved en repara
tion, der til dels borttog blændingernes afdæk
ning i forbindelse med fjernelsen af oprindelige 
kamtakker. Fodlinjens savskifte er ligesom de 
to luger (til brug ved stilladsarbejder) med flad
buet, aftrappet stik levn fra gavlens oprindelige 
komposition. Tilsvarende luger er bibeholdt 
ved fornyelsen af vestgavlen.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdel

se. 1590 skal kirken være »renoveret og forbed

ret« (jfr. †korbuebjælke). Karakteren af den ho
vedrestaurering, som gennemførtes 1842 efter 
tegninger af »konferensråd arkitekt Hansen«22 
(d.e. C. F. Hansen) er derimod bedre kendt. 
Sikkert er det, at langhusets tre rundbuede syd
vinduer (med samtidige støbejernsrammer?) 
indsattes i ældre åbninger.18 Da tårnets vinduer 
er ganske tilsvarende, er disse formentlig sam
tidige og led i en istandsættelse, der tillige kan 
have omfattet de rundbuede døre samt fornyel
sen af taggavlene, hvis blændinger og kamtak
ker synes elimineret i 1800’rnes første halvdel.23 
Muligvis var et fjerde rundbuet vindue i lang
husets nordside (over for indgangsdøren), som 
ombyggedes 1915 og selv erstattede et ældre 
fladbuet (jfr. det udvendig bevarede stik), også 
del af Hansens ombygning.24

1876-7725 lod kirkeejeren påny bygningens
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indre og ydre istandsætte. Formentlig var det 
ved denne lejlighed, at man genåbnede det op
rindelige østvindue, som fik spidsbuet støbe- 
jernsramme.26 Endvidere synes man at have 
opsat tre udvendige tstøttepiller — to mod nord 
og en mod syd - som dog atter fjernedes 1883 
på grund af brøstfældighed.27 De statiske pro
blemer bestod imidlertid fortsat, og 190610 
meldes om udskridning af langhuskorets nord
væg samt heraf følgende skader på hvælvene.
1909 gennemførtes sikringsarbejder, omfatten
de to udvendige stræbepiller (arkitekt Andr. 
Clemmensen) samt ankre afjern i stedet for af 
træ.28 1 91 39 fik samtlige taggavle påny kamtak
ker, og 191510 rykkedes langhusets nordvindue 
lidt mod vest og ombyggedes til en spidsbuet, 
falset åbning i forbindelse med indsættelse af 
glasmaleri. Skalmuringen af tårnets sydside 
samt dele af vestmuren er sket i flere omgange 
og har antagelig været led i 1800’rnes istand
sættelser.

Tagværker. Alene våbenhuset har bevaret sit 
oprindelige tagværk, af eg og med dobbelt lag 
hanebånd. Spærfødderne og enkelte andre led 
er udskiftet 1981-82. Langhusets tagværk stam
mer ligesom tårnets snarest fra en af restaure
ringerne i 1800’rne. De er begge af fyr, og 
langhusets har dobbelt lag hanebånd, af hvilke 
enkelte er genanvendt egetømmer.

173329 ansøgte kirkeejeren om tilladelse til at 
udskifte kirkens †blytag30 med teglsten, idet hun 
mente, at forbudet herimod var ophævet.

Kirken står i dag hvidkalket med tage af røde 
vingetegl. Korgulvet er hævet et trin og dæk
kes af bræddegulv. Skibets og tårnets midter
gang har hovedsagelig kvadratiske gulstensfli- 
ser uden fuge, mens der i stolestaderne er hvid
skurede brædder som i koret. Våbenhusets 
gulv er af gule klinker, lagt i sildebensmønster; 
loftet har gullige bjælker med rosa affasning, 
og brædderne er mørkerøde.

Opvarmning. Ved restaureringen 1876 fik kir
ken kakkelovn, som 1898 på grund af røg flyt
tedes fra langhusets nordvæg til tårnbuen;9 men 
190610 var ubrugelig. 19099 fik man ny kakkel
ovn, som senere erstattedes af kalorifer; denne 
fornyedes 1940. 1958 installeredes el-varme.

Glasmalerier. 1) 1915 indsattes i langhusets til 
samme formål ombyggede nordvindue et glas
maleri af apostlen Johannes (efter Thorvald- 
sen), udført af Andr. Goos og skænket af kir
kens præst, Henry Larsen. 2) O. 1943 indsattes 
i tårnets vestvindue et glasmaleri, forestillende 
Marias ophøjelse, udført efter forlæg af Johan 
Thomas Skovgaard.

KALKMALERIER

Ved kirkens restaurering 190816 blev der fundet 
kalkmalerier af provst Henry Larsen, som 
straks underrettede Nationalmuseet. Umiddel
bart efter fremdrog man under ledelse af muse
umsinspektør M. Mackeprang kalkmalerier fra 
flere forskellige perioder på såvel vægge som 
hvælv. Afdækningen medførte nedhugning af 
en dekoration på ribber og gjordbuer, forment
lig fra 1842. Samme år blev malerierne nøjere 
undersøgt og yderligere afdækning foretaget af 
konservator Eigil Rothe, som også var ansvar
lig for den efterfølgende restaurering i 1909. 
Malerierne på andet, tredje og fjerde hvælvfag 
blev istandsat; for sidstnævntes vedkommende 
dog kun den rent ornamentale del. Endvidere 
billederne på nord- og sydvæggen i andet fag - 
dog kun den ornamentale del - på tårnbuens 
underside samt et bomærke på tårnrummets 
østvæg. De øvrige hvælvbilleder samt frag
menter på væggene overkalkedes alle. Undta
get herfra var en Mariafremstilling på korvæg
gen, som endnu en årrække stod fremme ure- 
staureret.

1958 genrestaureredes de tilstøvede malerier 
under ledelse af Olaf Hellvik. Ved denne lejlig
hed fremdrog man på tårnrummets østvæg en 
korsfæstelsesscene, som restaureredes året ef
ter, samtidig med at en eftermiddelalderlig de
koration på tårnhvælvets ribber overkalkedes.

En mindre brand tilsodede i 1971 kalkmale
rierne og beskadigede partielt dekorationen på 
nordvæggen i andet fag. Det ødelagte parti re
konstrueredes 1972 i forbindelse med rensnin
gen af den øvrige udsmykning (O. Hellvik).

1) O. 1375-1400 udsmykkedes hvælvene i 
det oprindelige skib (fig. 6).
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Fig. 6. Skematisk plan over gotiske kalkmalerier i langhuset, tårnrummet og våbenhuset. 1-15. Malerier i 
skibet, udført o. 1375-1400 (s. 815). 1. S. Æmilianus. 2. S. Laurentius. 3. Bispehelgen. 4. S. Peter. 5. Grif. 6. 
Løvinde. 7. S. Mikael. 8. S. Olav. 9. Ørn. 10. S. Olavs kapsejlads. 11. Syndefaldet. 12. Dommedag. 13. 
Dommedagsscener. 14. De dødes opstandelse. 15. Helvede. - A-B. Malerier i tårnrummet, udført o. 1400 
(s. 823). A. Drage. B. Korsfæstelsen. - 16-47 og C-F. Malerier i langhuset, udført af Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80 (s. 824f.). 16. Bebudelsen. 17. Besøgelsen. 18. Fødslen. 19-21. De hellige tre konger. 22. Herodes. 
23-25. S. Laurentius’ barndom: 23. Fødsel. 24. Befrielse fra Djævelen. 25. Dåb. 26-33. S. Laurentius’ marty
rium: 26. I forhør. 27. Uddeler almisser. 28. I forhør. 29. Hudflettes. 30. I fængsel. 31. Prygles. 32. Skoldes. 
33. Brændes. 34-35. Pave Sixtus’ martyrium: 34. I forhør. 35. Halshugges. 36-38. S. Hippolytus’ martyrium:
36. I forhør. 37. Torteres, 38. Slæbes til døde. 39. Romanus halshugges. 40-41. Kejserdatteren Cyrillas 
martyrium: 40. I forhør. 41. Halshugges. 42. Kristus (Gud) i sin herlighed. 43. Adam og Eva i Paradis. 44. 
Skabelsen. 45. Syndefaldet. 46. Uddrivelsen af Paradis. 47. »S. Jørgen«. C. De hellige tre kongers tilbedelse. 
D. S. Sebastian. E. Maria i solgisel. F. S. Martin. G. Maleri i våbenhuset, udført o. 1460-80 af Isefjordsværk
stedet? (s. 830) Lykkehjulet. - Schematic plan of Gothic murals in the church, the tower and the porch. 1-15. Murals in 
the nave from c. 1375-1400. 1. St. Aemilianus. 2. St. Lawrence. 3. Bishop saint. 4. St. Peter. 5. Griffin. 6. Lioness. 7. 
St. Michael. 8. St.Olav. 9. Eagle. 10. St.Olav’s boat race. 11. The Fall. 12. The Last Judgement. 13. Scenes from 
The Last Judgement. 14. The Resurrection of the Dead. 15. Hell. A-B. Murals in the tower bay from c. 1400. A. 
Dragon. B. The Crucifixion. 16-47 and C-F. Murals in the nave by the Isefjord workshop from c. 1460-80. 16. The 
Annunciation. 17. The Visitation. 18. The Nativity. 19-21. The Magi. 22. Herod. 23-25. The Infancy of St. Lawren
ce: 23. Birth. 24. Liberation from the Devil. 25. Baptism. 26-33. The Martyrdom of St. Lawrence: 26. The Interroga- 
tion. 27. Giving alms. 28. The Interrogation. 29. The Flagellation. 30. Inprison. 31. The Torment. 32. The Scalding. 
33. The Burning. 34-35. The Martyrdom of Pope Sixtus: 34. The Interrogation. 35. The Beheading. 36-38. The 
Martyrdom of St. Hyppolytus. 36. The Interrogation. 37. The Torturing. 38. Dragged to Death. 39. Romanus is 
beheaded. 40-41. The Martyrdom of Cyrilla, Daughter of the Emperor. 40. The Interrogation. 41. The Beheading. 42. 
Christ (God) in Majesty. 43. Adam and Eve in Paradise. 44. The Creation. 45. The Fall. 46. The Expulsion. 47. 
»St. George«. C. The Adoration of the Magi. D. St. Sebastian. E. The Virgin in Glory. F. St. Martin. G. Mural 
c. 1460-80 in the Southern porch by the Isefjord workshop? The Wheel of Fortune.

I det nuværende tredje hvælv fra øst er helge
ner, symboler og legendefremstillinger. - Øst
kappen skildrer Olav den Helliges kapsejlads 
med broderen Harald Hårderåde (fig. 7). To 
skibe ses i høj søgang med spændte sejl stævne

mod nord. Imellem er indskudt en liljebåret 
grenroset med trekløver- og fligede blade. Det 
bageste skib er klinkbygget og forsynet med 
ror og dragekronede stævne samt stort råsejl, 
der fastholdes til masten med en kuglebesat



SKAMSTRUP KIRKE 817

Fig. 7. S. Olavs kapsejlads. Kalkmaleri fra o. 1375-1400 i østkappen af langhusets tredje hvælv (s. 816f.). Eigil 
Rothe fot. 1909. - St. Olav’s boat race. Mural c. 1375-1400 on the east cell of the church’s third vault.

rakke. Øverst krones masten af et latinsk kors, 
hvorunder en stribet vimpel med en enkelt lang 
tunge. Otte delvist bevæbnede, hjelm- og 
brynjeklædte mænd ses bag rælingen. Skibet 
foran er en kravelbygget kogge med ankerbe- 
hængt, krenelleret platform på forstavnen og 
agterstavnen opbygget som et kastel, kronet af 
skjolderand. Masten bærer stort råsejl med ud
kigskurv over råen og afsluttes med et Georgs- 
kors over stribet vimpel med en udtrukket tun
ge øverst. Af besætningen er kun tre mand syn
lige: to i forstavnen og den sidste i bagstavnen 
med en bagudvendt låsbue i hånden. — Billedet 
bygger på en legende eller folkevise om kapsej
ladsen.31 Målet var Trondheim og gevinsten 
Norges trone til den først ankomne. Skønt O- 
lav lod sig sinke for at deltage i gudstjeneste,

vandt han. Ved guddommelig indgriben skød 
hans skib en overnaturlig fart. Så hurtigt løb 
skibet, at det nåede målet før den pil, han med 
sin bue afskød undervejs. Utvivlsomt forestil
ler bueskytten på det forreste skib Olav.

Sydkappen (fig. 8) er opdelt af fem treklø- 
verbuede arkader, båret af slanke søjler og for
oven afsluttet af en rosetprydet dobbeltstreg og 
krenellering samt allerøverst en gavlformet tre
kant med kløverbladsbue. I den midterste arka
de ses et blomstrende træ, og i de øvrige står 
fire helgener, parvist vendt mod træet i midten. 
Længst mod øst den oldkristne martyrhelgen 
S. Æmilianus fra Trevi. Han er kappeklædt, 
bærer mitra samt korsprydede handsker og 
holder i venstre hånd et træ med fligede blade. 
Sidstnævnte attribut hentyder til helgenens li-



818 TUSE HERRED



SKAMSTRUP KIRKE 819

Fig. 8-10. Kalkmalerier fra o. 1375-1400 i langhusets tredje hvælv. 8. Sydkappen: Helgener (s. 817f.). 9. 
Vestkappen: Grif og løvinde (s. 819). 10. Nordkappen: S. Mikael, S. Olav og ørn (s. 819f.). Eigil Rothe fot. 
1909. - Murals c. 1375-1400 on the church’s third vault. 8. South cell: Saints. 9. West cell: Griffin and lioness. 10. 
North cell: St. Michael, St. Olav and eagle.

delseshistorie, der beretter, hvorledes han efter 
at have nægtet at tilbede hedenske guder blev 
bundet til et dødt træ, som derefter skød friske 
blade. Indsættelsen af en krog til prædikesto- 
lens himmel har ødelagt ansigtet og formentlig 
også glorien. Derefter følger den kjortelklædte 
S. Laurentius med rist og bog i hænderne. Vest 
for træet ses en skægget, uidentificerbar bispe- 
helgen med mitra og stav. Rækken af stående 
helgener afsluttes af S. Peter med en stor nøgle i 
højre hånd.

Midt i vestkappen (fig. 9) er et træ med hjer
teformede blade flankeret af to modstillede 
dyr. Mod syd en vinget grif med stort krum
met næb, ørnelignende forkrop og bagkrop 
som et hovdyrs. Mod nord løvinden som op

vækker sine tre døde unger - en dyrefabel, der 
symboliserer Kristi opstandelse. Over løvinden 
ses to trekløverbuer, svarende til sydkappens 
arkader, og derover horisontale streger som 
mod midten er svunget op og formet som sto
re, symmetrisk arrangerede spidsede og fligede 
blade.

I nordkappen (fig. 10) er et blomstrende træ i 
midten flankeret af S. Mikael Sjælevejeren mod 
vest og mod øst af Olav den Hellige sammen 
med en dobbeltørn. Den glorierede S. Mikael 
står svajet med højt oprejste vinger og holder 
med kun to af højre hånds fingre vægten, hvis 
skåle er fyldte med sjæle. Tre hornede djævle 
søger uden held at tynge den høj tplacerede skål 
ned for at bemægtige sig sjælene for Helvede.
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Fig. 11. Dommedag. †Kalkmaleri fra o. 1375-1400 på østkappen i langhusets fjerde hvælv (s. 820). M. Macke- 
prang fot. 1908. - The Last Judgement. †Mural c. 1375-1400 on the east cell of the church’s fourth vault.

Olav den Hellige sidder på en firpasprydet tro
ne med lavt ryglæn og holder et rigsæble med 
kors og en langskaftet skægøkse. Dobbeltør
nens betydning forekommer i sammenhængen 
uklar, men har måske en symbolsk (politisk) 
betydning.32

I nordkappens østre svikkel og begge svikler 
i øst- og sydkappen er der malet en række tre
kløverbuer båret af tynde søjler, som øverst 
afsluttes af en horisontal streg, der danner 
grundlinie for den figurative udsmykning. De 
resterende svikler står tomme.

Samtidig med billederne i tredje hvælv var 
der malet nu overhvidtede †kalkmalerier i fjerde 
hvælv, som fremstillede Syndefald og Dom
medag.

I østkappen Dommedag (fig. 11). Kristus 
tronede i midten, tilsyneladende siddende på

regnbuen og med fødderne på jordkuglen.33 
Armene var oprakt, så vunderne blottedes, og 
fra hans mund udgik to sværd. Til venstre ane
des hoved og vinger af en basunblæsende dom
medagsengel. Som bisiddere seks apostle place
ret på hver side af Kristus, højtsiddende på sto
re opstablede, kasseagtige troner, hvoraf flere 
var prydet med firpas, ruder- eller kvadrerede 
mønstre som Olav den Helliges. De fleste af 
apostlene sad med bøger, men næst Kristus ved 
hans højre side sås Peter med en stor nøgle. 
Kappens søndre svikkel blev ikke afdækket, 
men i den nordre var malet en kutteklædt gejst
lig, der lagde højre hånd på hovedet af en knæ
lende person, som rakte en rund genstand 
(mønt?) frem. Scenen forestiller bodssakra- 
mentet: kirkens syndsforladelse af den bodfær
dige (gavegivende) lægmand efter skrifte.34
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Fig. 12. Syndefaldet og de dødes opstandelse. †Kalkmaleri fra o. 1375-1400 på nordkappen i langhusets fjerde 
hvælv (s. 821). M. Mackeprang fot. 1908. - The Fall and the Resurrection of the Dead. †Mural c. 1375-1400 on the 
north cell of the church’s fourth vault.

Nordkappen (fig. 12) var fra skjoldbuens is
sepunkt til kappens top delt i to scener af en 
kraftig optrukket streg. Til venstre sås Synde
faldet bag paradishavens lave, krenellerede 
kvadermur. Adam og Eva stod nøgne, dæk
kende deres skam med figenblade, på hver side 
af kundskabens træ. Eva rakte Adam et æble, 
mens hun fra slangen modtog et andet. Kap
pens østre halvdel, der knap blev halvt afdæk
ket, knyttede sig til østkappen og viste de dø
des opstandelse. De nøgne, udmagrede døde 
steg op af kasseagtige grave, hvis låg skubbedes 
til side. De to øverste menneskesjæle krydsede 
ben på en ejendommelig, næsten dansende 
måde.

I sydkappen (fig. 13) vistes de fordømtes 
pinsler i Helvede. Til venstre en svajrygget, 
hornet djævel bevæbnet med morgenstjerne,

som drev de dømte hen mod helvedesbygnin- 
gens indgang. Bagest blandt disse sås her frem
hævet en skægget synder med en lille hornet 
djævel på skulderen. Djævelen havde tvunget 
hans hoved bagover og hældte fra en langstrakt 
pose noget ned i hans mund. Motivet kunne 
måske forestille en af dødssynderne, i så fald 
frådseriet.35 Den forreste af de dømte i forgrun
den bar kappeslæbet for en stor hornet djævel, 
som stod foran helvedesportens åbne fløjdøre. 
Djævelen havde en ring om halsen, hvortil der 
var fastgjort en svær kæde, som omspændte en 
skare dømte. Til højre var bygningens side åb
net, og man så en stor gryde fyldt med fortabte 
ophængt i en lang, savtakket metalkrog over 
blussende ild. Tæt omkring gryden stod djævle 
med gaffelgrenede forke, hvormed de fortabte 
hindredes i flugt. En nøgen mand sad øverst til
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Fig. 13. Helvede. †Kalkmaleri fra c. 1375-1400 på sydkappen i langhusets fjerde hvælv (s. 821 f.). M. Macke- 
prang fot. 1908. - Hell. †Mural c. 1375-1400 on the south cell of the church’s fourth vault.

højre på en kasseformet tronstol og forestillede 
måske Helvedes fyrste.

Vestkappen var ved den forsøgsvise afdæk
ning meget dårligt bevaret. Ifølge Henry Lar
sen »syntes [kappen] helt at have været dækket 
med Billeder af mærkelige Stormaander og ba- 
sunblæsende Engle (Åb. 7,1; 8,6)«16 Det foto
graferede parti af kappens søndre del (fig. 13) 
viser, at den øvre del med en streg har været 
afgrænset fra den nedre. I denne øvre del ane
des en lille skikkelse, som med begge hænder 
syntes at holde en søjlelignende genstand frem. 
Måske var der her tale om en fremstilling af 
Kristi marterredskaber.

Ornamentik og farver. Hvælvenes skærings
punkter prydes af rosetter, der er sammensat af 
palmetter med grønne blade og rødbrune 
stængler i hver af de fire kappetoppe. Ribberne 
i tredje hvælv er inderst rød- og hvidstribede,

mens det yderste led bærer røde, linseformede 
bånd på blåt mønster af krydsende linjer. Fjer
de hvælvs ribber bærer en stregdekoration med 
firkanter af vekslende farve, form og størrelse. 
Begge hvælvs gjord- og skjoldbuer er kantet af 
en kvaderdekoration i vekslende røde, hvide, 
gullige og grå farver. Adskillige kvadre er på
ført et mønster af prikker, krydsende linjer el
ler varierende firpas-ornamenter. Buernes un
derflader i tredje hvælv er dekoreret med ran
ker, hvis store fligede blade er grønne, røde 
eller grå. Dog består dekorationen på underfla
den mellem tredje og fjerde hvælv af en pal- 
metranke. De nu overhvidtede underflader på 
skjoldbuerne i fjerde hvælv havde i nord en 
dekoration af krydsende linjer eller prikker og i 
syd en bladranke.

De dominerende farver i tredje hvælv er 
rødt, grønt, gule og brune nuancer. Rødt og
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grønt er kontrasteret i S. Mikael og helgenernes 
klæder; griffen og løvinden står gulligt brune 
og skibsskrogene med brunlige toner over sor
te bølger. Fjerde hvælvs dekoration stod over
vejende med rødt optrukne konturer og spar
somme farverester: grønt, hvidt og gult for
uden rødt især anvendt på figurernes hår og 
skæg og deres klæder.

Både hvad angår stil og indhold er dekorati
onen beslægtet med udsmykninger i Bregninge 
(Skippinge hrd.) og Højby (Ods hrd.). Vekslen 
mellem enkeltstående, ofte flertydige, symbol
ske eller moraliserende motiver og umiddelbart 
episk betonede scener, der hyppigt forekom
mer i suiter, er karakteristisk for disse udsmyk
ninger, der synes at repræsentere et overgangs- 
stade.32

2) O. 1400 blev tårnbuens underside samt 
tårnrummets tilgrænsende østvæg udsmykket 
med kalkmalerier (fig. 6).

På tårnbuens underflade (fig. 14) er der malet to 
modstillede røde drager med grå vinger. Fra 
halerne skyder stængler, som bærer hjertefor
mede blade, og tungen stikker ud af det tand
besatte gab. Under dragerne ses på begge van
ger et draperi, ophængt i stang med ringe. 
Omkring buens kanter både mod øst og vest er 
der malet en dekoration af vekslende røde, hvi
de og grå stiksten, som dog delvist er overma
let ved buens top på tårnrummets østvæg.

Umiddelbart over buen på tårnrummets øst
væg ses en korsfæstelsesscene (fig. 15), hvis øv
re del er afskåret af det senere hvælv, som kom 
til ved opførelsen at det nuværende sengotiske 
tårn. Omtrent midt i billedet, der rummer syv 
personer, ses Kristi ben med fødderne naglet til 
korset og foran til venstre en halvt knælende, 
tilbagehældende skikkelse i folderig kjortel, an
tagelig den afmægtige Maria. Bag hende og til 
højre for korset ses det nederste af tre fornem
me mandskjortler; fra bæltet på skikkelsen 
længst til højre hænger bjælder. Længere til 
højre er der et stort sværd og bag det resterne af 
en kjortel. I forgrunden er der yderst til højre et 
par bøjede ben, som utvivlsomt hører til en 
person, der er i færd med at spænde armbrøsten 
foran. Nederst ved buens kant ses længst til

Fig. 14. Drage. Kalkmaleri fra o. 1400 på nordre del 
af tårnbuens underside (s. 823). LL fot. 1978. - Dra
gon. Mural c. 1400 on the north part of the tower arch’s 
soffit.
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højre og bag sværdet og armbrøsten tre røde 
stiksten, hvis tilstedeværelse virker umotiveret. 
Antagelig har det ikke været meningen, at de 
skulle gribe ind i korsfæstelsesscenen. Det sy
nes, som om kunstneren helt eller delvist har 
overkalket dem til fordel for denne scene, der, 
måske på grund af det tidligere tårnrums ringe 
højde, har måttet presses helt ned til buens 
kant. Sammenblandingen af de to lag skyldes i 
så tilfælde den nutidige afdækning.

Til såvel tårnbuens dekoration af stiksten og 
drager som korsfæstelsesscenen findes i den 
nærliggende Jyderup kirke tydelige paralleller 
(s. 738f., fig. 8, 12).

3) O. 1460-80 har Isefjordsværkstedet ud
smykket hvælv og vægge i første og andet fag 
samt muligvis tillige udført en forsvundet lyk- 
kehjulsfremstilling på våbenhusets nordvæg 
(fig. 6).

I andet hvælv skildres scener fra Kristi barn
domshistorie og helgenmartyrier. Scenerne er 
rammet ind af to over hinanden stillede, rund
buede arkaderækker alle fire kapper rundt, en 
form for strukturering, som også kendes fra

værkstedets malerier i sakristiet i Bregninge 
(Skippinge hrd.). - I nordkappen (fig. 16) vises 
scener fra Kristi barndomshistorie: Øverst til 
venstre knæler englen og Maria i Bebudelsen 
på et mønstret tæppe, som angiver, at begiven
heden foregår indendøre. Englen står iført rigt 
mønstret kjortel med et skriftbånd, hvis skrift 
lyder: »Ave graci(a)« (vær hilset, (du) benåde
de). Maria knæler overfor med udslagent hår. I 
Besøgeisen i den midterste arkade mødes de to 
kvinder uden for en lille bygning, formentlig 
Zacharias’ hus. I Fødslen til højre knæler Maria 
tilbedende over for det nøgne, ligeledes knæ
lende barn i stråleglans. Æslet og oksen bagved 
bøjer sig over krybben, og en søjle med udsnit 
af tag angiver staldbygningen. I hver sin arkade 
ses i nederste række De hellige tre konger til 
hest, rigt udstyret og på vej til barnet med ga
ver. De rider gennem et træbevokset landskab, 
og yderst til højre står kong Herodes foran sit 
palads, anbragt i en fjerde arkade, der afbrydes 
af nordøstre ribbe.

I øst-, syd- og vestkapperne vises oldkristne 
martyrier, handlingsmæssigt indbyrdes for

Fig. 15. Fragment af Korsfæstelsen. Kalkmaleri fra o. 1400 på tårnrummets østmur (s. 823). LL fot. 1978. - 
Fragment of the Crucifixion. Mural c. 1400 on the east wall of the tower bay.
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Fig. 16. Jesu barndomshistorie. Kalkmaleri på nordkappen i langhusets andet hvælv, udført af Isefjordsværk
stedet o. 1460-80 (s. 824). Eigil Rothe fot. 1909. - The Infancy of Christ. Mural c. 1460-80 on the north cell of the 
church’s second vault, by the Isefjord workshop.

bundet og centreret omkring S. Laurentius.
I østkappens øverste arkaderække (fig. 17) er 

skildret S. Laurentius’ barndomshistorie.36 Til 
venstre ses hans fødsel: Moderen sidder i en 
seng under et stormønstret tæppe, mens en 
barselskone rækker det svøbte barn til faderen. 
Begge forældre bærer kroner, der angiver deres 
høje rang. Ifølge legenden stjal djævelen en nat 
barnet og lagde i stedet den skifting, som i det 
midterste billede findes af den rædselslagne am
me. Midt i billedet ses djævelen, der har gemt 
barnet i et laurbærtræ (heraf helgenens navn) i 
Italien, hvor pave Sixtus II, der ses til højre 
med tredobbelt pavekrone, bibel og korsstav, 
finder drengen. Paven lod drengen opdrage i 
kristen tro, og i det følgende arkadefelt døber 
Sixtus barnet, assisteret af to gejstlige.

Neders te rækkes fire billeder skildrer - i 
sammenhæng med sydkappens nederste række

— legenden om S. Laurentius’ martyrium. De 
øvrige fire martyrier i den resterende del af 
hvælvet er alle knyttet sammen med S. Lauren
tius’ historie i Jacobus de Voragines »Legenda 
Aurea«, der utvivlsomt har tjent som litterært 
forlæg for denne del af udsmykningen.37

I legendens skildring fortælles om tronrane- 
ren Decius, som - efter at have myrdet den 
kristne kejser Filip - lader Roms kristne forføl
ge for at generhverve kejsertronens rigdomme, 
der i tide var blevet overdraget til pave Sixtus 
II. Decius lader Sixtus arrestere og siden hen
rette, men Sixtus har forinden overladt den ef
tersøgte pengesum til ærkediakonen Laurenti
us, der fordeler den blandt de fattige kristne. 
Dette kommer Decius for øre, og han lader 
Laurentius arrestere, resultatløst forhøre og 
derpå fængsle. Under tortur ved forhør hos 
kejseren og i fængslet gør Laurentius’ standhaf-
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Fig. 17-19. Kalkmalerier i langhusets andet hvælv, udført af Isefjordsværkstedet o. 1460-80. 17. Østkappen: 
Legenden om S. Laurentius’ barndom (s. 825). 18. Sydkappen: Pave Sixtus’ og S. Laurentius’ martyrium 
(s. 827). 19. Vestkappen: Hippolytus’, Romanus’ og Cyrillas martyrium (s. 827f.). Eigil Rothe fot. 1909. -
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tighed og undergerninger et sådant indtryk, at 
hans fangevogter, præfekten Hippolytus og en 
ridder, Romanus, lader sig døbe af ham. - Det 
nordligste billede i østkappen viser den glo
rierede Laurentius stedt for kejser Decius, der 
sidder på sin trone med et liljescepter. På næste 
billede ses Laurentius, der uddeler den overlad
te pengesum til de fattige kristne. Det tredje, 
fragmentarisk bevarede billede fremstiller atter 
Laurentius i forhør hos kejseren. I det fjerde 
piskes han af to bødler på befaling af kejseren, 
der ses med sit sværd til venstre, mens Guds 
velsignende hånd kommer til syne i himlen. - I 
sydkappens nederste række (fig. 18) fortsættes 
Laurentius’ historie. Længst mod øst ser man 
Laurentius blive ført i fængsel, formentlig af 
Hippolytus. Fængslet vises som en borglignen- 
de bygning til venstre. I det næste billede træk

ker to bødler klæderne af ham og trakterer ham 
med køller. I det tredje overhældes han med 
kogende olie, mens han står nøgen i en tønde. I 
det sidste billede brændes den nøgne Laurenti
us, liggende på en rist over flammende ild, 
mens bødler holder ham på plads med gaffel- 
grenede forke. Med sit sværd står Decius iagt
tagende mellem bødlerne.

De to billeder i øverste række skildrer pave 
Sixtus’ martyrium. Til venstre forhøres paven, 
der føres frem for kejseren af fire mænd, og i 
næste scene eksekveres hans henrettelse ved 
halshugning, mens kejseren, støttet til sit 
sværd, ser til. Til højre, foroven, ses Guds vel
signende hånd.

I vestkappen (fig. 19) fortsætter martyrfrem
stillingerne på grundlag af Legenda Aurea. - 
Øverst til venstre ses den tilfangetagne præfekt

Figs. 17-19. Murals c. 1460-80 on the church’s second vault, by the Isefjord workshop. 17. East cell: The Infancy of 
St. Lawrence according to legend. 18. South cell: The Martyrdom of Pope Sixtus and St. Lawrence. 19. West cell: The 
Martyrdom oj Hippolytus, Romanus and Cyrilla.
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Hippolytus i forhør hos kejseren. Han står yd
mygt med korslagte hænder, fastholdt af en 
vagt med krumt sværd hængende fra bæltet. - 
Ifølge legenden37 havde han begravet den døde 
Laurentius, hvilket kejseren erfarede og derpå 
lod ham arrestere. Under forhøret bekendte 
Hippolytus sig som kristen, hvorefter han blev 
torteret og dømt til døden. - I næste billede ses 
Hippolytus bundet til et T-formet kors, mens 
to bødler med jernkroge flænser hans krop. 
Kejseren står med bydende hånd til venstre. 
Billedskildringen springer nu fra øverste til ne- 
derste række, utvivlsomt af pladshensyn. I det 
nordligste felt i nederste række følger eksekve
ringen af Hippolytus’ dom indrammet af en 
arkade med dobbelt bredde. Hippolytus er med 
reb blevet fastbundet til to heste, der skal slæbe 
ham til døde. En bøddelknægt med svingende 
pisk overskrævs på den forreste hest holder sig 
rede. Kejserskikkelsen længst mod nord i det 
tilstødende felt til venstre er vendt mod Hippo- 
lytusbilledet. Formentlig hører skikkelsen, 
med sværd og bydende gestus, på trods af den 
adskillende søjle med til sidstnævnte billede og 
forestiller i så fald kejser Decius.

Sidste scene i øverste række fremstiller ridde
ren Romanus’ endeligt. Også han bekendte i- 
følge legenden37 sin nyvundne kristne tro over 
for kejseren og blev dødsdømt. I billedet falder 
ridderens hoved for bødlens sværd; atter med 
kejseren som befalende tilskuer. Øverst til høj
re ses Guds velsignende hånd fra himlen.

De to resterende scener i nederste række vi
ser kejserdatteren Cyrillas martyrium. Ifølge 
legenden37 lod kejser Decius’ enke, Trifonia, og 
hendes datter, Cyrilla, sig døbe under indtryk 
af Decius’ frygtelige død. Den nye kejser, 
Claudius, dømte siden Cyrilla til døden, da 
hun nægtede at tilbede de hedenske guder. I 
scenen til venstre ses Cyrilla mellem to vogtere 
i rudemønstret kjole og med krone med kegle- 
dannende bøjler; kejser Claudius står med lil
jescepter og sværd til venstre. I det næste, bre
de felt halshugges Cyrilla. Bødlen til venstre 
for den knælende, allerede hovedløse Cyrilla 
har et mægtigt udstående, langlokket hår. To 
træer flankerer, hvoraf det forreste deler scenen

i to: neden for trækronen ses til venstre Guds 
velsignende hånd vendt mod Cyrilla, mens kej
serskikkelsen til højre synes at høre med til 
Hippolytusscenen.

Ornamentik og farver. Ornamentikken er ka
rakteristisk for værkstedet og i overensstem
melse med dets øvrige arbejder i Nordvestsjæl
land, f.eks. Tuse (s. 597f.), Mørkøv og Breg- 
ninge (Skippinge hrd.). Ribbernes skærings
punkt er dækket af en mørkerød og grå storbla
det dobbeltroset, der inderst er omkranset af 
små grå bladbærende kviste, som også kanter 
fagets gjordbuer, og yderst af et bredere bånd 
af rødbrunt, svunget rankeværk. Lignende 
bånd med rankeværk afgrænser figurscenerne i 
alle fire kapper og pryder sviklerne i vest- og 
østkappen samt kanten omkring den vestlige, 
ældre og lavere gjordbue mod tredje fag. Rib
berne dækkes af en gråsort bølgende enkelt
streg med fligede blade. Figurscenernes arkader 
smykkes øverst af langhårede engle, hvis vin
ger dækker sviklerne. De bærende søjler hviler 
på rudeprydede baser, og runde, kapitællignen- 
de sten er med mellemrum indskudt på øvre 
del af søjleskafterne. Figurscenernes to rækker 
adskilles i hver kappe af en rød knækbåndsbort. 
På nord- og sydvæggen er der øverst under 
hvælvdekorationerne og midt på væggen malet 
illusionistiske, mørkerøde draperier; øverst 
med fiskekrogslignende og nederst med de for 
værkstedet typiske golfkøllelignende foldekast. 
Draperierne har indrammet nu overkalkede 
tvægmalerier (jfr. nedenfor). Nederst på begge 
vægge er draperierne i vid udstrækning rekon
struerede. - Malerierne virker nu temmelig 
snavsede, og farverne står matte og uldne mod 
den mere grå end hvide baggrund. Rødt og 
sortgråt dominerer, mens grønt kun er anvendt 
i beskedent omfang.

I tilknytning til den øvrige udsmykning i an
det fag har Isefjordsværkstedet også udført 
†kalkmalerier på vægge og hvælv i første fag. På 
nordvæggen blev der mellem de to nævnte dra
perier tilsyneladende kun afdækket fragmenter 
af en enkelt fremstilling: De hellige tre Kongers 
tilbedelse af barnet. Lignende scener kendes fra 
bl.a. Mørkøv og Tuse (s. 598), der i begge til
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Fig. 20. Indre, set mod vest. NE fot. 1978. - Interior to the west.

fælde dog er placeret i hvælvkapper. På syd
væggen blev der fundet flere billeder, men kun 
et - der forestillede S. Sebastian - blev identifi
ceret.16 Fremstillinger af S. Sebastian findes 
bl.a. i værkstedets udsmykninger i Sønder As- 
mindrup (s. 187) og Mørkøv.

Første fags hvælv og vægge rummede bille
der af Skabelsen og Syndefaldet samt helgen
skildringer. - I østkappen et billede af Kristus 
(Gud) i sin herlighed, tronende i kappens midte 
og omgivet af de fire evangelistsymboler. På 
skriftbånd læstes: »Ego sum alpha et o(mega)« 
(Jeg er begyndelsen og enden). - Sydkappen 
rummede tre scener, som antagelig har været 
fordelt med et større billede i kappens midte og 
et mindre i hver svikkel. Hovedbilledet viste 
Adam og Eva i Paradis, og på et skriftbånd 
stod der: »Hic introducu(n)t deus eos in para-

dysu(m) et mo(n)stra(vi)t eos fructu(m) hoc 
(est) lig(nu)m vite«37a (Her indførte Gud dem i 
Paradis og viste dem frugten, dette er livets 
træ). I sviklerne forneden var Skabelsen med 
skriftbånd, hvorpå: »Hic devs creauit ada(m)« 
(her skabte Gud Adam) og Syndefaldet. - Vest
kappen blev delvist afdækket og kun en enkelt 
scene identificeredes, nemlig Uddrivelsen af 
Paradiset. - Det samme gjaldt nordkappen, 
hvor blot »et brudstykke af en S. Jørgen« blev 
fremdraget. - På østvæggen var der i nord en 
fremstilling af Maria i solgisel med Jesusbarnet 
på armen.16 Hun stod på måneseglen og havde 
en krans af stjerner over hovedet. Til venstre 
sås en engel med røgelsekar. Mod syd blev der 
afdækket fragmenter forestillende S. Martin i 
færd med at dele sin kappe med en fattig mand.

Isefjordsværkstedets praksis med altomfat
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tende dekorationer fra Skabelsen i øst til Dom
medag i vest, således som det er tilfældet f.eks. 
i Sønder Asmindrup (s. 185), Dråby (DK. 
Frborg. s. 2548f.) og Herlev (DK. Kbh. Amt 
s. 504f.) var udelukket i Skamstrup, hvor der 
tilsyneladende kun har været tale om at ud
smykke hvælvene i det nye langhuskor. Allige
vel er den overhvidtede †udsmykning i første 
fag vidnesbyrd om, at en sådan cyklus er søgt 
gennemført. Dekorationen her rummer således 
væsentlige lighedspunkter med udsmykningen 
i Lynge (DK. Frborg. s. 1986f.).38 Ingen spor 
tyder på, at tredje og fjerde fag har været over- 
kalket og dermed til rådighed, da Isefjords
værkstedet udsmykkede de to østligste fag. År
sagen til værkstedets programmæssige disposi
tion kan derfor skyldes, at man simpelt hen 
som udgangspunkt har accepteret den allerede 
eksisterende, ældre dekoration i de to vestligste 
fag, hvor der netop fandtes en Dommedagsde- 
koration vestligst. Isefjordværkstedets martyr- 
skildringer har paralleller i tredje fag, hvor 
martyrhelgenerne S. Olav, S. Æmilianus og 
S. Laurentius er fremstillet.

4) 1500’rne? Omtrent midt på tårnrummets 
østvæg, nord for tårnbuen ses et rektangulært 
indrammet bomærke af armbrøsttypen flanke
ret af bogstaverne v og s, skrevet med versaler.

†Kalkmalerier. 1) Senmiddelalderligt. Et bil
lede forestillende Lykkehjulet på våbenhusets 
nordvæg vest for døren kan have været malet af 
Isefjordsværkstedet (jfr. Tuse s. 601 f.).16

2) Eftermiddelalderlig. I forbindelse med 
genrestaureringen i 1958 blev en eftermiddelal
derlig dekoration på tårnrummets ribber over- 
kalket. Dekorationen kan stamme fra 1800’rne 
(jfr. nedenfor).

3) 1842? Indberetningen fra 1894 og samtidi
ge fotografier dokumenterer, at der da fandtes 
en middelalderimiterende, ornamental dekora
tion på skibets ribber og gjordbuer, som man 
formodede var fra 1842.

Fig. 21. Alterpartiet 1955 med kopi af Thorvaldsens 
Kristusfigur i altertavlen. Altermaleriet skimtes på 
væggen til venstre (s. 831f.). Einar V.Jensen fot. 
1955. - View towards the altar in 1955, showing a copy 
of Thorvaldsen’s figure of Christ instead of the altar-piece. 
The painting from the altar-piece can be glimpsed on the 
wall to the left.

INVENTAR

Oversigt. Blandt de bevarede gamle inventarstykker 
bør fontefoden med dens slangemotiv bemærkes. 
Fremhæves må endvidere prædikestolen; den bærer 
snedkersignaturen »AH« og reliefskåret årstal 1591, 
som antagelig skal ses i sammenhæng med oplysnin
gen på en forsvunden korbuebjælke om kirkens re
staurering 1590. Kun lidt ældre er herskabsstolen da
teret 1584, mens en dørfløj med årstallet 1583 ikke 
længere eksisterer. Det samme gælder to klokker fra 
midten af 1600’rne og en skriftestol fra 1687. Fra 
sidste del af 1700’rne stammer den nyklassicistiske 
altertavle, som senere er sammenbygget med side
partierne - oprindelig degne? og skriftestol - hvis 
døre fører ind til det nu som sakristi benyttede rum.

Alterbordet er en nyere, helt tillukket fyrre- 
træskasse. 1808 kunne det konstateres, at det 
gamle †alterbord gik ind under det nye.39

Alterklæde, fra 1900’rne, af violet fløjl, delt af
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to lodrette guldgaloner. Et †alterklæde bar von 
Eyndens våben og årstallet 1723 (sml. tpulpi
tur).40 Et andet, af purpurrødt fløjl med guld
galoner, var fra 1781.71

Altertavlen (sml. fig. 5), fra o. 1800 (omtalt 
1808), er arkitektonisk opbygget med to frit
stående joniske søjler foran tilsvarende pila- 
stre.41 Søjlerne bærer en trekantgavl kronet af 
lille, nyere?, latinsk filigrankors.42 I tavlen er 
indsat et maleri (fig. 22), 166 X91 cm, olie på 
lærred, forestillende Opstandelsen.43 Billedet er 
udført af kancelliråd [Cornelius?] Høyer ifølge 
præsteindberetningen fra 1808.44 - Ved sin vi- 
sitats 9. juni 1840 noterer biskop Mynster: 
»... den franske altertavle, der synes en kopi 
eller efterligning af den i Frydendals kirke«,46 
hvorved han må mene altertavlemaleriet. I dets 
øvre halvdel svæver Kristus med flagrende 
klædebon på vej mod himlen, højre arm peger 
opad, mens venstre følger den kurvede linie 
bagud. I forgrunden tre krigere, een, chokeret, 
med lanse i hånden, en anden endnu sovende. 
En engel holder kistelåget.

Farveholdningen er gennemgående lys, Kri
sti klædebon hvidt, englens kjortel blå, mens 
krigeren foran har et rødt klæde ved højre arm 
over rustningen. Kisten og låget er ligesom 
klipperne til højre i billedet brungrå, himlen 
blå, sine steder mørk, med lysende gult bag 
Kristi hoved.

Træværkets staffering fra 1960 ved Aage Sø
rensen består af hvidt, neapelgult og sort med 
ret meget guld. I gesimsen forgyldt versalind
skrift: »Thi jeg lever og I skal leve Johs. 
14,19«.45 Tidligere var farverne brunlige, grå
brune og grålige; ved prøveafrensning forud 
for nystafferingen fandtes en egetræsmaling og 
vistnok som ældste farvelag hvidt og guld.

Midtpartiets alterbord, hvorpå den nyklassi
cistiske altertavle står, flankeres af tilsvarende 
dørpartier, som nu begge fører ind til et sakri
sti. Sidepartiernes fløjdøre har forneden glat 
spejlfylding, foroven gitter bestående af lodret
te og vandrette sprosser af træ. Over mæan- 
derprydet liste glat gesimsfrise med feston; den 
afsluttende trekantgavl hviler på gesimsens 
kronliste, der ligesom gavlens skrågesimser har

Fig. 22. Altertavlemaleri fra o. 1800 af Høyer (s. 
831). LL fot. 1960. - Altar-piece from c. 1800 by Høyer.

tandsnit. De nuværende gavle er nyere, hvilket 
også gælder skillevæggene, der forbinder side
partierne med altertavlen. Opfattelsen bekræf
tes af indridsede versaler bag på søndre væg
stykke: »Completum MCMX« (fuldendt 1910, 
i forbindelse med hvælvenes stabilisering). Si
departiernes staffering svarer til altertavlens, li
gesom de underliggende lag er identiske. Dog 
findes underst yderligere et rødligt farvelag, 
som mangler på altertavlen, der i modsætning 
til sidepartierne har kridtgrund (se endvidere 
skriftestol).

Thorvaldsens Kristusfigur, i hvidmalet zink, 
128 cm høj, stod 1840 på alterbordet foran al-
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Fig. 23. Sengotiske figurer fra taltertavle (s. 832). 
Einar V. Jensen fot. 1943. — Late Gothic figures from 
†altar-piece.

tertavlen.46 Antagelig ved restaureringen 1875, 
som ikke er nærmere oplyst, indsattes figuren i 
en niche i altertavlen, hvorfra den fjernedes 
1960.47 Nu opstillet i ligkapellet. - I de mellem
liggende år hang opstandelsesmaleriet på korets 
nordvæg (fig. 21).

(†)Altertavle. Af en sengotisk altertavle er be
varet to figurer (fig. 23): en røver og Maria 
grædende tillige med Johannes, der står bagved 
hende. I hvert fald røveren må have indgået i en 
Golgathafremstilling i tavlens midtskab, mens 
Maria og Johannes ligeledes kan stamme herfra 
eller fra en (gravlæggelses)gruppe i en af fløje
ne. I skrivelse dateret juli 1893 omtales tavlen

fra 1488, uden at det fremgår, om årstallet har 
været skåret eller malet, eller hvor det var an
bragt; en mulighed er på et fodbræt eller på 
predellaen.48

Gruppen med Maria er 53 cm høj, Maria ale
ne 43 cm. Med højre hånd løfter hun op i kap
pen, mens hun med den venstre bruger en flig 
af hovedklædet til at borttørre sine tårer. I klæ
dedragtens foldekast ses kridtgrund med rester 
af rød og blå farve. Den gode røver har mistet 
en del af højre ben, som er bøjet om bag kors- 
træet. Figuren er 58 cm høj og hænger strakt 
uden tegn på smerte, med armene bundet bag 
den vandrette korsarm. Der ses rester af natur
lig karnation med blodstænk på kroppen. Han 
bærer små hvide bukser.

Figurerne er sammenstillet med Hvidovre al
tertavles figurrige Golgathascene, der følger 
Notkeskolens gængse skema.49

1808 og endnu 185950 stod den gamle alter
tavle »i forgyldt billedhuggerarbejde« bag den 
nuværende, således som det også var tilfældet i 
Ågerup (s. 263 f.), men da pastor Kali Rasmus
sen 1893 tilbød at yde et tilskud til tavlens re
staurering, var den ikke til at finde. På fore
spørgsel hos kirkeejeren nogle år senere svare
des, at tavlen, der ansås for at være uden værdi, 
var solgt til en antikvitetshandler. Imidlertid 
blev figurerne 1942 skænket til kirken af en 
mand i sognet, hvis fader skulle have fundet 
dem i en affaldsbunke ved kirkegården.51 Efter 
restaurering ved Einar V. Jensen ophængtes de 
på skibets nordvæg over for indgangsdøren.

† Sidealtertavle? Gotisk. 1758 var der ved al
tret »et skab uden beslag, med to døre for, 
hvorudi står et udhugget billede i fuld korpus 
med en træbog i højre hånd, hvilket kan ses i 
gamle tider at have været stærkt forgyldt«.52 
Som eksempel på en antagelig tilsvarende, be
varet sidealtertavle kan nævnes nr. 1 i Maribo 
domkirke, hvor skabet, fra slutningen af 
1400’rne, rummer en Augustinusfigur og luk
kes af to fløje eller »døre«53 Da bogen er det 
eneste attribut, som nævnes i forbindelse med 
tavlen i Skamstrup, kan den pågældende helgen 
ikke bestemmes. Sml. i øvrigt †sidealtertavle 
fra 1514 i Jyderup (s. 744).



SKAMSTRUP KIRKE 833

Altersølv. Kalk (fig. 24), fra 1750, 26 cm høj. 
Den cirkulære fod prydes af drevne rocaillede- 
korationer; tilsvarende dækker den pæreforme
de knop og den skål, hvori bægeret hviler. Ø- 
verst på foden, lige under knoppen, ses fire 
stempler: mestermærke kronet PLN for Jerome 
Paul Lenoir (Bøje 447), Københavnsmærke 
1750, guardeinmærke for Christopher Fabrici- 
us og månedsmærke skorpionen. Under bun
den indprikket initialerne »WAH« for Wilhelm 
August Hansen, der 1774 overtog Torbenfeld 
og dermed kirken af dødsboet efter sin fader.

Disk, 1775, tvm. 15 cm. Glat. Under bunden 
to ens mestermærker for Thomas Andreas We- 
strup (Bøje 497). Kalk og disk opbevares i et 
gammelt, skindbetrukket futteral med stemple
de, forgyldte ornamenter. Foret er af rødt fløjl, 
hvorpå smalle guldlidser.

Oblatæske, 1900’rne, af plet, rektangulær, 
med nadverfremstilling på låget. Under bun
den: »C. Møller«.

En †alterkande af passende størrelse var an
skaffet 1845.18

Ske, 1903, stemplet A. F. for A. Fleron, Kø
benhavnsmærke (19)03 og guardeinmærke for 
Simon Groth.

Sygesæt, fra 1776, bestående afkalk og disk. 
Kalken er 12,5 cm høj og har svajknækket fod 
med fodplade, korte cylinderformede skaftled 
og samtidigt bæger. Under bunden mester
stempel for Thomas Andreas Westrup (Bøje 
497), Københavnsmærke (17)76, guardein
mærke for Fredrik Fabricius og månedsmærke 
jomfruen. Under fodpladen indprikket initia
lerne »WAH«, jfr. alterkalken. Den tilhørende 
disk, 9 cm i tvm., er glat. Under bunden to ens 
mestermærker som kalkens. Sættet svarer stort 
set til altersølvet i annekskirken i Frydendal. I 
samtidigt futteral med stemplede ornamenter.

†Altersølv og sygesæt. Da præstegården 
brændte 1736, blev kalk og disk af sølv, »et 
stort og et lidet«, fortæret af ilden.29

Alterstager (fig. 26), middelalderlige. De to 
stager er ikke ganske ens; den ene måler 44,5 
cm, den anden 46,6. Den mindste virker også 
mest spinkel, muligvis fordi dens tre skaftringe 
er profilerede. Begge står på fodskål i tre afsæt

Fig. 24. Alterkalk fra 1750 med stempel for Jerome 
Paul Lenoir (s. 833). LL fot. 1978. — Altar chalice 1750 
with the mark of Jerome Paul Lenoir, Copenhagen.

og har næsten cylinderformet skaft. Godset er 
ens i de to stager.

Et †ildkar blev repareret 1669.17

†Skriftetavle. 1894 hang i præstens rum bag 
altret en tavle med 70 huller (til optælling af 
altergangsgæster). »Hvidmalet med rød påma- 
ling«.

Alterskranke, fra 1910,9 hesteskoformet, med 
joniske søjler af træ, som bærer den svære 
håndliste. Søjlerne er mørkegrå med forgyldte 
baser og kapitæler, mens håndlisten står i na
turtræ. Den afløste et †smedejernsrækværk.

Font (fig. 25), romansk, af granit, tvm. 80 
cm, højde 97. På den cylinderformede fod ses 
syv uregelmæssige vertikale fortykkelser og en 
ottende formet som en slange med snoet krop 
og hovedet bøjet til højre. Slangen kan symbo
lisere det onde, Djævelen.54 Over det nedre 
skaftled sidder en stor vulst, som er hugget for
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sig. Kummen har næsten lodrette sider og lille 
rundstav lidt under mundingsranden (sml. 
Nørre Jernløse, s. 100).55 Øverst ses spor af 
jernbånd. Da fonten 1914, ligesom nu, stod 
ved korets nordvæg, var en del af foden skjult 
under gulvet, hvad den endnu bærer præg af.

Dåbsfad, antagelig anskaffet efter at synet
1856 ønskede det gamle fad borttaget og rem
placeret.18 Af messing, tvm. 70,5 cm. Den 13,5 
cm brede fane er samlet af fire dele, der er lod
det til bunden. I øvrigt glat. †Dåbsfade. 1833 
havde fonten et nyt og et gammelt fad.56 1 842 
beskriver J. H. Larsen et »meget stort fad, af 
tin, med halvkugleformet bund, svarende til 
Kundbys. Uden indskrift eller spor deraf. 
Skulle være fundet på marken i en banke, hvil
ket dog næppe er troligt«.57

Dåbskande (fig. 27), o. 1850, af tin, 30 cm 
høj, af den almindeligt forekommende »choko- 
ladekandeform«, svarende til f.eks. den forsøl
vede kande i Frydendal og en tkande i Tuse, 
anskaffet 1863 hos Hans Høy, der blev mester

Fig. 25. Romansk font af granit (s. 833f.). LL fot. 
1978. - Romanesque font of granite.

1834 (jfr. s. 608). †Dåbskande. Inventariet fra
1910 nævner en dåbskande af messing.9

En †fontehimmel er nævnt 1661,17 da der be
taltes for indflækning af en delle i hætten over 
fonten.

†Korbuekrucifiks, med »en positur« på hver 
side, utvivlsomt Maria og Johannes, stod 1758 
på en †bjælke mellem kor og skib. Nogle år 
forinden var bjælken faldet ned under prædike
nen en søndag, dog uden at gøre understående 
nogen skade.52 På den gamle bjælke læstes: 
»Respice qvi transis, qvia tu mihi cavsa doloris. 
En morior pro te, peccatvm desine pro me. 
A(nn)o 1590« (Flygtige vandrer, betænk: Du 
blev grund til min smerte og kummer. Ser du: 
Jeg døde for dig! Ophør at synde for mig!).58 
Videre oplyser indberetningen 1758, at der på 
en træbjælke mellem koret og prædikestolen 
stod: »A(nn)o Do(min)i 1590 blev denne kirke 
renoveret og forberit«.

†Korgitter? O. 1860 nævnes kordøren i for
bindelse med en gravsten.50

Den usædvanlige prædikestol (fig. 28, 32) har 
på lågen to reliefskårne skjolde, det ene med 
Jesumonogram over årstallet 1591, det andet 
med initialerne AH over krydslagte snedker
jern. Endvidere meddeler en reliefskåren ind
skrift bestillernes, d.e. kirkeværgernes navne 
samt fortæller, hvem der var præst. Endelig 
fremgår det af den malede fremstilling med 
Dorte Gøies navn, våben og årstallet 1594 i et 
af arkadefelterne, at hun lod stolen staffere 
nævnte år. Himlen er først kommet til heni- 
mod år 1800, og stolen hviler på en egestolpe 
»Sat af L P Iacobsen 1876«, mens opgangens 
nuværende udformning stammer fra 1960.

Den store kurvs lodrette sider er ved kanne- 
lerede pilastre delt i seks fag, som på midten og 
under håndlisten brydes af vandrette lister med 
indskrifter. Vestsidens to fag nærmest væggen 
står vinkelret på denne og modsvares af en dør 
med dobbeltarkader, mens de fire midterste fag 
danner sider i en polygon. Af spor i malingen 
på stolens fremspringende bund fremgår, at der 
har stået søjler ud for pilastrene, tilsyneladende 
således at de har dækket for de reliefskårne ho
veder, som sidder øverst på pilastrene.59 De
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Fig. 26-27. 26. Middelalderlig alterstage (s. 833). LL fot. 1978. - Medieval altar candlestick. 27. Dåbskande af tin 
fra o. 1850 (s. 834). LL fot. 1978. — Pewter baptismal ewer from c. 1850.

fremkomne 12 felter har arkader, hvis bueslag 
med kuglestav langs kanten hviler på pilastre 
med varieret bladværk i lavt relief. I sviklerne 
primitivt skårne englehoveder af hvilke nogle 
er skæggede.

Døren har to dobbeltarkader over hinanden 
og i de store udsparede rum derover engleho
veder svarende til kurvens, men større således 
at vingerne som et tagformet udhæng breder 
sig over bueslagene. Imellem dem ses oven
nævnte skjolde, det øverste med dateringen, 
det nederste med snedkersignaturen »AH«.60 I- 
følge en indberetning 1894 stod der på den ne- 
derste midtpilaster initialerne »RS«; de er ikke 
omtalt andet steds og ses ikke længere.

De vandrette listers indskrifter er alle med 
reliefversaler; på den nederste læses: »Anno 
d(omi)ni 1591 lod Niels Laritzø(n) i Sca(m)- 
strop oc Olvf Mogensø(n) i Syve(n)dkiøb bere

de denne predikestoel. Her Morten Andersøn 
Schawbo sognepre(st)«. De to øvre gengiver 
bibelcitater, på midten: »Oves meæ vocem me- 
am avdivnt et ego cognosco eas et seowntvr me 
et ego vitam æternam do eis Iohan: X.« (mine 
far hører min røst, og jeg kender dem ... 
Joh. 10,27-28) og foroven: »Salig ere alle de 
som høre Gvds ord oc bevare det wdi gode 
hierter, Lucæ 8«).

Ved restaurering 1960 fremdroges den oprin
delige staffering og malerierne i arkadefelterne: 
i øvre række Kristus og de fire evangelister, 
hvis navne malet med gule versaler anes over 
deres hoveder: »S: Marcvs«, som i venstre 
hånd holder blad hvorpå med sorte versaler er 
skrevet: »A(nn)o d(omi)ni 1594«, derefter 
»S: Io(h)annis«, »Ih(esu)s Chr(istus)s«, »S: 
Matthevs« og til sidst »S: Lvcas«. I nedre række 
ses S. Laurentius med bog i højre hånd og rist i
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Fig. 28. Prædikestol fra 1591, med snedkersignatur »AH«, sml. fig. 32 (s. 834). NE fot. 1978. - Pulpit signed 
»AH« (cf. Jig. 32).

venstre; hans tilstedeværelse på en efterrefor- 
matorisk prædikestol kan skyldes, at han fra 
gammel tid var kirkens værnehelgen. I næste 
felt står Paulus med sværd i højre hånd, heref
ter »Dorete Gøe« og »1594« under anevåben- 
kombination for Giøe og Rosenkrantz, dernæst 
Peter med nøgle og i feltet nærmest vinduet 
præsten, Morten Andersen Schaubo, med op
slået bog.61 De to felter nærmest døren har lige
som dens arkader malede plantemotiver. Figu
rernes baggrund er hvid og farverne i øvrigt

græsgrøn, rød, violet og gul. De skablonmale- 
de planter er rødbrune på sort bund. Pilastrene 
mellem fagene er skiftevis rød- og grønmar- 
morerede; samme farveholdning findes på ar
kadernes pilastre tillige med lidt forgylding. 
Forgyldte er også indskrifternes reliefversaler, 
foroven og forneden på orange, i midten på 
bleggrøn bund. Før restaureringen stod stolen 
med nyere farver: rødbrunt, grønt og sort med 
forgyldning og guldbronze. Indskrifterne var 
forgyldte på sort bund.
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Himlen, fra 1700’rnes sidste år, har reliefskå
ret mæanderbort i frisen og tandsnit under 
fremspringende kronliste. På undersiden spejl
fylding med skæring som dørfløj nr. 1; langs 
kanten nedhængende skårne kvaster. Himlen 
står afrenset.

Opgangen er mellem to stolestader; til den 
ene side lukkes trappen af to fag med rudefor- 
met felt, til den anden enkelt fyldingspanel. 
Stolen står i skibets nordøsthjørne.

Stolestaderne stammer stort set alle fra 1925 
(arkitekt Ove Huus),9 dog er de fleste ryglæn 
genanvendte. Langs væggene står paneler sam
let af ældre stoledøre. En undtagelse danner de 
to gavle, der flankerer prædikestolstrappen og 
en enkelt ved vestre indgangspanel. Disse er 
jævnaldrende med herskabsstolene, som gavlen 
i vest ligner, men i forenklet udførelse. Den har 
udsparet muslingeskalornament i topstykket 
og derover opbygning som herskabsstolens, 
her dog med indskårne, sammenskrevne initia
ler »HH« og »PIV« i kvadratet.62 Gavlene ved 
prædikestolen er glatte med en pålagt kannele- 
ret pilaster og trekanttopstykke hvorpå tre tin
der som f.eks. i Søndersted (s. 412 med fig. 19). 
Døren er nyere, hængslerne muligvis ældre.

1862 var stolene rødmalede9 og 1894 ege- 
træsmalede, mens de 1956 fremtrådte rødbrune 
med grønt og guld.63 Siden 1960, da Aage Sø
rensen afsatte farver i kirken, er gavlene gule 
med sorte profillister, dog med en enkelt rød 
under topstykket.

På præstekonens †stol, som er beskrevet i præ- 
steindberetningen 1758,52 var malet Frelserens 
billede og rundt om skrevet: Joh. 10,9 (Jeg er 
døren; om nogen går ind gennem mig, han skal 
blive frelst ...). Under fødderne stod: »Salva- 
tor« og på vestre sidestykke (gavl): »Maren 
Cruse Her Peder Arildsens Ao.« På østre: 
»Chrestense Friis Her Peder Arildsens 1689. In
deni rundt omkring: Ps. 199 v. 19. 92.130 og 
170« (bibelhenvisningerne giver ingen mening, 
sml. i øvrigt tskriftestol og gravkamre). Stolen 
stod neden for prædikestolen.

1831 foreslog synet,18 at der i koret anskaffe
des bænke til skoleungdommen overensstem
mende med skoleanordningen.

Fig. 29. Prædikestolslågen med årstallet 1591 og 
snedkerens signatur »AH«, sml. fig. 28, 32 (s. 834). 
Einar V. Jensen fot. 1955. - Pulpit detail with carved 
date 1591 and carpenter’s signature (cf. figs.28, 32).

Alteropbygningens sidepartier har antagelig 
oprindelig fungeret som skrifte- og degnestole? 
Deres nærmere beskaffenhed kan ikke erkendes 
i dag; de kan have været indrettet som to selv
stændige stole, hvad der nok er sandsynligst, 
eller de kan muligvis have været led i et arran
gement, der bestod af et skrifterum bag alter
tavlen. Adgangen har været gennem de mod 
koret vendende fløjdøre. Tilsvarende indret
ning fandtes, foruden i annekskirken, f.eks. i 
Slots Bjærgby fra 1737, mens forholdene i 
Damsholte svarer til Skamstrups, idet et panel
værk slutter sig til altertavlen og afskilrer et lille 
præsterum.64 Sidepartiernes farvelag tyder på, 
at de er ældre end altertavlen.65 Bortset fra de 
afdækkende trekantgavle og den indskudte 
mæanderliste svarer sidepartierne til Fryden
dals. Op ad nordvæggen er bevaret et panel 
med enkel barokfylding (se også altertavle og 
†skriftetavle).

Danmarks Kirker, Holbæk amt 54
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Fig. 30. Sengotisk degnestol (s. 838). LL fot. 1978. - 
Late Gothic parish clerk’s chair.

†Skriftestol, antagelig bekostet kort efter 1687 
af hr. Peder Arildsen. Stolen kendes fra omtale 
i præsteindberetningen 1758.52 Udvendig læ
stes »oven omkring stolen« (i gesimsfrisen?) ci
tat fra 2 Kor. 5,19: Gud var i Kristus. På døren 
»nedentil var afmalet Frelserens billede, med 
dette oven omkring: Død, hvor er din Brod, 
Helvede hvor er din Sejer« (1 Kor. 15,55). In
den i stolen fandtes indskriften: »Denne Stoel 
haver Hr. Peder Arildsen ladet bekoste Kirken 
til nogen Ziirat, det hellige Embede til Nytte 
og sin Hiærte, Fromme, Dyde=Kiære allerkiæ- 
reste Hustroe Maren Cruse Arnolds Daatter til 
et kiærligt Ihuekommelses Effterminde, med 
hvilken han levede i fulde 18 Aar et sødt, livsa
ligt og veleenigt Ægteskab for Gud og Menni- 
sken, i samme blev hun 3 Sønners Moder: Ar- 
noldus, som døde 1680 d. 20. Dec., Christian, 
Arild. Hende Hiemkaldede Gud ved en sød og 
salig Søvn d. 23. Novbr. 1687. Thi effterat hun

ved Guds Naade 13 fulde Aar vel og taalig, 
troestadig og fornøyet i Guds Villie havde 
baaret sit beskikkede Svagheds Kors og Byrde, 
gik hun Himmel=tørstig og Himmel=trøstig til 
sin Frelsermand, til hvilken hendes Siæl stun
dede med Længsel, som Duen til Due=Slav(g). 
Hendes Legeme hviler herunder i Graven og 
blir ved Christi Forløsnings Krafft effter en 
ærefuld Opstandelse (?). Hannem bortkaldede 
Gud d. 2. April 1711« (sml. præstekonens †stol 
og gravkamre). Stolen stod i koret.

Degnestol (fig. 30), sengotisk, med adskillige 
fornyelser. Forsiden er vandret delt i tre etager. 
Nederst tre felter, det ene ganske smalt, de to 
lige store, næsten kvadratiske, alle med skråfas 
forneden; derover to låger med samtidigt låse
blik, dørring og delvis fornyede gangjern. Øverst 
udsavet bræt med fiskeblæreornament. Ram
meværket har enkle profiler. Gavlene er oprin
delige, men formentlig kun den østre på plads. 
Den vestre har snarere været brugt som ende
stykke for bænken; herpå tyder udstemning til 
et (ryg)bræt. Foroven firblad, hvor østre gavl 
har kolbeblomst. På pultbrættet såvel som på 
pultens forside ses mange indridsninger, blandt 
de ældste kan nævnes »MR 1577«, » N L S  
1617« og » I N «  flankerende et bomærke. Ryg
panelet, af fyr, har renæssanceprofiler, mens 
bænkens gavle er fra ny tid. Stolen står i afren
set eg med farvespor i bunden af udskæringer
ne, bag forsidens fiskeblæreudskæringer blåt 
og rødt. Ved sydvæggen i andet fag.

De to østligste stolestader er indrettet til her
skabsstole (fig. 31), og en af gavlene bærer re
liefskåret årstal 1584. Alle fire gavle har pålagt 
kanneleret pilaster med profilkapitæl og top
stykke formet som cirkelskive hvori muslinge
skal over englehoved undtagen nordsidens øst
gavl, der rummer Rosenkrantz-våben; derun
der reliefskåret »F A R K «  for fru Anne Rosen- 
krantz. Gavlene krones af lille kvadrat, nordsi
dens med rudebosse, sydsidens med sammen
skrevne reliefversaler »ARK« for Anne Rosen- 
krantz og »AG« for hendes ægtemand Albrecht 
Giøe.66 På kvadratets bagside reliefskåret geo
metrisk mønster.

Begge stader har låge — nordsidens oprinde-
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lig, sydsidens eftergjort - med arkade, hvis 
glatte bueslag bæres af kannelerede pilastre og 
krones af trekantgavl, der hviler på volutter.67 
Bukkehornsbeslag. Nordsidens stolerække 
lukkes mod koret af panel med tre fag arkade
fyldinger svarende til stoledørenes og gesims 
med tandsnit foroven. Ved en mindre brand i 
kirken 1971 tog især panelet skade; desuden 
blev rygstød og sæde i stolen ødelagt, samt 
bagsiden af den vestre gavl.

Siden 1960 står låger og gavle sorte med gule 
pilastre og lidt cinnober i toptrekanten, engle- 
hovederne forgyldte. Rosenkrantz-våbenets 
farver udførtes 19269 (af H. Munk, Holbæk), 
tidligere var det brunt.

†Skab (monstransskab?). 1758 omtales »et 
gammelt munkeskab in formam pyramidis«, 
efter al sandsynlighed et monstransskab, som 
f.eks. i Mørkøv, »stærkt jernbeslået, tidligere 
forvaret med store taskelåse (hængelåse), som 
ridefogden ved Frydendal, Michel Kiær, lod 
frabryde 1711 eller 1712 for at finde nogle reli
kvier (her formentlig i betydningen: levn fra 
gammel tid), men fandt slet intet«.52

Pengeblok, fra 1800’rne, af eg, 77 cm høj, 
med jernbeslået låg hvori pengeslids. I den 
glatte forside låge, som lukkes af tre vandrette 
hængselbånd, og under lågen endnu et bånd. 
Fremtræder voksbehandlet. I skibet, øst for 
indgangsdøren.

Pengebøsse, formentlig anskaffet kort efter 
1856, da bøsser manglede.18 Af messing, klok- 
keformet som f.eks. Tølløses (s. 233). Over 
bøssen hænger en lille, oval, sortmalet metalpla
de med hvid skriveskrift: »Gud elsker en glad 
Giver 2 Cor. 9,7«. I våbenhuset, øst for ind
gangsdøren.

†Pengetavle, antagelig fra 1700’rne, med ud
savet rygskjold og svejfet skuffe. Ses på foto
grafi fra 1894 af herskabsstolen.

Dørfløje. 1) Fra 1700’rnes slutning, vandret 
delt af liste med små portalfelter over båndom- 
vundet stav. På den nedre del af døren felt med 
konkave hjørner, og på den øvre profillisteind- 
rammet, rundbuet fylding, som ved et glat, 
korsformet bånd er delt i fire felter omkring 
midtroset. Alle fem felter har dekoration sva-

Fig. 31. Herskabsstol med initialer for fru Anne Ro- 
senkrantz og reliefskåret årstal 1584 (s. 838). LL fot.
1978. - Manorial pew with carved date 1584 and the 
initials of Anne Rosenkrantz.

rende til prædikestolshimlens underside (sml. 
også dørfløje nr. 1 og 2 i Kundby s. 648). På 
den indvendige side stort, firkantet låseblik fast
gjort med fire store sømhoveder; herpå snoet 
dørring. Brunrød på begge sider. Mellem vå
benhus og skib.

2) 1700’rne?, med to spejlfyldinger på hver 
side. Stort rektangulært låseblik med snoet 
dørring. Brunmalet. Til våbenhuset.

3) 1700’rne, flammeret. Rødbrun. Til tårn
trappen.

†Dørfløj, 1583, omtalt i præsteindberetningen 
1758,52 ifølge hvilken der på døren til våbenhu
set oventil var udskåret: »Ao 1583 lod Lauritz 
Ipsen beruste denne kirkedør, som boer i Ben- 
neboe«. Den kan have været beslægtet med dø
rene i Nørre Jernløse eller Kvanløse, begge fra 
1581, Store Tåstrup fra 1587 eller med Ågerup 
fra 1589.68

54*
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Fig. 32. Prædikestol fra 1591, med snedkersignatur 
»AH«, sml. fig. 28-29 (s. 834). Einar V. Jensen fot. 
1955. - Pulpit 1591 signed »AH« (cf. figs. 28-29).

†Pulpitur, fra 1730, ifølge indskrift som gen
gives i optegnelser formentlig stammende fra 
1700’rnes tredje fjerdedel: »Aar 1730 lod Hans 
Excellence, højædle og velbaarne Herre, Hr. 
Generalløjtnant Albrect Philip von Eynden, 
Herre til Frydendal og Bierbyegaard Kirkens 
fromme Patron bekoste dette Pulpitur«40 (sml. 
†alterklæde). 1862 stod orglet på et pulpitur.9

To fyldinger, fra første halvdel af 1700’rne, 
61X38 cm, kan stamme herfra, men de kan lige 
såvel være overflyttet fra Torbenfeld, hvor der 
endnu findes en dørfløj med tilsvarende malet 
dekoration (fig. 33). Lysegrå med rødt og lidt 
gult båndværk; blå vaser og englehoveder med 
gråt hår og vinger. Fundet på våbenhusloftet 
og 1961 anbragt bag på alterpartiets panel
stykker.

Orgel, bygget 1942 af I. Starup & Søn, Kø
benhavn, med anvendelse af ældre orgeldele.69 
Ombygget 1973 af samme. 11 stemmer, to ma
nualer og pedal. Elektrisk traktur, mekanisk og

elektrisk registratur. Sløjfevindlader for manu
alerne, keglevindlade for pedalet. I tårnrum
met. †Orgel med fire stemmer, skænket 1838 af 
kammerherre van Deurs. Ombygget 1910 af 
I. Starup, der indsatte et par nye 8 fods stem
mer i stedet for nogle gamle »skrigende« 2 og 
2 2/3 fods stemmer.70 Bar inskriptionen: »den 20 
Junii 1788, som Minde om Stavnsbaandets 
Løsning, givet af Godseieren, Herr K(ammer) 
h(e)rre van Deurs«.71 På pulpitur, senere på 
forhøjning i vest.9

Salmenummertavler. 1) Fra 1800’rnes første 
fjerdedel, til skydenumre, med spærformet af
slutning dannet af profillister hvorunder tand
snit. Sorte, med gråt rammeværk og hvidmale- 
de tal; desuden hvid antikva: »Før Prædiken« 
og »Efter Prædiken«. 2) 18-1900’rne, glatte, 
indrammet af profilliste. Med hvid moderne, 
frakturlignende skrift: »Skriftemaal« og »Al
tergang« samt »Daab«. Sorte, med indramning
i to grå nuancer.

Kirkestævnetavle, 1800’rne, kun 15x20 cm, 
med buetunge foroven. Sort med hvid skrive
skrift: »Kirkestevne«. I våbenhuset.

Præsterækketavlen, fra o. 1910, opregner ste
dets præster begyndende med hr. Mads 15... I 
skibet, over indgangsdøren.

Et maleri, signeret »Luplau Janssen 1895«, fo
restiller Julius Theodor Borup, der var præst i 
Skamstrup og Frydendal, hvis beboere har 
skænket billedet ved hans afsked.72 77x61 cm, 
olie på træ. Knæstykke, en face. Præsten er af
bildet i ornat ved altret i Skamstrup kirke. Ved 
en mindre brand i kirken efteråret 1971 ødelag
de sod og varme fernissen, som derefter rense
des, samtidig med at gamle retoucher fjerne
des. Ophængt på tårnets nordvæg.

Lysekroner. En 12-armet lysekrone fra kgl. 
hofbronzestøber Lauritz Rasmussen er, for
mentlig 1916, skænket kirken og ophængt i 
hvælvingen ved prædikestolen. 1917 var endnu 
en 12-armet krone foræret til kirken og op
hængt i østlige hvælv. En tredje malmkrone, 
ligeledes fra Lauritz Rasmussen, var tilkommet 
1921, da der blev indlagt elektricitet.9

Lysearm, fra 1900’rne, af smedejern. Ved 
prædikestolen.
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Fig. 33. Fylding fra første halvdel af 1700’rne, mu
ligvis fra tpulpitur 1730 (s. 840). LL fot. 1978. - 
Panel from thefrrst half of the 18th century, possibly from 
the †gallery.

Kirkeskib, fregatten »Jylland«, ophængt 
1979, skåret af Bertel Lindholm-Andersen. 
Under gjordbuen mellem tredje og fjerde fag.

Hatteknager, af træ, hvidmalede. På våbenhu
sets øst- og vestvæg.

†Tårnur. 1661 købtes et reb til sejerværket.17

Klokker. 1) 1846,18 tvm. 78 cm. Indskriften 
med reliefversaler på legemet meddeler: »Om
støbt paa Frederiksværk af V: Gamel«, mens 
man på halsen under slyngbåndsornamentik 
læser: »I: P: v: Deurs 1846 - Skamstrup Kirke«. 
Omkring denne indskrift og på slagkanten er

der rammelister. Hankene er profilerede. Om
støbt af †klokke nr. 1. Ophængt i slyngebom.

2) 1906, tvm. ca. 105 cm, »Omstøbt af 
B. Løw og Søn København 1906«. Nederst på 
legemet og omkring indskriften er der ramme
lister. Omstøbt af tklokke nr. 3. Ophængt i 
slyngebom.

†Klokker. 1) Middelalderlig, fra 13- eller 
1400’rne, med indskriften: »Ave Maria gratia 
plena« og klokkestøberens mærke: en klokke 
omgivet af bogstaver, som i præsteindberet- 
ningen 1808 ansås for at være klokkestøberens 
navn. Af mulige støbere med dette mærke kan 
foreslås Olaf Henriksen Kegge, der har støbt 
klokke nr. 2 fra 1350-75 i Hagested (s. 554), el
ler Henrik Nielsen, som henholdsvis 1425 og 
1455 støbte klokker til Butterup og Nørre Jern- 
løse (jfr. s. 78 og 105). De sidstnævnte har dog 
en længere indskrift, hvori lovprisningen af 
Maria indgår. Herefter må det anses for rime- 
ligst at betragte førstnævnte støber som meste
ren, hvis det da ikke er en tredje, da støber
mærket med en klokke meget vel kan være 
brugt af andre, os ukendte støbere. 180873 oply
stes endvidere, at klokken »i mands minde har 
hængt i slagværket på Frydendal og er derfra 
opflyttet til Skamstrup i stedet for en anden, 
som var revnet, men ej ældre end 1647« (sml. 
tklokke nr. 4). 1846 blev klokken omstøbt (jfr. 
klokke nr. 1).

2) Ved skatten 1528 afleveredes en klokke.74

3) 1646, støbt af Jørgen Hansen, ifølge la
tinsk versalindskrift: »Haec campana reparata 
et refusa est tempore regis Christiani 4te præfec- 
ti arcis Holbecensis Flemmingii Ulfeldt et pa
storis Francisci Richardi Auræfontani Helsin- 
gorensis. Ego sum Sonus sonitans: venite para- 
tum viam Domino. M.Jørgen Hansen Klock- 
støber udi Jylland 1646«75 (denne klokke er i- 
standsat og omstøbt på kong Christian 4. s tid, 
da Flemming Ulfeldt var lensmand på Holbæk 
slot og Frantz Richardsen Auræfontanus (Ør- 
kild?) fra Helsingør præst. Jeg er den rungende 
stemme, kom at berede vejen for Herren). 
Omstøbt 1906, jfr. klokke nr. 2. Klokkens 
tvm. var 40 tommer, og den var forsynet med 
et støbermærke, en klokke i et skjold (fig. 35).
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Fig. 34. Epitafium nr. 2 over kancelliråd Henrich 
Hansen Holm, †745 (s. 842). NE fot. 1978. - Wall 
monument no. 2 to Chancellor Henrich Hansen Holm 
†1745.

4) 1647, ligesom tklokke nr. 3 støbt af Jørgen 
Hansen, ifølge den latinske indskrift: »Hanc 
campanam D(eo) O(ptimo) M(aximo) S(ac- 
ram). Franciscus Auræfontanus hujus loci pa
stor fundendam auditorum impendio curavit 
1647. Venite et recipiscite. Ove Lasen. D: M: 
Jørgen Hansen«76 (Denne klokke, helliget den 
almægtige Gud besørgede dette steds præst 
Frantz Auræfontanus støbt på tilhørernes be
kostning 1647. Kommer og tager imod). Ifølge 
præsteindberetningen fra 1758 revnede klok
ken, da der blev ringet over Christian V (sml. 
†klokke nr. I).52 Tværmålet var 30 tommer.

Klokkestol, gammel, af eg, med dobbelte 
skråstivere og under klokkerne skråtstillet fyl- 
detømmer. Samlet med trænagler.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) O. 1671. Sognepræst, magister Ni- 
c(olai) Wand(s)tad og hustru Magdalena Pouls- 
datters tre børn: Andreas, *10. juli 1666, †8. 
april 1667, Birgitta, *6. nov., †21.nov. 1668 og 
Dorothea, *5. juni, †2. juli 1671. Sort stentavle, 
48x55 cm, med latinsk indskrift med forgyldte 
reliefversaler. 175852 var epitafiet indmuret i 
korets sydvæg, ud for altertavlen, hvor det 
endnu befinder sig.

2) (Fig. 34) o. 1745. Kancelliråd Henrich 
Hansen Holm, først regimentskvartermester i
26 år, siden kasserer ved Den kongelige Uld
manufaktur i 19 år, *8. nov. 1678, †22. aug. 
1745 i Skamstrup, 67 år gammel (jfr. tgravsten 
nr. 3). Sort kalkstensplade i gråmalet ramme af 
sandsten, 83x101 cm. Indskrift med fordybet 
antikva og versaler med spor af forgyldning. 
Den karnisprofilerede ramme, der foroven er 
kølbueformet, afsluttet i en rocaille, og forne
den forkrøpper svagt opad, fastholdes af 10 
profilerede kramper. Ophængt på korets nord
væg i andet hvælvfag fra øst.

Gravsten. 1) O. 1300. Skriftløs, mørk grålig 
sten med hvide striber, 169x65 cm, svagt tra- 
pezformet; et af de nedre hjørner er slået af. 
Stenen, der er 31 cm tyk - heraf en 11 cm høj 
hulkel - må have hævet sig over det omgivende 
niveau (om tilsvarende, se DK. Ribe s. 589, 
nr. 8). Fremkommet ved kirkegårdsudvidelsen 
1981, ligger nu ved våbenhusets østmur.

2-3) 1300’rne. De oprindelige indskrifter er 
udslidt og stenene genanvendt, jfr. nr. 5 og 6.

4) 1656. Såkaldt »bondegravsten«, sandsyn
ligvis over et ægtepar »KLD« og »IHS«. Grålig 
granit, ca. 135x55 cm, plump og groft tilhug
get. Initialer og årstal med store, fordybede 
versaler på nederste halvdel af stenen, øverst to 
huller lodret over hinanden, hvori ses rustne 
rester, muligvis af jernkramper. På kirkegår
den udfor koret.

5) O. 1669. Over pigen Darete Nelsdater, 
som (var barnfødt) i (Bu)terop Prestegaard (og 
døde i Schamstrup 20. okt. 1669),52 sml. tgrav
sten nr. 1). Genanvendt trapezformet, lysegrå, 
gotlandsk kalksten, ca. 160x76-96 cm. I mid
ten udslidt ovalt felt med rester af den oprinde
lige indskrift med fordybede versaler. Omlø
bende randskrift, ligeledes med fordybede ver
saler. 1758 i kirkens midtergang,52 ud for præ
stekonens stol, nu på kirkegården, vest for 
tårnet.

6) O. 1749. Sognepræst Jacob Baggers hu
stru Catharina Hedevig von Aspern, †10. dec. 
1749. »Legemet som omfavnede sin Smerte= 
Søn« blev begravet 16. dec. tillige med en dat
ter, som havde stået i åben begravelse i to år.
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Derefter gravvers, der slutter med åben plads 
til indføjelse af hans dødsdata.

Af stenen, lysegrå kalksten, hvis indskrift 
kendes fra 1758 og 1767,77 er nu kun bevaret et 
fragment, ca. 50x75 cm, med del af gravverset 
med fordybet kursiv. 1758 og 1767 på kirke
gården, omgærdet af †stakit, nu vest for tårnet.

7) 16-1700’rne. Genanvendt trapezformet 
sten af lysegrå, gotlandsk kalksten, ca. 198X91 
cm. I hjørnerne højovale felter med evangelist
symboler, i midten helt udslidt, hjerteformet 
indskriftfelt med dødningehoved forneden. 
Den udslidte sten er muligvis identisk med 
tgravsten nr. 1 eller nr. 2. På kirkegården, vest 
for tårnet.

8) 1700’rne. Sparsomme rester af indskrift 
med fordybede versaler. Rød kalksten, 
ca. 184x115 cm, med profileret kant omkring 
rocailleværksornamentik. Næsten rektangulært 
indskriftfelt. Foroven Opstandelsen i ovalt felt; 
forneden, ligeledes i ovalt felt, en halvt sidden
de knokkelmand med timeglas. Indskriftfeltet 
flankeres af to høj ovale felter med hver sin stå
ende figur. Kan muligvis være identisk med 
tgravsten nr. 2 eller nr. 3. På kirkegården, vest 
for tårnet.

Desuden et fragment af lysgrå kalksten, ca. 
35X65 cm, med udslidt indskrift, uvis alder.

†Gravsten.78 1) 1600’rne. Birgitte hr. Niel- 
sis.79 »A(nn)o 16(..) Her hviler Been og Kiød, I 
Jordens store Skiød, Som Salig Birgitte, Hr. 
Nielsis for sin Død, Har baaret mange Aar, I 
Butterup Præstegaard, Til hun i Schamstrup 
blev, Lagt under Stenen haard, Her venter hun 
sin Dom, Af Jesu milde Mund, Som dend der 
levet her, Og døde i Salig Stund« (sml. grav
sten nr. 5). 1758 i midtgangen, over for prædi
kestolen.

2) O. 1745. Sognepræst Nicolai v. Essen 
(*13. jan. 1683, †24.jan. 1745) med sine to hu
struer og to-tre børn, samt den første hustrus 
søster. 1758 i koret.

3) O. 1745. Henrich Hansen Holm (jfr. epitaf 
nr. 2), virkelig kancelliråd, første regiments- 
kvartermester ved det jyske »gevorbene« regi
ment 26 år, fra 1736 til sin dødsdag kasserer 
ved den kgl. krigs uldne manufaktur. *8. nov.

Fig. 35. Aftryk af støbermærke på tklokke støbt 
1646 af Jørgen Hansen (s. 841). Kendt fra og her 
gengivet efter aftryk taget inden omstøbning 1906 
hos Løw og Søn. LL fot. 1982. - Impression of 
founder’s mark on †bell cast in 1646 by Jørgen Hansen. 
Reproduction from an impression taken before re-casting in 
1906 by Løw and Son.

1678, gift 16. sept. 1706 med Antonette Augu
sta Blavenhagen som døde 26. nov. 1733, seks 
sønner og en datter. Siden gift 20. okt. 1736 
med hans efterlevende Johanne Catrine von Er- 
den (eller Erben), to sønner, en datter. Han 
døde i Skamstrup præstegård 22. aug. 1745 
(under et besøg hos sin søstersøn Jacob Bagger 
(jfr. gravsten nr. 6)).

1758 i midtgangen, »straks neden for koret«, 
sandsynligvis i korets andet hvælvfag, ud for 
epitafium nr. 2, o. 1860 ved »kordøren«.50

Gravkamre. 1639 fik Otto Brahe Pedersen til 
Torbenfeld (†1642)80 bevilling til at indrette sin 
begravelse ved siden af kirken, og 1643 tillodes 
det hans enke Mette Rosenkrantz at indrette 
begravelsen inde i kirken (sml. s. 809). Imidler
tid er tilladelsen næppe udnyttet, da i hvert fald
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han er begravet i Volstrup kirke (Dronninglund 
hrd., Hjørring amt), hvor hans ligsten findes.

Under koret stødte man 1958 på to grav
kamre, hvor blandt andre provst Peder Arild- 
sen Friis (†l711), hans tre hustruer (jfr. tskrifte
stol) og måske sognepræst Nicolai von Essen 
med hustruer og børn (jfr. tgravsten nr. 2) er 
bisat.9

Af gravkamrenes otte voksen- og fem barne- 
kister kendes to.

1) 1696. Agnete vo[n] der (...) Mavrits 
D[aa]ter, †1696. Kiste af ubehandlet træ med 
hvælvet låg. I hjørnerne stiliserede blomster, 
øverst to engle holdende Jesumonogram imel
lem sig. Derunder afdødes navn og nederst 
kranium, alt i udstanset jern.

2) 1700’rne. Trækiste med spor af beklæd
ning. Øverst kartouche med Jesumonogram 
over ramme til †kisteplade. Herunder rester af 
indskrift med løse jerntyper: »A[N]NO 17.1«. 
Nederst timeglas og dødningehoved, alt i ud
stanset jern.

1857 nævnes to †kirkegårdsmonumenter.50 1) 
Major Nicolai Peter Bruus, *3. marts 1777, 
†12. juni 1835.

2) Alino Sophie Bendz, født Agier, *22. 
marts 1806, †19. sept. 1851.

På kirkegården, vest for våbenhuset, en nye
re mindesten over seks faldne i krigen 1848-50. 
Rå granit, indskrift med fordybede, sortmalede 
versaler.

En mindetavle over Povl Dons, Grundtvigs 
og Ingemanns ungdomsven, *1783, jordet her 
1843, blev 1918 indmuret i kirkegårdens nord
mur.

Et gravsted op ad kirkegårdens vestmur, syd 
for lågen mod præstegården, hegnes af støbe- 
jernsgitter, o. 1850-1900, i nygotisk stil.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Privatarkiver før 1660. Frantz Richardsen, sogne
præst, div. dok. 1612. — Genealogisk-heraldisk selskab. 
A. Generalia. Fol 29: Beskrivelse over Torpenfelde- 
gaard til Aar 1758. - LA. Sognekaldsarkiv. Embeds
bog med kirkesyn 1792-1831 og 1832-57. - Ved em
bedet. Synsprot. 1862-19(78).

NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1808 og 1823. Indberetninger fra Aage H. Ma
thiesen 1894 (bygning), P. Hauberg 1894 (inventar), 
Mollerup 1906 (klokker), E. Rothe og M. Macke- 
prang 1908 (kalkmalerier), E. Rothe 1909 (kalkmale
rier), P. Nørlund 1948 (kalkmalerier), Einar V. Jen
sen 1956 og 1959 (inventar), O. Hellvik 1958 og 
1972 (kalkmalerier), N. J. Termansen 1959 og 1962 
(altertavlemaleri), Aage Sørensen 1960 (farveafsæt- 
ning), Mogens Larsen 1972 (inventar), Karin Tams 
1975 (altertavlemaleri og portræt), Hugo Johannsen 
1978 (bygning), Marie-Louise Jørgensen 1978 (in
ventar), Erik Lyckegaard 1978 (gravminder). - 
Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, kalkma
lerier ved Jens Heinet Knudsen, inventar og grav
minder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen 
afsluttet dec. 1982.

Tegninger. NM2. Plan ved Aage H. Mathiesen 
1894. - To opmålinger med facader og snit af tårn
bue med levn af oprindelig dobbeltarkade. Målt og 
tegnet af I. Arthur-Nielsen 1958 (1963). - Plan ved 
M. Brahde 1961.

Notebøger. NM2. Henry Petersen IX, 41.
Litteratur. Henry Larsen: Skamstrup kirke, i Årb- 

Holbæk 1914, s. 107-148.

1 DiplDan. 2. rk. IV, nr. 27.
2 Roskildebispens jordebog s. 164.
3 Landebogen s. 146.
4 KancBrevb.
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
6 Kronens Skøder II, 349.
7 RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnelse over kirker 
og disses ejere.
8 Jfr. Hans Stiesdal, i Trap.
9 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(78).
10 RA. Kultusmin. l.Dep. 1848-1916. Journalsager.
11 I regnskabet 1669-70 forbrugtes dog kun 1500 tag- 
og 1500 mursten til ringmuren, der 1662-63 fik gær
de omkring for at holde svin borte (jfr. note 17).
12 Muren er yngre end 1862, da der var stakit mod 
præstegården.
13 Samtidig med udvidelsen opsattes et granstakit 
med indvendig elmehæk, en foranstaltning som sy
net dog ikke mente ville kunne godkendes (jfr. note 
10).
14 1871 (jfr. note 9) ønskedes buen over portalen for
nyet, og 1876 nævntes atter behov for reparation. 
1908 (jfr. note 10) ommuredes portalen, og ved den
ne lejlighed indkapsledes i en af pillerne en forseglet 
flaske med beretning om arbejdet (jfr. Henry Larsen, 
i ÅrbHolbæk 1914, s. 147). Flasken fandtes ved por
talens nedbrydning 1982, men beretningen kunne 
ikke længere læses. - Det er sandsynligt, at 1670- 
portalen var en ombygning af en ældre indgang,
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nemlig »den store kirkeport«, som omtales 1661 (jfr. 
note 17); men i betragtning af portalens ombyggede 
tilstand kan det ikke overraske, at man ved nedbryd
ningen 1982 ikke konstaterede levn af middelalder
ligt murværk.
15 Den her gengivne tekst baserer sig i alt væsentligt 
på Henry Larsens læsning, foretaget 1908 i forbin
delse med tavlens nedtagning under portalens om
muring (jfr. indberetning og fotografi; endvidere 
samme i ÅrbHolbæk 1914 s. 148). Provst Larsens 
transkription afviger på enkelte punkter fra pastor 
Baggers læsning i 1750’erne (jfr. NM2. Håndskrift- 
saml. Indb. vedr. Sjælland til Thurah og Hoffman 
1755 og 1773. I—II.). Her læses bl.a. »Envaldi«, hvor 
Larsen kun kunne tyde »..valdi«.
16 Henry Larsen: Skamstrup Kirke, i ÅrbHolbæk 
1914, s. 107-148.
17 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72.
18 LA. Tuse og Merløse hrdr.s provsti. 1824-1900. 
Synsforretningsprot.
19 Jfr. C. G. Schultz: Bidrag til de danske Tvilling- 
taarnes Udviklingshistorie, i Historisk Aarbog for 
Københavns Amt, 1935, s. 105-140. Et eksempel i 
amtet, som ikke er nævnt i denne oversigt, er Sønder 
Asmindrup (s. 181, fig. 4).
20 Trekløver- eller pærestavprofilet med platteryg 
(ofte kombineret med almindelige, retkantede rib
ber) og ufalsede hjørnepiller kendes fra adskillige an
dre eksempler, som formentlig også skal henføres til 
tiden o. 1350-1450, jfr. Sønder Asmindrup, Hørby, 
Hjembæk, Stigs Bjergby (s. 182, 491, 681, 757); end
videre Viskinge (Skippinge hrd.) og Asnæs (Ods 
hrd.).
21 Jfr. Aage H. Mathiesens indb. 1894.
22 Oplysningen om C. F. Hansens andel i restaure
ringen kendes kun fra Aage H. Mathiesens indb. 
1894.
23 1862 (jfr. note 9) vidste man, at den havde haft 
kamtakkede gavle, som var forsvundet ved en mo
dernisering af det ydre.
24 I korrespondancen omkring ombygningen 1915 
(jfr. note 10) antoges det for at stamme fra kirkens 
restaurering 1876.
25 Jfr. note 18 og note 9.
26 Endnu i 1862 (jfr. note 9) var vinduet blændet.
27 Jfr. note 10 og note 9.
28 Hvis jernankrene nogensinde blev indlagt, er de 
senere fjernet. Endnu ses den afsavede ende af et 
træanker forneden i østhvælvets nordkappe.
29 LA. Bispearkivet. Tuse hrd. 1690-1820.
30 1668-69 (jfr. note 17) blev blytaget repareret, og 
det kan være ved denne tid, at Svallerup og Raklev 
kirker i Ars hrd. ydede økonomisk støtte til det 
»meget brøstfældige blytag« (udat. regnskab). Ad
skillige kirkeejere realiserede kirkernes blytage i dis
se år. Således fik også Kundby, en anden af Fryden

dals kirker, stentage i denne periode, jfr. s. 631 og 
note 41.
31 Svend Grundtvig (udg.): Danmarks gamle Folke
viser, II del, 1856, nr. 50 (A-C) s. 434f.
32 Jfr. Søren Kaspersen: Kalkmaleri og samfund 
1241-1340/50, s. 108-165, specielt s. 145f., i Brian 
Patrick McGuire (udg. og red.): Kulturblomstring 
og samfundskrise i 1300-tallet, 1979.
33 Jfr. fremstillingen i Skibby kirkes kor, DK. 
Frborg. s. 2673.
34 Jfr. senere fremstillinger af syndsforladelse på sa
kristihvælvets vestkappe i Bregninge kirke (Skippin
ge hrd.) fra o. 1460-80 og i Södra Råda kirke, Värm- 
land, fra 1494, hvor fremstillingen indgår i en suite, 
der illustrerer trosbekendelsen, se Bengt G. Söder- 
berg: Svenska kyrkomålningar från medeltiden, 
Stockholm 1951, s. 191 f.
35 Jfr. sjælevejningsfremstillingen i fjerde hvælvs 
vestkappe i Birkerød kirke, DK. Frborg. s.932f.
36 En kortere version af legenden er malet i Undløse, 
s. 368 samt note 37 (med litteraturhenvisninger).
37 Jacobus de Voragine: Legenda aurea, er her benyt
tet i en tysk oversættelse af Richard Benz, Köln
1979. Kapitlet om S. Laurentius, s. 564-578, fortæl
ler tillige om pave Sixtus II, præfekten Hippolytus 
og ridderen Romanus. Kapitlet om S. Hippolytus 
s. 579-582, beretter om Hippolytus’ skæbne efter 
Laurentius’ død samt om kejserdatteren Cyrilla.
37a Det kan ikke afgøres om følgende fejl: introdu- 
cu(n)t for introducsit, (mo(n)stra(vi)t) eos for iis, vi- 
te for vitæ, er oprindelige eller skyldes tilstanden ved 
afskriften.
38 Jfr. Knud Banning: Alfa og Omega, i Den icono
graphiske Post, 1973, nr. 2, s. 3f.
39 Pastor Schønning beretter, at en ven af ham, stu
diosus Aschehoug, med nogen besværlighed kravle
de ud over den nye altertavles ene sidetralværk.
40 KglBibl. NyKglSaml. 881b. Danske Inscriptio- 
ner, af hvilke nogle med Runer.
41 Sml. Køng fra 1792, da Niels Ryberg lod kirken 
ombygge (DK. Præstø s. 814 med fig. 4). Til S. Petri 
kirke, Kbh., tegnede J. A. Meyer 1816 en lignende 
altertavle (DK. Kbh. By s. 329, fig. 64 og 66).
42 I J. H. Larsens beskrivelse 1842 (note 71) oplyses, 
at tavlen har et opstandelsesbillede og over gesimsen 
»et i udmærket grad smagløst englepar, der holder 
kalken. Derover Trinitetets symboler med gloria. 
Ligeledes en bronzeret Kristusfigur på altret«. Tree- 
nighedssymbolet kan have været en trekant med 
Guds øje eller Jahve på hebraisk i strålesol, kendt fra 
f.eks. Vor Frelsers kirke i København eller Kirkerup 
(DK. Kbh. By 2. bd. s. 509, fig. 28 og DK. Sorø 
s. 840 med fig. 4).
43 Billedet er en spejlvendt kopi efter maleri i dom
kirken i Bayeux (jfr. indb. 1975 ved Karin Tams) og 
her i landet efter altertavlemalerierne i Vejle S. Niko-
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Fig. 36. Landsbyplan 1794. - Village map.

lai og Daugård (Hatting hrd., Vejle amt).
44 I Weilbach: KunstLeks. er billedet henført til 
C. F. Høyer (1775-1855), som imidlertid aldrig blev 
kancelliråd, således som pastor Schønning 1808 be
nævner den nye altertavles mester. Cornelius Høyer 
(1741-1804), der hovedsagelig var miniaturemaler, 
havde i årene 1764-68 opholdt sig i Paris og Rom. 
Fra hans hånd kendes kun fa billeder med bibelske 
motiver, jfr. Torben Holck Colding: Cornelius 
Høyer, 1961.
45 Tidligere læstes: »Kommer hid til mig« refereren
de til Kristusfiguren i altertavlenichen, jfr. nedenfor.
46 Mynster: Visitatsdagbøger II, 160.
47 1875 skulle altertavlen restaureres og rammen for- 
gyldes (jfr. note 9). 1862 stod figuren foran tavlen 
med Høyers maleri (jfr. note 9).
48 Som eksempel herpå kan nævnes tavlen i Ågerup 
fra 1509 (s. 262) eller Esrum klosterkirkes (nu i 
NM2), der begge har malet datering på fodbræt i 
midtskabet.
49 DK. Kbh. Amt, Kunsthistorisk Oversigt s. 2249.
50 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen Ussing: 
Gravskrifter osv. 1-2. 1856-64.
51 I Nationalmuseet findes et fotografi fra 1902 af 
figurerne. Ifølge påskrift skulle de komme fra Hel
singe kirke, Frederiksborg amt, og være tilbudt af 
snedker Petersen, Løvstræde, men ej købt. Blandt 
beretninger vedr. nævnte kirke ses figurerne ikke at 
være omtalt.
52 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
53 DK. Maribo s. 58 med fig. 24.
54 Ormen, der slynger sig om et søjleskaft, i dette 
tilfælde på hjørnet af en firsidet fontekumme, kendes

fra Össjö i Skåne, mens der på fonten i Kropp ses en 
decideret syndefaldsfremstilling. Begge afbildet hos 
Lars Tynell: Skånes medeltida dopfuntar, pl. LII og 
XXXV. Se også teksten s. 164ff. om dyreornamen- 
tik og symbolik.
55 Sml. Mackeprang: Døbefonte s. 98, hvor fontene i 
Hagested, Skamstrup og Mørkøv samt Viskinge si
destilles i en gruppe, der for kummens vedkommen
de har ikke ringe lighed med visse af Roskildety
pens.
56 LA. Sognekaldsarkiv. Embedsbog med kirkesyn 
1792-1831 og 1832-57.
57 Larsen: Holbæk 2, s. 34-36. Udseendet af det om
talte fad i Kundby kendes ikke, jfr. s. 641.
58 Samme indskrift fandtes bl.a. på bjælkerne i 
Kundby (s. 643), Kirke Saaby (DK. Kbh. Amt 
s. 860) og Hellested (DK. Præstø s. 419).
59 I undersøgelsesberetningen fra 1956 skriver Einar 
V. Jensen, at stolens konstruktion er gammeldags 
med hjørnestolperne tappet igennem gulvet og op i 
gesimsen.
60 Sml. Oluf Nielsen Krogs signatur på stolene i 
Undløse (s. 384, fig. 29).
61 Det fortælles om denne præst, at han mistede en 
finger ved en ildebrand, hvor næsten hele byen med 
præstegården brændte; han ville redde et skrin, som 
han havde på den ene finger, men ilden faldt ned på 
ham, og da han blev død udtaget af ilden, var intet 
brændt undtagen denne ene finger (jfr. note 52).
62 Der er næppe tale om den snedker HH, som har 
signeret prædikestolen i Nørre Asmindrup (Ods 
hrd.) 1584. Sml. i øvrigt Tuse s. 611 og DK. Kbh. 
Amt s. 2257.
63 Ved Einar V. Jensens forundersøgelse fandtes på 
de ældre dele en rødlig maling, som ansås for samti
dig med tilsvarende på altertavlens sidepartier og på 
prædikestolen.
64 DK. Sorø s. 688 og DK. Præstø s. 1011 med fig. 3. 
Yderligere kan nævnes Granslev (Harre hrd., Viborg 
amt), hvor panelværk og sideskabe er samtidige med 
altertavlen, vistnok fra 1742.
65 Jfr. Einar V. Jensens redegørelse 1959. Han næv
ner den mulighed, at de tre stykker ikke er samtidi
ge, og i hvert fald ikke udført af de samme håndvær
kere, idet tavlen er et mere »rutineret« arbejde.
66 Albrecht Giøe fik 1546 Torbenfeld, der efter hans 
død 1558 overtoges af enken, Anne Rosenkrantz, 
†1589, hvorefter datteren, Dorte, overtog gården, 
sml. prædikestol.
67 Sml. Oluf Nielsen Krogs prædikestol i Jersie fra 
1593 (DK. Kbh. Amt s. 1098 og 2277) m.fl.
68 Se s. 102, 122, 270, fig. 26 og s. 338.
69 Meddelelse fra I. Starup & Søn.
70 Jfr. note 9 og 16.
71 Larsen: Holbæk 2, s. 34-36.
72 F. C. Lund: Danske malede Portrætter IX, 99 an
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giver 1898 som forfærdigelsesår. Luplau Janssen var 
i maj 1893 blevet gift med en datter af præsten. Ved 
nordre kirkegårdsmur står en mindesten over ham.
73 Oplysningen bekræftes i fortegnelse fra 22. okt.
1668 optaget i anledning af kongens overtagelse af 
Torbenfeld. Se Fr. Schiøtt: Det kgl. Landslot Fry
dendal 1668-70, i Fra Arkiv og Museum I, 1899- 
1902, s. 248-49.
74 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29.
75 Note 52 og RA. Genealogisk-heraldisk selskab. 
Beskrivelse over Torbenfelde-gaard til Aar 1758, har 
ligesom DaAtlas årstallet 1640. Jørgen Hansen har 
støbt klokke i Kirke Helsinge 1651 »her på kirkegår

den«, hvorfor Nyrop (Kirkeklokker s. 275) med ret
te anser ham for en omrejsende støber. Se også DK. 
Århus s. 1702, Søften kirke.
76 Note 52 har 1747 i stedet for 1647.
77 Note 52 og RA. Genealogisk-heraldisk selskab. 
Beskrivelse over Torpenfelde-gaard til Aar 1758.
78 Oplysningerne om de forsvundne gravsten kom
mer fra præsteindb. 1758 (jfr. note 52).
79 Kan være enken efter sognepræst Niels Lauritsen 
Holbech (11665), Birgitte Svendsdatter, jfr. Wiberg: 
Præstehist. (bd. 1, s. 239).
80 DaBiogrLeks. 3. udg. bd. 2, s. 426. Trap. 5. udg. 
bd. 14, s. 240 angiver fejlagtigt hans dødsår som 
1646.





Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1983. - Exterior seen from the south-east.

FRYDENDAL KIRKE
TUSE HERRED

12. sept. 1457 udstedte otte kardinaler afladsbrev for 
dem, der ved kirkeårets højtider eller særlige fest
gudstjenester for bøns eller pilgrimsfærds skyld be
søgte eller på anden måde ville række en hjælpende 
hånd til den kirke eller kapel, som ridderen hr. En- 
gelbertus af Torbenfeld havde ladet bygge af nyt og 
indvie til jomfru Maria for sin egen, sin afdøde hu
strus og forældres sjælefrelses skyld.1 Ifølge en yngre 
tradition skal bygherren, Engelbert Bydelsbach, 
1459 have faet pavelig tilladelse til at bygge kapellet 
ved sin gård (jfr. kalkmalede våbener fra 1581), fordi 
han på grund af skrøbelighed ved podagra ikke kun
ne besøge sin rette sognekirke.2 Kapellet, som indtil 
overgangen til selveje 1979 har hørt under Torben
feld, var 1567 anneks til Skamstrup og sognekirke for 
en menighed, der talte seks tiendeydere.3

Kirken ligger ved landevejen fra Mørkøv mod 
Ringsted ved indkørslen til ladegården, hvorfra 
der er adgang til staldgården og selve hoved
bygningen, anlagt på holme i søen. Den ganske 
lille kirkegård, som skråner svagt mod vest, 
har antagelig bevaret gamle grænser.

Kirkegårdens hegnsmure er af nyere dato. 
Den stærkt flikkede, hvidkalkede nordmur, 
som er af marksten og tegl, synes hovedsagelig 
opført i 1800’rnes begyndelse.4 Mod øst og syd 
fremtræder murene mod kirkegården som en 
hvidtet markstensmur, mens de udvendige fa
cader er af kløvsten, der står blanke. Rimeligvis
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB i 1960, tegnet af 
Marianne Nielsen 1983. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key onp .9 .

har disse mure, som afdækkes af taglagte, gulli
ge teglstensfliser, faet det nuværende udseende 
ved en ombygning i slutningen af 1800’rne. 
Endelig er der i vest en blank kløvstensmur. 
Den er rejst o. 19355 og afdækkes i lighed med 
nordmuren af indadvendte, røde vingetegl. 
Den afløste et †stengærde, som i 1800’rne næv
nes flere gange.6

Kirkegårdens eneste indgang er i sydøsthjør
net og i sin nuværende skikkelse formentlig 
samtidig med ombygningen af de tilgrænsende 
mure. Den lukkes af to gråmalede jerngitterflø
je, ophængt i murede piller af røde teglsten. En 
†låge i nord nævnes 1836, og 1843 lukkedes en 
låge i sydvest ved at forlænge diget.7 - Inden 
for murene står en række store lindetræer.

Omkring kirken er et fortov af piksten, mu
ligvis lagt o. 1861.

Kirken, som ifølge afladsbrevet i det væsent
lige må have stået færdig 1457, er en helstøbt 
bygning, bestående af kor, skib og tårn over 
skibets vestende. Våbenhuset er sekundært, 
men formentlig tilføjet endnu i 1400’rne. Den 
store tilbygning i nord er et gravkapel fra 1819. 
Et tvindfang med opgang til herskabsstol rej

stes 1754 østligst ved skibets nordside. Orien
teringen er omtrent solret.

Kirkens plan er konservativ8 og tillige lagt ud 
efter en tredeling, som også er velkendt fra ro
manske kirkeplaner.9

Murene er af munkesten (27,5-28x12,5x9 
cm), iblandet enkelte marksten, og hviler på 
markstenssyld. Skiftegangen er regelmæssigt 
munkeskifte, og hvor fugningen er bevaret, 
har den midtridse. Fra våbenhusloftet ses, at 
murene udvendig har stået blanke. Murhøjden 
for kor og skib andrager henholdsvis 3 og 3,8 
m ved de sydøstre hjørner, målt mellem bro
lægning og gesims.

Korets østre vindue er tilmuret, men står syn
ligt som udvendig niche. Det har været en 
slank, spidsbuet åbning med false af affasede 
formsten. I murflugt måler vinduet (sålbænk 
nyere) 220x130 cm, i lysningen 180x90 cm. 
De fungerende vinduer stammer fra 1865, og 
det kan derfor ikke afgøres, hvorvidt flanke- 
murenes og vestgavlens vinduer oprindelig har 
haft samme form som korgavlens, eller om 
nordsiden overhovedet har været belyst.

Kirkens eneste dør er fortsat i brug, men for
mentlig udvidet ved borthugning af den flad
buede lysnings false? Udvendig har den spids-

Fig. 3. Indgangsdørens spejl, oprindelig hvidpudset, 
set fra våbenhusloftet (s. 851). HJ fot. 1983. - Tym- 
panum originally whitewashed seen from the porch loft.
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Fig. 4. Indre, set mod øst. Chr. Meldgaard fot. 1962. - Interior to the east.

buet spejl, hvis vanger og stik er sat af affasede 
formsten i lighed med dørens indvendige åb
ning. Spejlet, som er synligt fra våbenhusloftet 
(fig. 3), har oprindelig været fremhævet med 
hvidtet puds, hvoraf der kun er få rester 
bevaret.

Flankemurenes gesims er to skifter høj og 
trinvis udkraget. Korets og skibets taggavle 
smykkes af højblændinger, henholdsvis syv og 
ni, svarende til antallet af kamtakker. Oprinde
lig har de formentlig alle haft spidsbuet afdæk
ning; men ved reparationer er flertallet af sydsi
dens afsluttet med trappestik af vekslende 
højde.

Indre. Såvel korets som skibets flankemure 
brydes af helstens, spidsbuede spareblændin- 
ger, undtagen i indgangsfaget. Korbuen er 
spidsbuet uden vederlagsmarkering. Både kor 
og skib overdækkes af hvælv, hvilende på for
læg. Ribberne er kvartstens, mens den meget

svagt tilspidsede gjordbue er halvstens. Der er 
lette overribber med trinkamme.

Forbindelsen mellem korets og skibets lofts
rum sker gennem en åbning i triumfgavlen, 
som er fladbuet og falset mod skibet.

Tårnet er den sidst opførte del af den oprin
delige bygning10 og har ligesom kirkens plan 
mindelser om ældre romansk byggeskik. Ski
bets flankemure, der i vest er kraftigt fortykket 
af hensyn til tårnoverbygningen, danner veder
lag for en spidsbuet arkade. Vestvinduet er nye
re, men synes indsat i en jævnbred spareblæn- 
ding, som har indrammet den oprindelige lys
åbning. I det korte rums sydvæg er en fladbuet 
gemmeniche, hvis åbning måler ca. 100x100 cm, 
sidder 75 cm over gulv og er 62 cm dyb. En 
pendant i nord er nu tilmuret. Rummet over
dækkes af et fladbuet tøndehvælv, hvori anes 
en tilmuret, cirkelformet åbning, muligvis 
klokkerebshul?
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Adgangen til klokkestokværket må også op
rindelig være sket gennem en åbning i tårnets 
østside. Denne dør, som ved en senere forhø
jelse har mistet sit fladbuede stik, er falset mod 
skibets loft, jfr. passagen i triumfgavlen. Op
gangen til skibets loftsrum må derfor snarest 
være sket gennem en †lem? i en af vesthvælvets 
svikler, som imidlertid ikke længere erkendes. 
Senere er forholdene ændret ved opsætning af 
en †fritrappe i forbindelse med den sekundære, 
fladbuede åbning i tårnets vestside. Dette ar
rangement, som 1842 kaldes en »meget vanzi- 
rende og tildeels meget farlig Opgang«,11 er 
ved en ombygning i 1800’rnes anden halvdel 
afløst af den nuværende trappeopgang mellem 
kirken og kapellet. De tre glamhuller i syd, 
vest og nord er fladbuede og udvendigt falsede. 
Flankemurene krones af falsgesimser, og de 
øst-vestvendte taggavle har syv kamtakker,

hvorunder spidsbuede høj blændinger - seks i 
øst og fem i vest.

Våbenhuset er af munkesten i uregelmæssigt 
munkeskifte over en syld af store rejste sten. 
Flankemurene afsluttes med fals gesims, og 
gavlen har syv kamtakker og tilsvarende antal 
spidsbuede høj blændinger. Døren og flanke
murenes vinduer, alle fladbuede, stammer fra 
kirkens restaurering 1865.

Gravkapellet, som er stærkt præget af en om
bygning i 1800’rnes anden halvdel, er opført 
1819,12 et årstal, som tillige ses angivet med 
jerntal på nordgavlen. Materialet er små røde 
sten i krydsskifte over markstenssyld; over syl
den ses et skifte af store granitkvadre. Kapellets 
oprindelige karakter fremgår nu bedst af det 
indre, omend dets sydligste del ved ombygnin
gen er udskilt til loftstrappe og fyrrum. Kapel
let betrædes gennem en fladbuet, profileret
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Fig. 5. Ydre, set fra syd
vest. NE fot. 1978. - 
Exterior seen from the 
south-west.

Fig. 6. Indre af van 
Deurs gravkapel opført 
1819 med familiemed
lemmers kister, nr. 3 og 
2 (s. 853, 865). E. Skov 
fot. 1974. - Burial chapel 
of the van Deurs’ family 
built in 1819.

portal i øst, inden for hvilken trappetrin på tre 
sider leder op til det hævede gulv. Trappen 
flankeres af to kraftige søjler af toskansk orden
- et motiv, som antagelig er et lån fra Frederik
V.s kapel ved Roskilde domkirke.13 Rummets 
hjørner smykkes af kvartsøjler (med plint, ba
ser og profilkapitæl som frisøjlerne), der for de 
sydlige hjørners vedkommende endnu ses i 
trappe- og fyrrummet, omend borthugget fra 
lidt under kapitælhøjde. Den nordøstre hjørne
pille har forneden et kvartcirkulært sæde?, ud
formet som en overskåret søjle. En pendant 
hertil er ved skillevæggenes opførelse overflyt
tet fra det oprindelige sydøsthjørne til det nu
værende. Det gipsede loft har hulkant over 
profileret gesims.

Ombygningen, der ikke omtales i kilderne, 
må skyldes ønsket om at forbedre opgangsfor- 
holdene til kirkens lofter. Den kan være led i

hovedrestaureringen 1865, men var under alle 
omstændigheder gennemført 1894.14 Kapellets 
ydre tilpassedes nu kirkens middelalderlige stil 
ved indsættelse af spidsbuede vinduer (sml. 
fig. 6) og opmuring af kamtakker (med spids
buede prydblændinger) på nordgavlen. Til 
trappe- og fyrrum indsattes fladbuede døre.

†Vindfang. 1754 lod kirkeejeren, Vibeke von 
Eynden opføre en anselig udbygning af bin
dingsværk på skibets nordside ud for det østli
ge fag. Gennem tilbygningen var der direkte 
adgang til en samtidig opsat therskabsstol, et 
arrangement, der kendes tilsvarende fra adskil
lige af amtets kirker.15 Bygningen eksisterede 
endnu 182216 og er muligvis først fjernet ved 
kirkens hovedrestaurering 1865.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdel
se. I korets flankemure under vinduerne ses et 
lavt, kurvehanksbuet vindue, som er indsat i

Danmarks Kirker, Holbæk amt 55
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Fig. 7. Kalkmalede våbener for Bydelsbak og Present under årstallet 1581 og over stifterindskrift. På 
korhvælvets nordkappe (s. 855). LL fot. 1978. - The Bydelsbak and Present coats of arms as mural under the date 
1581 and above donor’s inscription.

Fig. 8. Kalkmalede våbener fra 1629. Otto Brahe Pedersens fædrene og mødrene for Brahe og Giøe og hans 
hustru Mette Rosenkrantz’ fædrene og mødrene for Rosenkrantz og Gyldenstjerne. På triumfvæggens vestsi
de, over korbuen (s. 855). LL fot. 1978. - Coats of arms as mural from 1629. Otte Brahe Pedersen’s paternal and 
maternal bearings for Brahe and Giøe, and his wife Mette Rosenkrantz’s paternal and maternal bearings for Rosenkrantz 
and Gyldenstjerne.
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forbindelse med indretning af gravkrypt under 
koret.

Kirken gennemgik 1865 en hovedrestaure
ring,17 om hvis nærmere indhold intet er op
lyst, ud over at den formentlig har omfattet en 
fornyelse af vinduerne.18 I hvilket omfang de 
øvrige ovenfor anførte ændringer er gennem
ført ved samme lejlighed vides derfor ikke.

Tagværk. Kor, skib og tårn har i det væsentli
ge bevaret oprindeligt tagværk af eg, der i de to 
førstnævnte tilfælde har dobbelt lag hanebånd 
og spærstivere, som for skibets vedkommende 
er kæmmet ned over spærfoden. Våbenhusets 
tagværk er hovedsagelig af eg med dobbelt lag 
hanebånd, mens kapellets tømmer er dels fyr, 
dels eg. 1980 restaureredes tagværkerne (A. 
Monrad Hansen).

Kirken står i dag hvidkalket og med tage af 
røde vingetegl (1980). Gulvene stammer anta
gelig fra restaureringen i 1865. I koret, der er 
hævet to trin (af ferniseret træ), ligger kvadrati
ske, tæppemønstrede fliser af kunststen (mør
kebrune, gule og blå farver). I skib og tårnrum 
er der diagonaltstillede gule og grålige fliser. 
Våbenhuset, hvis bræddeloft er gråmalet, har 
grå og rødbrune Ølandsfliser, og samme mate
riale er benyttet i gravkapellet, hvis vægge er 
gullige.

Opvarmning. En kakkelovn omtales 1885,19 
formentlig den ovn fra 174120 (med Christian
VI.s og dronning Louises monogram), som 
1894 stod ved skibets nordvæg. Det nuværende 
anlæg er et oliefyr med vandopvarmede radia
torer.

†Glasmaleri med våbener for Albrecht Giøe 
(†1558) og Anne Rosenkrantz (†1589) sås 1762 
på et »vindue ved altret«,21 jfr. Ågerup (s. 251). 
1842 var det ikke længere i kirken.11

KALKMALERIER

O. 1450-1500. Tre indvielseskors, rødbrune 
hjulkors i gråligt cirkelslag, ses på altervæggen 
omkring vinduet samt på sydvæggen i tårn
rummet.

Kalkmalede våbener.26 På korhvælvets nord- 
og østkappe findes kalkmalede våbener med

årstallene 1581 og 1629. Østkappens stod frem
me 1894, mens nordkappens først fremdroges 
ved en istandsættelse 1962. Ved samme lejlig
hed fandtes fire skjolde på triumfvæggens vest
side, over korbuen. Begge restaureredes af 
Olaf Hellvik tillige med fire skjolde længere 
nede på samme væg, flankerende korbuen. De 
var fremdraget, men atter tildækket, 1949 af 
Egmont Lind, der konstaterede to lag våbener 
malet umiddelbart oven på hinanden, vistnok 
en gentagelse.

1) Under årstallet 1581 ses to våbener for 
Engelbrecht By delsbak »af Torbenfeld« og 
hans anden kone, Mette Present (fig. 7). Far
verne er brunrød, grøn og gul inden for sorte 
konturer. Under dem er med sorte versaler 
malet: »Her Engelbrit Albritsøn Bildisbach rid
der af Torbenfeld lod bygge thenne kappel aar 
effter Gvds byrd, 1459«. På korhvælvets nord
kappe.

2) 1581. På triumfvæggens vestside nord for 
korbuen ses Anne Rosenkrantz Ottesdatters 
fædrene og mødrene våbener: Rosenkrantz og 
Putlitz med rester af versalindskrift: »Frv Anne 
...e... C...«. Syd for buen ses hendes ægtefælle, 
Albrecht Giøes fædrene og mødrene (Giøe og 
Bydelsbak). Skjoldene er malet med rødt og 
gulgrønt inden for sorte konturer.

3) Formentlig 1629. På korets østkappe Giøe 
og Rosenkrantz-våbener flankeret af sortmale- 
de versaler: »lomfru Dorrethe Gøye thill Tor- 
benfeldt ferne och mørne, som døde her paa 
gaarden an(n)o 1616 den 19 februar och ligger 
her begraffven Gvd mechtigste vnne och giffve 
hende en gledelig och ærefvld opstandelse« 
(sml. åben begravelse). Over våbenerne, som 
har sorte konturer og stærkt dekomponerede 
farver: okkergul, rød, grøn og grå, er malet 
årstallet 1629.

4) Samtidigt er over korbuen malet »Otte 
Brae Peders ferne och mørne« våbener for Bra
he og Giøe, og hans kone Mette »Rosenkrantz 
thil Thorbenfeldt«s fædrene og mødrene (Ro
senkrantz og Gyldenstjerne). Sorte, grå, brune 
og grønne farver (fig. 8).

†Kalkmalerier. På ældre interiørbilleder ses at 
kirkens indre har haft en bemaling, hvis karak

55*
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Fig. 9. Alterparti med præste- og degnestol (s. 860). Altertavlemaleriet er fra 1722 af Hendrik Krock (s. 857). 
LL fot. 1978. - Altar with altar-piece from 1722 by Hendrik Krock, priest’s and parish clerk’s chairs.

ter af middelalderpastiche i fremhævelsen af 
ribberne og væggenes buer, gør det sandsyn
ligt, at den hidrørte fra restaureringen 1865. 
Fjernet i forbindelse med indre istandsættelse 
o. 1950.

INVENTAR

Oversigt. Bemærkelsesværdigt ved kirkens nuværen
de indre er korets østparti, hvor altret flankeres af de 
stole, som provst Larsen i sin beskrivelse 1842 omta
ler således: »Præstens og degnens stol, hver på sin

side af altret, hvilken anbringelse røber kun liden 
eller ingen kundskab om kirkelige ting.« Stolene sy
nes opstillet i 1700’rnes sidste halvdel, mens altertav
lemaleriet af Hendrik Krock er fra 1722, da Vibeke 
Kragh og Albrecht Philip von Eynden ejede Torben
feld. Et †alterklæde bar sølvplader med deres våbe
ner; inden hendes død 1778 anskaffedes yderligere en 
tdøbefont med låg og †stole. 1819 lod kammerherre 
J. F. van Deurs gravkapellet på kirkens nordside 
opføre.

I tårnet hænger to klokker: den ene fra 1494, den 
anden støbt 1562 til en fransk kirke, men 1580 skæn
ket til Frydendal af Anne Rosenkrantz. I 1600’rne 
betænkte Berte Trolle og Manderup Brahe kirken 
med †altersølv, og deres initialer samt årstallet 1666 
sås på en tidligere tskriftestol.
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Alterbordet er muret op ad østvæggen, men helt 
dækket af et yngre fyrretræspanel, hvorfor al
der og materiale ikke lader sig bestemme.

Fra en ældre alterbordsforside, af træ, er beva
ret tre felter, som er genanvendt i den nuvæ
rende herskabsstol (s.d.).

Alterklæde, fra 1900’rne, af rødt fløjl med la
tinsk kors af guldgalon, †Alterklæde. 1759 var 
der på alterklædet to stærkt forgyldte sølvpla
der, den ene med von Eyndens, den anden med 
hans frue, Vibeke Kraghs våben.22

Altertavlen (fig. 9), er et maleri fra 1722 af 
Hendrik Krock i samtidig, enkel profileret 
ramme.23 Billedet, 202x134 cm, er malet med 
olie på kobber; det forestiller Kristi opstandel
se. Mod en rosa baggrund svæver Kristus i 
kompositionens øvre, rundbuede del, mens 
krigerne og en engel fortumlede ser til. I drag
ternes farver indgår rødt, blåt og gult; i øvrigt 
er en brunlig farve dominerende. I nedre højre 
hjørne signeret: »H. Krock fecit 1722«. Ram
men er brun med forgyldte kanter.

†Altertavle. Ifølge præsteindberetningen 
1758-59 stod der dengang fem stykker af den 
tidligere altertavle i våbenhuset.22

En bronzeret †Kristusfigur (efter Thorvald- 
sens) var 1840 anbragt foran altertavlen (sml. 
hovedkirken i Skamstrup).24

Altersølv, fra 1776, bestående afkalk, disk og

Fig. 10. Oblatæske fra 1776 med stempel for Tho
mas Andreas Westrup (s. 857). LL fot. 1978. - Wafer 
box from 1776 with the mark of Thomas Andreas We
strup, Copenhagen.

Fig. 11. Alterkalk fra 1776 med stempel for Thomas 
Andreas Westrup (s. 857). LL fot. 1978. - Altar cha- 
lice from 1776 with the mark of Thomas Andreas We
strup, Copenhagen.

oblatæske. Kalken (fig. 11) er 20,5 cm høj og 
svarer stort set til hovedkirkens mindre og lidt 
enklere udformede sygekalk. Den har tunget 
fodplade og fod i to afsæt, svajknækket ligesom 
knoppen, der flankeres af let indknebne skaft
led. Under bunden fire stempler: mestermærke 
TAW over 1776 (Bøje 497, dog med andet års
tal) for Thomas Andreas Westrup, Køben- 
havnsmærke (uden årstal på grund af stemplets 
placering), guardeinmærke for Fredrik Fabrici- 
us og månedsmærke jomfruen. Under fod
pladen indprikket »H« (sml. Skamstrups 
kalke).

Disk, tvm. 14 cm, glat. Under bunden to ens 
stempler som kalkens mestermærke.

Oblatæske (fig. 10), oval, 10,5X8,5 cm, med 
svaj knækket korpus og låg. Under bunden fire 
stempler: mestermærke som kalk og disk, Kø-
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benhavnsmærke med årstallet (17)76, guarde- 
inmærke for Fredrik Fabricius og månedsmær- 
ke vægten.

Alterkande, fra o. 1850-75, af tin, forsølvet,
33 cm høj, svarende til dåbskanden i Skam
strup og adskillige andre af egnens kirker. Mu
ligvis anskaffet 1845.19

†Altersølv. Præsteindberetningerne 1758-5925 
nævner kalk og disk af sølv forgyldt, hvorpå de 
Brahers våben samt initialerne BT og MB sam
menskrevet (for Berte Trolle og Manderup 
Brahe), sml. †skriftestol. En alterkande af pas
sende størrelse var anskaffet 1845,19 muligvis 
den eksisterende. 1894 var alterkanden af plet.

Alterstager, fra 1500’rne, 42 cm høje, svaren
de til stagerne i Mørkøv, Soderup og Undløse

Fig. 12. Prædikestolsfelt 
med evangelisten Mar
kus mellem Styrke og 
muligvis Kærlighed, 
sml. fig. 13 (s. 859). LL 
fot. 1978. - Panel from 
the pulpit with St. Mark 
between the terms of virtue: 
Strength and possibly Cha- 
rity (cf. fig. 13).

(s. 288, fig. 10 og s. 380). Fodskål i tre afsæt og 
tilsvarende, men mindre lyseskål. Cylinderfor- 
met, let konisk skaft, der brydes af tre flade 
ringe med spidsovalt tværsnit. Ved overgange
ne til fod og lyseskål findes en mindre vulst. 
Lysepig af jern. Udforet med bly og forsøl
vede.

Alterskranke, fra 1800’rnes sidste halvdel, ret- 
kantet, med drejede balustre af træ og glat 
håndliste. Den afløste et †smedejernsrækværk.

Fonte. 1) Romansk kumme, af blålig granit, 
tvm. 73 cm, på ny fod. Den glatte kumme har 
lodrette sider med lille affasning forneden. I 
oversiden er indlagt blybånd, muligvis til fast
gørelse af låg (sml. Grandløse s. 213). Et af
løbshul i bunden udmunder nederst på siden.
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Efter i mange år at have været brugt som 
blomsterkumme i Torbenfelds park blev den 
1946 opstillet på en ny granitfod, i korets nord- 
vesthjørne.27 Det vides ikke, om den før ophol
det i parken stod i Frydendal eller en anden 
kirke (Kundby er foreslået).

2) (Fig. 17) muligvis fra restaureringen 1865, 
da en ny font anskaffedes.5 Den består af et 
søjleskaft, af grå marmor, 75 cm højt, hvortil 
er fastgjort en krave af messing, der kan være 
fra århundredets begyndelse.

†Font. 175822 siges fonten i koret at være be
kostet af generalløjtnant Albrecht Philip von 
Eynden (jfr. †alterklæde og altertavlemaleri).

†Fontekeddel? Ifølge præsteindberetningen 
1808 skulle døbefonten tidligere have været en 
malmgryde fundet på Skamstrup mark, men 
siden bortstjålet.28

Dåbsfad (fig. 16), fra o. 1550, af messing, 
sydtysk, tvm. 42,5 cm. I bunden ses drevet 
udsmykning bestående af midtbukkel kranset 
af seks granatæblelignende frugter, der adskil
les af træ- eller bladornament. Udenom er gen
taget en meningsløs indskrift med minuskler 
og yderst stemplet bort med små ænder.29 På 
fanen to tilsvarende borter.

Dåbskande, fra 1800’rne, af messing, svaren
de til bl.a. Søndersteds (s. 411 med fig. 13).

†Fontelåg, fra 1723, af gennembrudt messing, 
halvkugleformet, omtales endnu 1834 og 
1842.30

Prædikestol med himmel (fig. 13), fra o. 1600, i 
nyere tid31 ombygget og opstillet på en kasse 
bestående af sammenstillede felter med dyde- 
fremstillinger antagelig udført o. 1650. Ved op
gangen er genanvendt to fag, muligvis fra et 
stolestadepanel eller forhenværende stoledøre.

Stolen er på fem fag, der adskilles af dyde- 
hermer; den hviler på nyere, glat postament 
hvorover et karnisformet led med fladsnit på 
undersiden og på hjørnerne knægte med dia
demhoved (fig. 21a). Storfelternes muslinge
skalniche bæres af pilastre med tøj guirlande. I 
nicherne står Kristus med verdenskuglen flan
keret af evangelisterne med deres symbol: Mat- 
tæus, Markus (fig. 12), Johannes og Lukas. 
Over bueslagene englehoved med karakteristi-

Fig. 13. Prædikestol fra o. 1600 på fodstykke med 
dydefremstillinger fra stolegavle (s. 859). LL fot. 
1978. - Pulpit from c. 1600 on base decorated with repre- 
sentations of the virtues from bench-ends.

ske smilehuller (fig. 21b), maske eller konsol, 
til siderne frugtklaser og pelikan. Under evan
gelisterne et smalfelt med kartouche; i de to 
østligste, der virker lidt grovere i skæringerne 
end resten, ses hjort forfulgt af hund (jfr. dåbs- 
fadenes fremstillinger), i de øvrige kerubho
ved, maske og pelikan.

Hjørnernes hermer fremstiller dyder: nær
mest opgangen muligvis Troen med opslået 
bog i venstre hånd, af attributtet i højre er kun 
en brudt (kors?)stav tilbage, Styrke med søjle, 
en kvinde, måske Kærlighed, med blottet 
bryst, Retfærd med vægt, Klogskab med spejl
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og nærmest vinduet en uidentificeret figur. 
Skafterne har frugtklaser under masker (et en
kelt englehoved) og forneden samt på siderne 
skællagte skiver. Over dydernes hoveder ses 
udtrukne volutkapitæler, hvorfra klædebon 
hænger ned.

Gesimsen har glat frise, som brydes på hjør
nerne af bøjler med englehoved hvorunder dia- 
mantbosse. Under håndlisten løber æggestav 
over tandsnit.

Himlens underside har glat, syvsidet felt om
givet af fladsnit. Gesims med gennemløbende 
frise og tandsnit under fremspringende kronli- 
ste. På de fire frie sider sidder topstykker med 
reliefskårne våbener for Giøe, Bille, Brahe og 
Rosenkrantz.

Stolen hviler på en kasse bestående af fire 
felter med reliefskårne dydefremstillinger og et 
femte glat tilføjet ved den nuværende opstil
ling. De påklædte dyder (fig. 15) står i muslin
geskalnicher på et højt postament: Troen med 
kalk, Håbet med fugl, Kærlighed med hjerte og 
Klogskab med spejl. Felterne har antagelig før 
den nuværende opstilling indgået i de †herskabs
stoles gavle (se i øvrigt s. 861 f.).32

Ved opgangen er anbragt to arkadefelter med 
fladsnit på pilastre og i bueslag; det ene er savet 
lodret igennem på midten, hvorved arkaden er 
blevet spidsbuet. Herover spinkle jernstænger 
med drejet knop af træ på midten samt foroven 
og forneden.

Opgangspanelerne er egetræsmalede, resten 
af stolen står ferniseret. I skibets sydøsthjørne.

Stolene anskaffedes 1962; de afløste åbne 
†bænke fra 1865.5 Formentlig stammer to felter, 
fra begyndelsen af 1600’rne, der nu bruges ved 
prædikestolsopgangen, fra et ældre stolesæt. 
1831 fremsattes ligesom i Skamstrup forslag 
om anskaffelse af bænke i koret til skoleung
dommen.19

Præste- og degnestol (fig. 9), fra 1700’rnes sid
ste halvdel,33 er indrettet i korets østhjørner på 
hver side af altret. Mod koret har begge stole 
en dør med spejlfylding forneden og derover 
en åbning, der kan have haft gitterværk lige
som stolene i Skamstrup, der er identiske i ho
veddispositionen. Dørene krones af yngre (fra 
1865?), udsavet topstykke.34 Indvendig er be
varet en skråpult på den side, der vender mod 
altret, og i stolen nord for altret rester af panel

Fig. 14. Felter fra herskabsstolens panel, oprindelig i alterbordsforsiden, fremstillende Fødslen, Omskærelsen 
og Kongernes tilbedelse (s. 861). LL fot. 1978. - Panels of the manorial pew, formerly part of the altar frontal, with 
the Nativity, the Circumcision of Christ and the Adoration of the Magi.
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Fig. 15. Detaljer af prædikestolsfoden med dydefremstillinger: Tro, Håb og Kærlighed, sml. fig. 13 (s. 860). 
LL fot. 1978. - Details of the pulpit below, with the virtues of Faith, Hope and Charity (cf. fig. 13).

med udsavning. Egetræsmalet med forgyldte 
lister og sort renæssancedekoration på topstyk
kerne.

Ifølge præsteindberetningen fra 175822 sås 
sammenskrevet »BT-MB 1666« (for Berte 
Trolle og Manderup Brahe) på en †skriftestol 
(sml. †altersølv).

Den nuværende herskabsstol er antagelig ind
rettet i 1800’rnes sidste halvdel. Den dannes 
ved, at to paneler er stillet vinkelret på hinan
den i skibets nordøsthjørne. Det ene er antage
lig et stolestadepanel fra forrige århundrede, 
det andet, fra o. 1600, var tidligere del af alter- 
bordsbeklædningen.35 Bagsiden er dækket af en 
yngre plade. Genanvendt er tre felter, 43x32,5

cm, med reliefskæringer, der fremstiller: Jesu 
fødsel, Omskærelsen og Kongernes tilbedelse 
(fig. 14). De tilhørende smalfelter rummer eng- 
lehoved flankeret af kvadratisk eller cirkulær 
bosse. Mellem de to fyldingsrækker og under 
den nederste løber profillister med henholdsvis 
tungedekoration og tovstav. Panelerne står af
renset og lakeret. Inde i stolen er en fast bænk 
og to løse stole, som må antages at komme fra 
Torbenfeld.

†Herskabsstole. Ifølge J. H. Larsens optegnel
ser 1842 havde de fire øverste kirkestole emble
mer af Tro, Håb, Kærlighed og Klogskab, fra 
1754. Der må være tale om de fire dydefrem
stillinger, som nu indgår i den kasse, prædike-



862 TUSE HERRED

Fig. 16. Dåbsfad fra o. 1550, af messing (s. 859). LL 
fot. 1978. - Brass baptismal dish from c. 1550.

Fig. 17. Font nr. 2, muligvis fra restaureringen 1865 
(s. 859). LL fot. 1978. - Font no. 2 possibly from 1865.

stolen hviler på (s.d.). Larsens datering skyldes 
utvivlsomt oplysningen i Hofmans Fundatio- 
ner, at kirken 1754 blev prydet med nye stole 
skænket af generalinde von Eynden.21 Der sy
nes imidlertid at være sket en forveksling med 
det therskabspulpitur, som generalinden ifølge 
præsteindberetningen til brug for Hofman, 
nævnte år havde ladet opsætte (jfr. nedenfor).

†Herskabspulpitur. 1754 lod generalinde von 
Eynden opsætte en ny stol ved en anselig ud
bygning af bindingsværk på nordsiden (jfr. 
bygningsbeskrivelsen).22 Tilsvarende forhold 
kendes fra f.eks. Sønder Jernløse (s. 151). Pul
pituret eksisterede endnu 1842, da det beskrives 
som en stor herskabsstol med meget høje vin
duer oven over gulvets kirkestole.11

Pengebøsse, o. 1850, af messing, klokkefor- 
met, svarende til f.eks. Tølløses (s. 233). Over 
den en oval, egetræsmalet metalplade, hvorpå 
med grå fraktur: »Gud elsker en glad Giver«.

Pengetavler, fra 1800’rne, antagelig de to, 
som synet 183219 foreslog anskaffet. Rygskjol
det har rundbuet afslutning, skuffen dækkes af 
et bræt, hvori pengeslids. Den yderste tredjedel 
kan skydes til side. Sortmalede.

Dørfløjene synes alle at stamme fra 1800’rne. 
Ældst er fløjdøren til gravkapellet. Udvendig 
er de malet mørkeblå, indvendig lakerede.

Orgel, bygget 1973 af I. Starup & Søn, Kø
benhavn, opstillet 1974. Typeorgel med ét ma
nual, fire stemmer og svelle. I skibets sydvest
hjørne.

*Orgel, bygget 1908 af I. Starup, Køben
havn. Ét manual (C-f'") med fire stemmer: 
Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba
8 Fod, Flöite 4 Fod. Diskant-oktavkoppel og to 
kollektivtrin. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 
Skænket af kirkeejeren, Fr. Treschow. I tårnbu
en, ved nordre vange, nu opmagasineret på 
Torbenfeld.36 †Orgel, skænket af kammerherre 
van Deurs,19 formentlig i anledning af 50-året 
for stavnsbåndets ophævelse, jfr. Skamstrup 
kirkes torgel. Ved tårnrummets nordvæg.a7

Salmenummertavler, fra 1800’rne, til skyde- 
numre, med segmentformet øvre afslutning, 
hvorpå malet renæssanceornament, formentlig 
fra 1865, svarende til topstykkernes over alter-
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Fig. 18-19. Klokker. 18. Støbt 1494 af Hans Poulsen (s. 863). LL fot. 1978. 19. Støbt 1562 af Martin Hevwin 
(s. 863). LL fot. 1978. - 18. Bell cast in 1494 by Hans Poulsen. 19. Bell cast in 1562 by Martin Hevwin.

tavlens sidepartier. Desuden med hvid fraktur: 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«.

To lysekroner, barokform, den ene »Skænket 
af kirkeejeren julen 1918 til Frydendal kirke«, 
den anden »Skænket Kirken 1915 af Torben- 
feldts Ejer Frederik Treschow Frydendal Kir
ke. « Begge hænger i skibet.

Kirkeskib, ophængt 1933. Firemastet fuld
skib, uden navn, skænket af kirkeejeren, hofjæ
germester Fr. Treschow. Hænger i gjordbuen 
mellem skibets to fag.38

Ligbåre, to sortmalede stænger sammenholdt 
af kæder. På våbenhusloftet.

To ligskamler, med udsavet sarg, sortmalede, 
På gravkapellets loft.

Klokker. 1) (Fig. 18), 1494, støbt af Hans 
Poulsen,39 tvm. 64 cm. Om halsen indskrift 
med minuskler mellem dobbelte rammelister: 
»An(n)o (domi)ni m cdxc qvarto Maria« (I 
Herrens år 1494 Maria). »Maria« kan opfattes 
som klokkens navn, men skal snarere betragtes 
som en del af indskriften, jfr. samme støbers 
klokke i Vejby.40 Under indskriften sidder et

støbermærke kendt i spejlvendt form fra ad
skillige klokker støbt af Hans Poulsen (Johan
nes Pauli), ofte sammen med Oluf Kegge.41 
Klokkehankene har sildebensmønster. Op
hængt i slyngebom.

2) (Fig. 19), støbt 1562 af Martin Hevwin, 
skænket til kirken 1580 af Anne Rosenkrantz. 
Tvm. 101 cm. Om halsen indskrift med re
liefversaler mellem rammelister: »Lan mil 
CCCCCLXII me fit Mr Martin Hevwin Marie 
fut fecte povr Gvivelde« (år 1562 gjorde Martin 
Hevwin mig, Marie, til Gvivelde), sml. Skel- 
skør klokke nr. 2, ligeledes fra 1562 (DK. Sorø 
s. 258). Over indskriften en fornem bort med 
bladværk og volutter, under den indridset: 
»A(a)r 1580 kiøbte frv Anne Rosenkran(tz) 
den(n)e klocke oc gaf hende til Torbenf(eld) 
kirke«. På slagkanten rammelister. Ophæng
ning ved Aug. Nielsen, Roslev 1938, i slyn
gebom.

Klokkestol, gammel, men ikke oprindelig, af 
eg, i to stokværk, opbygget således, at den ud
fylder det snævre tårnrum.
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Fig. 20. Kirkegårdsmonument nr. 1 over Frederik 
Wilhelm Borthey, †1805 (s. 865). LL fot. 1978. - 
Churchyard monument no. 1 to Frederik Wilhelm Borthey 
†1805.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) 1673? Anna Bielefeld. Rød kalk
sten, 51x51 cm, med reliefversaler og utyde
ligt årstal, men i øvrigt ingen data. Stenen er 
delt af bruskornamentik, hvorunder dødninge
hoved. Indfældet udvendig i korets nordmur, 
øst for vinduet.

†Gravsten? 1577, over fru Anne Rosenkrantz. 
Eneste omtale af stenen er i J. H. Larsens opteg
nelser 1842, som beretter, at den anselige sten 
før 1754 skulle have ligget i kirken, og »en del« 
af den senere (endnu 1842?) uden for kapellets 
dør.42

En åben begravelse under koret er nu utilgæn
gelig. Gennem glugger i nord- og sydmuren

ses, at den er i hvert fald delvis opfyldt. 1842 
var den fuld af vand.11 Formentlig er Dorte 
Giøe, †19. febr. 1616, begravet her, jfr. kalk
malede våbener nr. 3.

1709 blev generalløjtnant [Johan] Rantzow 
[†1708] til Frydendal, Bramminge og Ørslev 
kloster med sin frue [Sophia Amalia Friis, 
†1696 på Frydendal] indsat i Frydendal kirke. 
Her stod de nogle år, indtil de af arvingerne 
»blev forflyttet, efter sigende til København«.43

I gravkapellet, der 1819 opførtes på skibets 
nordside (jfr. bygningsbeskrivelsen) hænger på 
sydvæggen et maleri, fra 1889, i glat ramme 
med spærformet afslutning foroven, en ud
formning som kendes fra samtidige altertavle
indfatninger. Billedet forestiller Kristi opstan
delse og er forneden i venstre hjørne betegnet: 
»Copie efter Carl Bloch af M[orten?] Jepsen 
1889«. Carl Blochs maleri fra 1877 sidder i al
tertavlen i Jakobskirken i København.44

Tre mindetavler ophængt på vestvæggen anta
gelig for kapellets bygherre, Jacob Frederik van 
Deurs, der døde 1851 (jfr. kisteplade nr. 4).45

1) »De trænkende(!) Huusmænd af Fryden
dals Gods har ikke i deres Hierter deres gamle 
Godseier forglemt.
Da vores Trang var haard 
lettede han vore Kaar 
Da ingen Redning var her 
Enten fjern eller nær 
Hjalp han os i vor Nød 
Saa den Fattige fik sit Brød 
Glædede det Mand, Børn og Viv 
Gud lønne ham i det andet Liv.
Et hjerteligt Farvel. Fred med dit Støv.« 
Trætavle, 73X100 cm, hvidmalet med sort 
skriveskrift.

2) »Et hjerteligt Farvel til den ædle Bort- 
gangne fra taknemmelige og deeltagende 
Huusmænd paa Frydendahls Gods.«. Trætavle, 
42x53 cm, hvidmalet med sort skriveskrift.

3) »Den hensovedes Minde lever i taknem
melige Hjerter hos erkjendtlige Gaardmænd af 
Frydendahls Gods.«. Oval metalplade, 33X51 
cm, hvidmalet med sort skriveskrift.

Otte voksenkister med kisteplader er opstillet 
på skamler (sml. fig. 6).
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1) 1816. Frits van Deurs, *21 juli 1803, †4. 
nov. 1816. Plade af tin, 37x24 cm med let op
rullede ender, fordybet skriveskrift. Den halv
cylindriske kiste, af fyr, står på seks løvefød
der. Langsiderne er ved pålagte, falske fyldin
ger delt i to felter. I endernes halvcirkelfelter er 
skåret en strålesol, den østre med retvendt an
sigt, den vestre med omvendt. Svunget låg 
med skårne draperier og perlestave; øverst i 
hver ende et lille øje i trekantfelt med stråler.46 
Ca. 180x67-77 cm. Sortmalet. Sml. nr. 2.

2) 1832. Ida Louise van Deurs, *21. aug. 
1806, †26. juni 1832. Kisteplade, 31x38 cm, og 
kiste, 188x67-77 cm, som nr. 1, dog med va
rierende enkeltheder.

3) 1847. Fru kammerherreinde Hylleborg 
Kirkstine van Deurs, født Lunn, *7. nov. 1777, 
†29. sept. 1847. Svungen kobberplade, 39x27 
cm, med skriveskrift, navnet med versaler. Ki
ste, af fyr, med relieffer af træ på endestykker
ne, i øst sørgende engel, i vest englehoved. På 
låget udsavede akroterier. Ca. 195x70-80 cm.

4) 1851. Kammerherre, generalkrigskom- 
missær Jacob Frederik van Deurs, ridder af 
Dannebrog, Dannebrogsmand, herre til Fry
dendal i 51 år, *4. febr. 1764, 129. juli 1851. 
Rektangulær plade, af tin, 36x24 cm, hvorpå 
skriveskrift, navnet med fraktur. Enkel kiste, 
af eg, med let hvælvet låg. Lakeret. 205x88 
cm.

5) 1889. Kammerherre Carl Eduard van 
Deurs, *17. okt. 1804, †13. april 1889. Oval 
plade, 19x13 cm, med skriveskrift. Kiste af eg.

6) 1892. Kammerherreinde Nina Alvilda van 
Deurs, *18. febr. 1852, †4. april 1892. Kistepla
de og kiste omtrent som nr. 5.

7) 1908. Forstkandidat Harald Valdemar van 
Deurs, *26. juli 1839, †24. juni 1908. Lille kob
berplade på kiste af fyr.

8) 1923. Marielise Vilhelmine van Deurs, 
født Bodenhoff, *22. febr. 1849, †23. dec. 
1923. Lille messingplade på kiste af eg.

Fire begravelsesskjolde, fra 1800’rne, med ma
let våben for van Deurs, hænger på vestvæggen 
(de to dog for tiden henlagt på kister).

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 20) o. 1805. 
Frederich Wilhelm Borthey, *10. jan. 1776,

†19. marts 1805. Søjle af sandsten, med kanne- 
lurer på skaftets nedre del og indskrift med for
dybet kursiv på den øvre, glatte. Øverst en va
se af hvid marmor. Søjlen står på firkantet po- 
stament med olielampe, af marmor, i niche. 
Højde 185 cm. Svarer til monument over Ulri- 
ca Eleonora Timm, †1805, på Assistents Kirke
gård, Købehavn.47 På kirkegården, ved våben
husets sydvesthjørne.

2) O. 1820. Johan Thomas Neergaard, *10. 
nov. 175., †10. april 1820. Rød sandstensstele, 
134 cm høj, med indfældet marmorplade, 
hvorpå indskrift med fordybet kursiv. Stelen 
krones af spærformet gavl over fremspringen
de karnisformet led og er opstillet på sokkel af 
cement. På kirkegården, i hjørnet mellem vå
benhusets østmur og skibet.

Et par støbejernsgitre er bevaret: et nygotisk, 
ifølge lille støbt plade med reliefversaler fra: 
»Ludvigsen & Hermann [Nørrebro]e No 36« 
(jfr. Soderup s. 300). Omkring Treschows fa
miliegravsted på kirkegårdens nordvesthjørne. 
Desuden et ganske lavt gitter om et gravsted op 
ad nordre kirkegårdsmur.
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RA. Genealogisk-heraldisk Selskab. A. Generalia. Fol 
29: Beskrivelse over Torpenfelde Gaard til Aar 1758.
- LA. Sognekaldsarkivet. Embedsbog 1792-1831 og 
1832-57. - LA. Vib. N. Lachmann. Beskrivelse over 
Sjælland. - Godsarkiver. Torbenfeld. Embedsbog 
1857-1903. - Kirkeprotokol 1926-19(78). - Se i øv
rigt arkivalier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindberetning 1808 til Oldsagskom- 
missionen. - Indberetninger ved Aage H. Mathie
sen 1894 (bygning), P. Hauberg 1894 (inventar), 
usign. udat. (bygning), E. Lind 1949 og 1950 (kalk
malerier), O. Hellvik 1962 (kalkmalerier), E. Skov 
1974 (gravminder), Hugo Johannsen 1978 (byg
ning), Marie-Louise Jørgensen og Erik Lyckegaard 
1978 (inventar og gravminder). - Bygningsbeskri
velse ved Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar 
og gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Redak
tionen afsluttet jan. 1983.

Tegninger. NM2. Plan ved Aage H. Mathiesen 
1894. - Plan ved M. Brahde 1960.

Litteratur. H. Flensted Andersen: Frydendal kirkes 
500 års jubilæum, i ÅrbHolbæk 1959, s. 118-24.
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Fig. 21 a-b. Prædikestolsdetaljer, sml. fig. 13. LL 
fot. 1978. a. Diademhoved (s. 859). b. Englehoved 
(s. 859). - 21a-b. Pulpit details (cf. fig. 13). a. Mask 
with head-dress. b. Cherub’s head.

1 ActaPont. D. nr. 2100, jfr. Repert. anf. dato.
2 Jfr. NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773; se endvidere 
H. Flensted Andersen: Frydendal kirkes 500 års jubi
læum, i ÅrbHolbæk 1959. - 1690 siges sognet at 
være stiftet 1459 af Ridder Albret Bildenbach.
3 Landebogen s. 146.
4 1811 (note 7) ønskedes ringmuren »på den side, 
hvor skolen er« (d.e. i nord, jfr. fig. 22), nyopført.
5 Godsarkiver. Kirkeprot. 1926-19(78).

6 Jfr. noterne 19 og 7. På landsbyplanen (fig. 22) er 
det vestlige stengærde indtegnet.
7 LA. Sognekaldsarkivet. Embedsbog 1792-1831 og 
1832-57.
8 Jfr. M. Mackeprang, i ÅrbOldkHist. 1914, s. 159; 
samme: Vore Landsbykirker, 19442, s. 106.
9 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 2196, »2c-c« på fig. 4-5.
10 Et vandret skel i vestgavlen ud for skibets mur- 
krone antyder en standsning i tårnets opførelse. Un
der alle omstændigheder er skibets tagværk rejst in
den tårnets opførelse, jfr. aftryk efter hanebånd på 
tårnets østmur. Derimod er de trekantede murstyk
ker, som i vestgavlen lukker fortsættelsen af skibets 
tag, sekundære i forhold til selve tårnet.
11 Larsen: Holbæk 2, s. 47-48.
12 LA. Holbæk amtsprovsti. 1808-23. Synsforretn.
13 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 1527f. Arbejdet ved gravka
pellet, som siden 1778 havde ligget stille, genopto
ges 1820 - altså ved samme tid, som kapellet i Fry
dendal opførtes.
14 Jfr. indb. og fotos fra dette år.
15 Jfr. Sønder Jernløse, †Undløse, †Hjembæk og 
†Stigs Bjergby? (s. 136, 363, 684 og 759).
16 1822 (note 12) lagdes en ny stentrappe til her
skabsstolen, jfr. i øvrigt †herskabspulpitur.
17 Godsarkiver. Torbenfeld. Embedsbog 1857-1903.
18 1864 (note 19) ønskedes lysningen i kirken forbed
ret ved anbringelse af nye vinduer, ligesom der i 
våbenhuset ønskedes indsat et passende vindue.
19 LA. Tuse og Merløse hrdr.s provsti. 1824-1900. 
Synsforretningsprot.
20 Ovnen stammer sandsynligvis fra Torbenfeld og 
kan være opstillet i forbindelse med indretning af 
fyrrum mellem skib og kapel.
21 HofmFund. VIII, 313.
22 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
23 Jfr. DaMag. 1747, III, 164, og Sigrid Theimann: 
Hinrich Krock 1671-1738, 1980.
24 Mynster: Visitatsdagbøger II, 160.
25 Jfr. note 22 og RA. Genealogisk-heraldisk Sel
skab. A. Generalia. Fol 29: Beskrivelse over Torpen- 
felde Gaard til Aar 1758.
26 Våbenerne er identificerede af Knud Prange.
27 Jfr. note 5 og korrespondance i NM2.
28 Præsten ved imidlertid intet derom. Oplysningen 
er ikke fundet i DaAtlas eller HofmFund., hvortil 
der henvises.
29 Af Larsen læst: »Mater X virgo casta ave«.
30 Jfr. note 19 og 11.
31 1822 var prædikestolens fod og gulv forrådnet 
(note 7).
32 Jfr. note 11. Sml. også Grundfør (DK. Århus 
s. 1663 med fig. 15-19).
33 Præsteindb. 1758 meddeler: På skrifte- og degne
stol »BMB 1666«. RA. Genealogisk-heraldisk Sel
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skab. A. Generalia. Fol 29: Beskrivelse over Torpen- 
felde Gaard til Aar 1758.
34 1856 burde præstens og degnens stole males (note 
19).
35 Jfr. indb. 1894 og inv. (note 5).
36 Yderligere oplysninger findes i orgelregistranten.
37 Jfr. indb. 1894.
38 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
39 Uldall s. 209.
40 Denne klokke har indskriften: Jesus, Maria, Anna, 
alfa og omega, begyndelsen og enden, den første og 
den sidste, o, ærens konge, i Herrens år 1489 (jfr. 
DK. Frborg. s. 1309).
41 F.eks. Skibbinge (DK. Præstø s. 886).
42 I Radsted kirke, som hørte under godset Krenke- 
rup, der ejedes af afdøde og hendes ægtefælle, ligger 
en figursten, hvorpå ægteparret er afbildet (hendes

dødsår er senere tilføjet). Det hindrer ikke, at der 
kan have ligget en sten over hende i Frydendal.
43 Jfr. DK. Kbh. By 1, s. 576 (kisteplade) og 580: 
begravelse nr. 18, købt 1723-24 af datteren Chri
stiane Barbara Rantzow. Hendes forældre skulle 
straks begraves der.
44 Jfr. Rikard Magnussen: Carl Bloch 1834-1890, 
1931. Afbildet s. 153.
45 J. F. van Deurs blev stedt til hvile under stor delta
gelse fra gård- og husmænd, jfr. Poul Bredo Grand- 
jean i Danske Slotte og Herregaarde, 1964.
46 Sml. Christians kirke, gravkapel nr. 42, kiste nr. 1 
(DK. Kbh. By 4, s. 236).

47 Gengivet i Gravminder fra Københavns og Frede- 
riksbergs Kirkegaarde, udg. af Foreningen til Ho
vedstadens Forskønnelse, 1912, Pl. 9.

Fig. 22. Kort over Frydendal 1793. - Map of Frydendal.





Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1981. - Exterior seen from the south-east.

ORØ KIRKE
TUSE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to 
mk.1 Som et kongeligt patronat lå den 1466 og sene
re under Abrahamstrup len;2 1621 erhvervedes den 
af Kapitlet i Roskilde (jfr. prædikestol) ved et mage
skifte med kronen.3 1567 talte sognet 42 tiendeyde
re.4 8. marts 1698 fik regimentskvartermester Fride- 
rick Engelstrup skøde på patronats- og kaldsret med 
korntienden,5 også i 17- og 1800’rne var kirken i 
privat eje.6 20. sept. 1911 overgik kirken fra det Sva- 
nenskjoldske Fideicommis til selveje.

Møntfund. 1928 fandtes på kirkegården 11 gros tour- 
nois?

Sagn. Det fortælles, at en tyv skal være indmuret

levende i udbygningen (dvs. den kraftige ydre støt
tepille) på vestre kirkegårdsmur. - I tilknytning til 
det meget velkendte sagn om lindormen hedder det, 
at folk brækkede hul i den nordre kirkemur, fordi 
ormen havde lagt sig om kirken; dyret blev senere 
jaget ud på Lindholm.8

Kirken ligger i landsbyen Bybjergs østre ud
kant på nogenlunde jævnt, vestover let falden
de terræn. På den langagtige ås, Stensbjerg, 
nord for kirken skal der have ligget en borg, 
»dronning Margrethes slot«.9 Kirkegården har

Danmarks Kirker, Holbæk amt 56
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Fig. 2. Kirkegårdsportal (s. 870). HJ fot. 1983. - 
Gate of the churchyard.

bevaret gamle grænser mod vest og syd. 1894 
er den udvidet en smule mod nord frem til 
landevejen, mens den mod øst synes udvidet to 
gange i nyere tid: o. 1911 - kort tid efter over
gangen til selveje — og i 1950’erne.10 Ved den 
seneste forøgelse inddroges et areal, som tidli
gere tilhørte præstegårdshaven og omfatter en 
udsigtshøj.

Kirkegårdens hegn og indgange. Ældst er vest
muren, af kampesten, hvidtet og afdækket med 
indadvendte vingesten. Syd for portalen har 
vestmuren en udvendig støttepille (jfr. sagn); 
nord for portalen er muren ombygget 1981 på 
grund af manglende stabilitet. Den gamle kir
kegårds søndre grænse udgøres af præstegår
den samt et kortere murstykke mod øst, der 
fremtræder som en pendant til vestmuren. - 
Den nye nordmur fra 1894, som indvendig til 
dels er jorddækket, er af kløvsten med beton- 
dække; udvendig står den blank, indvendig 
hvidtet. Senere, antagelig i forbindelse med ud
videlsen o. 1911 er den forlænget østover langs 
vejen. Den seneste udvidelse hegnes af en hvid
kalket mur, hængt med røde vingetegl; dog er 
der trådvæv langs udsigtshøjens ydre periferi.

På kirkegården vokser en elm og tre linde
træer.

Hovedindgangen er en senmiddelalderlig 
portal i vest (fig. 2) med køreport og fodgæn

gerlåge. Begge indgange er fladbuede med ud- 
og indvendig fals; ydermere er der på begge 
sider af portåbningen pilleagtige fremspring. 
Køreporten krones af seks kamtakker, mens 
fodgængerlågen har en bred tinde; alle afdæk
ket med indadvendte munke og nonner. Ud
vendig har portens toptinde en kvadratisk 
blænding, lågens en cirkelformet. Åbningen 
lukkes af trætremmefløje, som antagelig stam
mer fra 1800’rne.11 I nordmuren fra 1894 er der 
en jævngammel stakitlåge, mens der i den yng
re forlængelse ud for ligkapellet er en bredere 
opgang, som lukkes af to trætremmefløje, op
hængt i piller af røde mursten. I østmuren om
kring den yngste udvidelse er der en køreport 
lukket af to brunbejdsede tremmefløje. Endelig 
er der ved præstegårdslængens østgavl en trem
melåge, som giver adgang til haven.

En †kirkerist nævnes tidligst 1619-20.12 I 
1800’rne omtales ved flere lejligheder repara
tion af risten ved den vestre indgang.13 Endnu 
1920 sås flere af ristens stænger på kirkegården.

Bygninger m.m. på kirkegården. Det hvidkal
kede, teglhængte ligkapel ved nordmuren øst 
for kirken er bygget 1913-1410 i en afdæmpet 
nygotik med kamtakkede gavle. - En †kirkelade 
omtales 1614-20.12

Fig. 3. Ydre, set fra nord. Tegning af Burman Be- 
cker, dateret 26. juni 1855. Det kongelige Bibliotek. 
— Exterior from the north. Drawing by Burman Becker, 
dated 26th June 1855.
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Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Hej, HJ og Bi Skaarup 1982, tegnet af Marianne Nielsen 1983. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

Et brolagt fortov omkring kirken er anlagt 
1865; 1911 var det cementeret.10

Kirken består af kor og skib fra 1100’rne, 
hvortil er føjet tre senmiddelalderlige tilbyg
ninger: sakristi, våbenhus og tårn. Orienterin
gen afviger betydeligt mod syd.

Materialer og teknik. Bygningen er opført af rå 
og kløvet kamp, lagt i regelmæssige skifter. 
Hjørnerne er sat af meget omhyggeligt hugne 
kvadre, hvilket tillige skal gælde døråbningen 
og korbuen;14 til korbuens kragbånd skal være 
benyttet kridt.15 Hvor oprindelig murbehand
ling er synlig - udvendig fra sakristiloftet og 
tårnets mellemstokværk, indvendig på over
væggene - ses, at den udglattede, ikke helt 
dækkende fugemørtel har været overtrukket af 
hvidtet pudslag.16 - Murhøjden andrager 3,7 
og 4,5 m, målt ved korets og skibets sydøstre 
hjørner.

Af oprindelige åbninger er tilsyneladende 
kun dørene bevaret, omend ændret og for nord
dørens vedkommende tilmuret i ydre lysning. I 
begge tilfælde er den ydre, rundbuede lysning 
intakt. Af den bredere indvendige åbning synes 
den smigede vestvange oprindelig, mens den 
østre, som står vinkelret på langmuren, er om
muret i forbindelse med hvælvpillernes opfø

relse. Den fladbuede afdækning af dørenes ind
vendige åbninger, kan være samtidig med øst
vangens ommuring og har vel erstattet en op
rindelig plankeafdækning.

Indre. Den runde korbue har skråkantede krag
bånd, hvis overside er ca. 190 cm over gulvet. 
Begge afsnit har oprindelig haft flade †trælofter, 
hvis bjælker hvilede på murkronerne. På ski
bets østgavl ses aftryk efter 17 cm høj bjælke. 
Korets taggavl synes omsat, formentlig 
o. 1873,17 hvorimod både skibets østre og ve
stre taggavl er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. I 1200’rne, muligvis 
henimod århundredskiftet, har kirken fået nye 
vinduer - tre i koret og tre i hver af skibets 
flankemure - der antagelig indsattes samme
steds som de oprindelige. De tre i skibets nord
mur var endnu bevaret 1855 (jfr. fig. 3), da de 
fremtrådte som slanke spidsbuede åbninger 
med smigede sider. 1920 sås omkring de nuvæ
rende nordvinduer rester af de omtalte åbnin
ger, der syntes at have været mindst 190 cm 
høje. Materialet var for de to østliges vedkom
mende granit og kridt, mens det vestligste var 
af tegl. - Sidstnævnte materiale er også benyt
tet til korets nye vinduer, af hvilke det østre 
står som indvendig niche,18 mens det nordre
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(fig. 5) er synligt fra sakristiets loft. Det er ved 
ydre murflugt 93 cm bredt og kun svagt til
spidset; den omkring 40 cm brede lysning, der 
har mere udtalt spidsbue, er sat af krumme 
formsten. Åbningens sider dækkes af hvidtet 
puds, som omhyggeligt er lappet sammen med 
den ældre murbehandling; issepunktet sidder 
ca. 20 cm under murkronen.

Hvælvene i kor og skib er antagelig bygget 
samtidig, formentlig i tiden o. 1400-50.19 De 
hviler på falsede piller med kragbånd, beståen
de af hulkant over vulst, skilt af glat skifte. 
Korets spidse skjoldbuer og retkantede ribber 
er kvartstens; i skibet er buerne også spidse, 
men her er skjold- og gjordbuer helstens, rib
berne halvstens. En tilmuret fladbuet lem i 
nordre svikkel af vestfagets vestre kappe har 
givet adgang til loftsrummene inden tårnets 
opførelse; skibets hvælv har i modsætning til 
korets helstens brede overribber.

Murkronen er ikke forhøjet ved hvælvslag- 
ningen, blot udvendig forsynet med en falsge
sims, hvis oprindelige form er synlig fra sakri
stiets loft. Den består her af tre skifter munke
sten, af hvilke de to øverste er trinvis udkrage
de binderskifter. Gesimsens røde sten kontra
sterer mod de hvidtede murflader, og i de ud
kragede skifter veksler røde med sortbrændte

Fig. 5. Korets nordvindue, set fra sakristiets loft 
(s. 871). HJ fot. 1983. - North window of the chancel, 
seen from the loft of the sacristy.

sten. Heller ikke gavlene synes væsentligt ænd
rede. Hvorvidt de murede kamme med toptin
der går tilbage til middelalderens hvælvslag- 
ning, lader sig næppe afgøre; hvis skibets vest
gavl har været ændret inden tårnets tilkomst, er 
eventuelle tilføjelser ikke længere synlige. - Et 
falset, spidsbuet †vindue, som endnu var beva
ret 1873 (jfr. fig. 9) kan være indsat som følge 
af hvælvslagningen.

Sakristiet skal antagelig henføres til tiden 
o. 1475-1500. Det er af munkesten i munke
skifte samt kamp, der bl.a. helt er benyttet til 
taggavlens inderside. De kvaderlignende sten 
på hjørnerne er udflyttet fra nedre del af skibets 
nordøsthjørne. Flankemurene krones af falsge
simser. Endnu 1855 (jfr. fig. 3) havde gavlen et 
fladbuet, falset vindue, som antagelig var op
rindeligt. Den ydre åbnings stik er stadig beva
ret efter en beskeden udvidelse, som fandt sted
1875,10 da tilbygningen fik »to små vinduer«. 
Det vestre af disse kan være indsat samtidig 
med ombygningen af det nordre.

Taggavlen, med dens ni let brynede kamtak
ker, brydes af syv høj blændinger. Blændinger
nes karakteristiske afdækning, som bl.a. er 
kendt fra en række kirkebygninger ved Isefjor
dens vige,20 består af tvillingedelt spærstik med 
kronende toprude, samlet på to skifter høj, hul- 
kantet konsol.

Det indre overdækkes af samtidigt hvælv 
med halvstensribber, hvilende på forlæg i mu
rene undtagen mod koret, hvor en spids, hel
stens skjoldbue er opmuret. Forbindelsen til 
koret sker gennem en fladbuet dør, hvis nuvæ
rende form og dimensioner etableredes 1873.10 
Den udvendige dør er sekundær og nævnes tid
ligst 1831, da man ønskede en ny, som kom 
1833. Den nuværende, svagt fladbuede døråb
ning, må være yngre end den noget bredere, 
retkantede dør, som er tegnet på prospektet 
1873 (jfr. fig. 9). Sakristiet husede 186221 sprøj
ten, som dette år ønskedes fjernet.

Våbenhuset er en sengotisk tilbygning opført 
af munkesten i munkeskifte, men fremtræder 
nu uden nærmere daterende enkeltheder: Gav
len med dens tre spidsbuede blændinger og 
kamtakker er kommet til ved skalmuring med
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Fig. 6. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior to the west.

moderne røde munkesten 1888,10 da vestsiden 
tillige nyopførtes af samme materiale. Østsi
dens cirkelvindue er indsat 1862,22 mens den 
fladbuede indgangsdør stammer fra 1875. Den 
erstattede en lav rundbuet dør med spidsbuet 
spejl, som muligvis var oprindelig.10 Dette 
gælder dog næppe den glatte taggavl med top
tinde og mange murankre, som også ses på 
prospektet (jfr. fig. 9). Indvendig i østvæggen 
er bevaret en gemmeniche med aftrappet stik. 
Den måler 47x27, er 31 cm dyb og sidder 85 
cm over gulvet. 184323 klagede man over en 
nylig indrettet †kalkkule.

Tårnet, muligvis fra tiden o. 1500-25, er i det 
væsentlige opført af munkesten i munkeskifte; 
dog er der tillige benyttet genanvendte mark
sten til sylden og især de nedre skifter indven

dig. Skib og tårnrum forbindes af en spidsbuet 
arkade; selve tårnrummet overdækkes af en 
samtidig hvælving, hvilende på forlæg undta
gen mod skibets gavl, hvor en spids helstens 
skjoldbue er opsat. I dets nuværende skikkelse 
stammer vestvinduet fra 1800’rne, mens der i 
sydvæggen anes et tilmuret, fladbuet vindue, 
som kan være oprindeligt. Adgangen til de øv
re stokværk skete først ad en †fritrappe i syd, der 
udmundede ved en fladbuet udvendig falset 
overdør, hvis bund er sænket ved trappehusets 
opførelse, mens afdækningen er ommuret i ny
ere tid.

Det høje, mørke mellemstokværk har nyere 
indskudsloft, som formidler opgangen til klok- 
kestokværket. Sidstnævnte har mod øst, syd 
og nord to tætsiddende fladbuede glamhuller,
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Fig. 7. *Gulvfliser o. 1300 (s. 875). 1:5. Tegnet af Bir
git Als Flansen 1975. NM2. - Floor tiles c. 1300.

mens vestsiden kun har ét, der til gengæld er 
bredere (af hensyn til klokkeindhejsning?). Det 
er fladbuet med ydre spidsbuet spejl og fals 
mod det indre. Flankemurene afsluttes af fals
gesimser, og ved de øst-vestvendte taggavles

Fig. 8. Gulvflise med piscina o. 1250-1350 (s. 875). 
Tegning af H. Storck. - Floor tile with piscina, c. 1250- 
1350.

fod ses gennemløbende bomhuller beregnet til 
reparationsstilladser. Taggavlene, der krones af 
ni kamtakker, er flikket og ommuret, hvorfor 
en oprindelig blændingsdekoration nu frem
træder stærkt reduceret. Bedst er den bevaret 
på vestsiden, som har fem højblændinger, hvis 
sekundære fladbuer overskærer en hængestav 
(med falset konsol), der viser, at blændingerne 
oprindelig havde tvillingedelt og højeresidden- 
de afdækning. Østgavlen har nu tre blændinger 
svarende til vestsidens.

Sydsidens sekundære trappehus med halvtag 
er formentlig opført endnu i middelalderen. 
Materialet er munkesten, og den falsede, flad
buede underdør sidder på vestsiden. Den mu
rede spindel, som belyses af smalle sprækker i 
syd og vest, har loft af fladbuede rulskiftestik.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdel
se. Tårnets søndre og vestre sider samt taggav
lene er ofte repareret og skalmuret.24 O. 1875 
lukkedes en sekundær åbning over tårnbuen, 
brudt som dør til et tpulpitur (s.d.) i skibets 
vestende.

En hovedreparation af mur- og tagværk gen
nemførtes 1804.25 Mere omfattende var en ræk
ke ændringer, gennemført i 1870’erne26 og til 
dels nævnt under beskrivelsen af de enkelte af
snit, jfr. endvidere nedenfor (gulve og vin
duer).

Gulve. Koret er hævet to trin. Gulvet her, i 
skibets og tårnrummets midtergang dækkes af 
gule ottekantede fliser, som veksler med små 
røde af kvadratisk form. Dette flisegulv, som 
er af en type, der fandt stor udbredelse i 
1800’rne, er lagt før 1875.10 I stolene og om
kring tårnrummets »midtergang« er der røde 
og gule mursten, lagt på fladen med cementfu
ge. Disse gulve er fra første halvdel af 1870’er
ne og afløser bræddegulve.27 Et gulv af gule 
mursten på fladen i stykket mellem indgangs
døren og skibets midtergang kan stamme fra 
samme tid. Våbenhusets gulv er af cement med 
fugning som store brudstensfliser. Det er fra 
o. 1888 samtidig med tilbygningens fornyel
se.10 Sakristiets gulv af gule fliser på fladen 
uden fuge er antagelig yngst.

Nationalmuseet har på forskellige tids



ORØ KIRKE 875

Fig. 9. Ydre, set fra sydøst. Tegning af J. B. Løffler 1873-74. NM2. - Exterior seen from the south-east. Drawing 
by J. B. Løffler 1873-74.

punkter modtaget en lille snes glaserede og or
namenterede *gulvfliser fundet i kirken.28 Fli
serne, der stammer fra tiden o. 1300, er kvadra
tiske med en sidelængde på 15-16 cm og frem
stillet af lidt kalkholdigt, rødbrændt ler. Over
fladen dækkes henholdsvis af en mørk grøn 
glasur og af en klar blyglasur, der fremtræder 
brun. Flisernes to forskellige indstemplede ro
setmønstre (fig. 7) kendes bl.a. fra Ishøj kirke.29 
Gulvfliser med samme motiver har været 
brændt i en ovn ved Bistrup nord for Roskilde, 
og nyere naturvidenskabelige undersøgelser 
synes at vise, at Orø-fliserne kan stamme fra 
dette teglværk.30

En brunglaseret flise af brændtler er udfomet 
som piscina (dvs. vaskekumme med afløb til 
brug ved altertjenesten). Den måler 32x32 cm i 
omkreds, er 8 cm tyk og har skålformet, roset- 
riflet fordybning med afløbshul i midten 
(fig. 8). De to sider er retkantede, mens de to

andre (sammenstødende) forneden har skrå
fas.31 1920 lå den ved opgangen til prædikesto
len, nu på våbenhusloftet.

Vinduer. 1874 havde tårnrummet og skibets 
nordmur faet de nuværende vinduer, der ud
vendig er spidsbuede, indvendig rundbuede og 
lukket med støbejernsrammer. Fornyelsen af 
sydsidens lysåbninger med tilsvarende vinduer 
omtales året efter som umiddelbart forestående 
og samtidig ændredes lysforholdene tillige i 
sakristiet.10 — På tegningen fra 1873 (fig. 9) ses 
sydsidens ældre åbninger endnu. Det var for
uden et lille middelalderligt vindue nærmest 
våbenhuset, to store fladbuede, falsede åbnin
ger til koret og skibet (ud for prædikestolen). 
Disse vinduer, hvis ydre omrids endnu til dels 
er synligt, kan være indsat engang i reforma- 
tionsårhundredet.32

Tagværker. Sakristiets tagværk har et lag ha
nebånd af eg, mens spærene er nyere, af fyr. De
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Fig. 10. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior to the east.

øvrige afsnit har alle nyere tagværker, af fyr;33 
dog er det øvre lag hanebånd i skibet ældre, af 
eg og med udstemninger fra tidligere anven
delse.

På triumfgavlens østside ses aftryk efter ko
rets oprindelige, lavere ttagværk. Spærene har 
været understøttet af dobbelt sæt skråstivere på 
7-8 cm.s tykkelse.34 - Et gammelt og tyndt 
†blytag omtales 1738.35 Kirken står nu hvidkal
ket, hængt med røde vingetegl. Våbenhusets 
loftsbjælker er mørkebrune, brædderne 
rødlige.

Opvarmning. 1882 opsattes en kakkelovn, der 
afløstes af en kalorifer. 1963 kasseredes denne 
til fordel for det nuværende anlæg.10

†Kalkmalerier. 1874 nævnes, at »for henved 
tre år siden blev der på skibets sydside ved det

østlige vindue fundet en malet kvindelig figur, 
som imidlertid atter overhvidtedes«.

INVENTAR

Oversigt. Næsten alle århundreder er repræsenteret i 
inventaret, som præges af øens tilhørsforhold og be
liggenhed nær Horns herred. Fra middelalderen er 
bevaret den romanske font, et dørbeslag formet som 
løvehoved, en Pietà og et korbuekrucifiks med side
figurer. Alterbordsforsiden skal stamme fra 1578, al
terstagerne er udført i århundredets slutning, og al
tertavlen er jævnaldrende eller kun lidt yngre. Præ
dikestolen, med våben for lensmanden over Frede
riksborg amt og malet årstal 1633, kommer fra slots- 
snedker Hans Barchmanns værksted. Inden dette 
tidspunkt er også dåbsfadet udført; den ene af klok
kerne blev støbt 1608, den anden 1748. Formentlig
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kort efter århundredets midte opstilledes alterskran
ken med initialer for Svanholms ejer, Niels Jørgen
sen og hustruen Johanne.

Alterbordet er skjult bag træpaneler, men ved 
undersøgelser 1904 og 1943 sås, at det er mid
delalderligt, ca. 121x106 cm og 113 cm højt, 
muret op ad, men uden forbandt med østvæg
gen.36 Den oprindelige bordplade var fjernet, 
men som støtte for altertavlen lå to ret store 
brudstykker, ca. 8 cm tykke. Omtrent midt i 
bordet var en uregelmæssig fordybning, måske 
rester af en helgengrav.

Alterbordsforsiden og de to sidepaneler er fra 
1578,37 af eg, 91X168 cm, sidepanelerne 
91x108 cm. De er ensdannede og består af fire 
vandrette planker, som er zinket sammen i 
hjørnerne. Farveresterne, på tynd kridtgrund, 
var allerede 1904 stærkt medtagne: mørkerødt 
forneden med et bredt mørkegrønt bælte for
oven. Nu er det brunt med sort stribe foroven, 
hvori rester af indskrift, der 1943 fremstod som 
gulmalet fraktur: »... let... oc ... som for 80 aar 
... opset efter com ...«. Herunder skimtedes 
rester af oprindelig staffering: sorte striber på 
gult samt et violet maureskelignende mønster.

Altertavlen (fig. 11, 27), fra o. 1600, med ma
leri fra 1836, svarer i opbygning til bl.a. tavler
ne i Alsønderup og Oppe Sundby i Frederiks
borg amt samt f.eks. Herslev i Københavns 
amt.38 Storstykket er delt i et bredere midtfelt 
og to smallere sidefelter. De adskillende to- 
skanske halvsøjler står på postamentfrem- 
spring, hvis spinkle kassetteværk har omfattet 
en nu tabt bosse. Storstykkets sidefelter har ar
kader med skællagte skiver på pilastre og bue
slag, mens der på den nedre ramme ligger skæl
lagte blade. Over arkaderne sidder trekantgavle 
tilføjet ved sidste restaurering, hvilket også 
gælder gesimsfrisens plader over storsøjlerne; 
de erstatter antagelig oprindelige knægte, som 
ses på tilsvarende plads i topstykket. Dette har 
samme bredde som storstykket og indeholder 
to arkader svarende til sidefelternes. De adskil
les af kannelerede pilastre med joniske kapitæ
ler og prydbælte som postamentfremspringe- 
ne. Sidevinger mangler på såvel stor- som top
stykke. Sidstnævnte krones af trekantgavl.

Fig. 11. Detalje af altertavlen med staffering fra 1837 
(s. 877). Kr. Due fot. 1925. - Detail of the altar-piece 
painted in 1837.

I midtfeltet indsattes 183621 et maleri, 84x72 
cm, olie på lærred, forestillende Korsfæstelsen. 
Farverne i menneskemængdens dragter er mør
kegrønne, blå, brune, røde, grå hjelme og en
kelte hvide hovedbeklædninger. Forgrundens 
jordsmon er lyst gulbrunt og himlen blygrå.

Tavlen står med en staffering udført efter 
forslag fra 1943 under hensyn til prædikesto- 
lens oprindelige farver. Alle felter er blå i gråt 
rammeværk og har indskrifter med forgyldt

Danmarks Kirker, Holbæk amt 57
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NATIf^.

antikva, i postamentet: »Fader, forlad dem - 
Luk. 23.34«, »Det er fuldbragt« og »Gud er 
Kærlighed Johs. 4. 8«. I storstykkets arkader: 
»Vor Herre Jesus Christus i den Nat ...« og 
»Ligesaa tog han ogsaa Kalken ...« I gesimsfri
sen: »Ordet blev Köd - Johs. 1.14«, »Se Guds 
Lam ... Johs. 1.29« og »Elsk jeres Fjender 
Math. 5.44«. Endelig læses i topstykkets arka
der: »Og jeg skal, naar jeg bliver ophöjet ... 
Johs. 12/16« og »Thi saaledes elskede Gud Ver
den ... Johs. 3/16«. Forgyldning på lister og 
dekorative skæringer.

175839 forestillede tavlens »midterste del« 
Opstandelsen; i feltet mod nord sås indstiftel-

sesordene på latin med gyldne bogstaver og 
mod syd de samme, men på dansk (sml. bl.a. 

Alsønderup); topstykkets gavl rummede Chri
stian 4. s initialer og frisen hans valgsprog: 

»Regna firmat pietas«. »Straks neden under i en 
anden liden afdeling« sås »C5« og »CAM« 

(AM sammenskrevet) for Christian V og Char
lotte Amalie, påført i anledning af en restaure

ring.
Før sidste istandsættelse stod tavlen med far

ver dels fra 1837,21 dels fra 1870. I postament- 
feltet læstes således versalindskriften: »Re
staureret i Aaret 1870« og nedenunder skimte
des samme indskrift blot med årstallet 1837.
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Fig. 12. Korbuekrucifiks 
med sidefigurer, fra 
1400’rnes sidste fjerde
del (s. 883). NE fot.
1981. - Chancel arch cru- 
cifix with flanking figures 
from the last quarter of the 
15th century.

Fig. 13. Pietà (s. 880).
LL fot. 1953. - Pietà.

1833 havde synet noteret, at tavlen var så styg, 
at den trængte til forbedring, hvilket sattes i 
gang 1836, da den repareredes og forsynedes 
med et maleri.40 Desuden maledes nyklassicisti
ske ornamenter i friserne og topstykkets tre
kantgavl samt over storstykkets arkader 
(fig. 27). De fremstod hvide, dels med blå 
skygger på lys bund, dels med brunlige skyg

ger på gulliggrå bund. På de samtidigt tilføjede 
topvinger var i nedre felt malet initialerne 
»MCM« (mod nord) og »INM« (mod syd) for 
kirkeejeren, kommandant Mylenstedt og hans 
hustru.41

1870 maledes felterne »poseblå« og i stor
stykkets arkader nadverordene med grov frak- 
tur, i topfelterne citater fra: »1.Johs. 12 Cap.

57*
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Fig. 14-15. Alterkalk bestående af dele fra forskellig tid (s. 880). NE fot. 1982. - Altar chalice. 15. Sygekalk fra
1669 (s. 881). NE fot. 1982. - Chalice for the sick from 1669.

32« og fra »Joh: 3, C. 16«. Rammeværket var 
hvidt med delvis bevaring af en ældre, uægte 
forgyldning.

Antagelig engang i 1920’rne blev topstykket 
taget ned (efter sigende på sognepræstens for
anledning), og henstillet i sakristiet. I stedet an
bragtes en trækasse for at dække toppen af øst
væggens vinduesblænding. Ved sidste restaure
ring blev stykket istandsat og atter opstillet på 
oprindelig plads.

Pietà (fig. 13), fra o. 1425.42 Gruppen er 56 
cm høj; Kristus, som ligger horisontalt over 
moderens knæ, mangler begge ben, hvilket har 
medvirket til følgende opfattelse i præstens 
indberetning til Oldsagskommissionen 1808: 
»... og nede i Kirken i en paa nordre Side til
muret Dør, et Maria-Billede med et Barn i 
Svøb paa Skødet, ved hvilket findes den Syn
derlighed, at det har et stort Skæg og Arme, 
der er lige saa lange som hele Kroppen. Der
som Armenes Længde har skullet hentyde paa

dette Barns store og overordentlige Magt, saa 
maa vel Skægget have betydet dets Visdom, 
som synes at have været en underlig Grille ...«. 
1894 var der om Kristusfigurens venstre hånd 
svøbt et stykke tyndt lærred. Før restaurering 
1953 var gruppen umalet, men havde en schel- 
laklignende lakering, antagelig påført kort efter 
1888, da synet tilrådede, at figuren blev renset 
omhyggeligt for »kalkovertrækket« og over
draget med en klar fernis,10 som fjernedes inden 
en voksbehandling. I niche dannet ved norddø
rens tilmuring.

Altersølv. Kalk (fig. 14), 19,5 cm høj, bestå
ende af dele fra forskellig tid. Ældst er den sen
middelalderlige knop med skiftevis blomst og 
fremspringende rudebosser, hvorpå graveret 
»Jhesue«. Bunden er krydsskraveret ligesom de 
spidse buetunger med angivelse af spidsbuet 
vindue på knoppens over- og underside. Den 
sekstungede fod med fodplade og kvartrund
stav er fra 1684, jfr. graveret indskrift: »Orøe
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Fig. 16-17. 16. Alterstage fra 1500’rnes slutning (s. 882). NE fot. 1981. - Altar candlestick jrom the end of the 16th 
century. 17. †Røgelsekar (s. 882). Tegning af H. Storck 1865 i NM2. - Drawing of †censer.

Kirkes Kalk 1684«, mens bægeret stammer fra 
1800’rnes anden halvdel. På fodpladen fire 
stempler: mestermærke NS i oval (Bøje Tillæg 
3084) for Niels Svendsen og Københavnsmær
ke 1684, desuden to mærker, som må være på
ført, da bægeret udskiftedes: mester mærke for 
Johan Gottlieb Westi (Bøje 1776) og Holbæk 
bymærke (Bøje 1757).43

Disk, 1684, tvm. 14 cm, med graveret cirkel
kors på fanen og under den: »Orøe Kirkis Disk 
- 1684« med kursivkapitæler. På fanen to 
stempler: mestermærke NS og Københavns
mærke 1684, jfr. kalken.

†Altersølv. 162012 var kalk og disk af sølv for
gyldt. - Den kalk og disk fra 1669, som præste- 
indberetningen 175839 nævner, er formentlig 
identisk med sygesættet.

Oblatæske, 1900’rne, af træ, cylinderformet, 
med let hvælvet låg, hvorpå sortmalet fraktur: 
»Jerusalem«. En †oblatæske var 1875 af sort, la
keret træ. 1906 trængte oblatæsken til fornyelse 
eller istandsættelse, og en alterskål (af porce
læn) blev foreslået anskaffet.10

Alterkande, sort med guldkors og -kanter, 
antagelig anskaffet 1844.21

Sygesæt (fig. 15), 1669, bestående afkalk og 
disk. Kalken er 14 cm høj og har cirkulær, 
seksdelt fod med smal fodplade.44 Foden når op 
til den midtdelte knop med store, drevne tun
ger på over- og undersiden. Derover cylinder
formet skaftled og lille bæger med graverede 
versaler mellem rammelinjer under mun- 
dingsranden: »Orøe Kirkis Kalk 1669«. Disken 
er 9 cm i tvm. og har graveret cirkelkors på



882 TUSE HERRED

fanen. Under den: »Orøe Kirkis Disk 1669« 
med graverede versaler.

Alterstager (fig. 16), fra 1500’rnes slutning, 
højde 33 cm, med stor fodskål og lavere lyse
skål, hvori lysepig af jern. Skaftet har forneden 
cylinderled flankeret af flade ringe og foroven 
balusterled. 1875 havde stagerne †lamper i form 
af lys (sml. Kirke Eskilstrup s. 315); disse »al- 
terlysindretninger« ønskedes 1904 istandsat og 
malet, men blev antagelig erstattet med virkeli
ge lys 1905. - Syvarmet stage, Titusstage.

†Røgelsekar. (Fig. 17), senromansk, kuglefor
met, på konisk fod og kronet af lille cylinder 
med kegletag hvorpå korsspir. Underdelen 
havde graveret zigzagbånd ved skålens kant og 
overdelen små, runde røghuller i regelmæssige 
mønstre.45 Ophængningsstængerne manglede. 
Inventariet 162012 opregner to kobberrøgelse- 
kar, som ikke beskrives: det beskrevne må an
tages at være det af dem, som også er nævnt 
1808.

Alterskranke (fig. 18), fra o. 1750-75, af sme
dejern. For at give adgang til sakristiet på ko
rets nordside, går skranken ikke, som det ofte 
er tilfældet i 1700’rne, tværs over koret, men

bøjer, omtrent en meter fra nordvæggen, i en 
ret vinkel mod øst. Overliggeren er udført af 
rundjern ligesom de lodrette standere, der har 
vulstringe på midten og ender i messingknop
per foroven. I hjørnerne er anbragt volutbånd 
udført i fladjern; tilsvarende omgiver de ud
stansede bladkranse, som indrammer initialer
ne i midtfagets dobbeltlåge: »NI« (mod nord) 
og »II« (mod syd) for Niels Jørgensen og Jo
hanne Jørgensen, ejere af Svanholm, hvorun
der kirken hørte. Gitret må være udført, før 
han 1780 blev adlet Svanenskjold, jfr. afskilrin- 
gen til den åbne begravelse i tårnrummet i 
Krogstrup, hvori foruden initialerne NJS og 
IIS også indgår hans våben, en svane.46

Font (fig. 20), romansk, af granit, tvm. 64 
cm, af Roskildetype,47 svarende til bl.a. Kirke 
Eskilstrups (s. 315). Kumme og fod er hugget 
hver for sig. Under mundingsranden tovsno
ning. Siderne er næsten lodrette med affasing 
mod foden. Lige over sammenføjningen en 
vulst. Lille, keglestubformet fod. Talrige rester 
af rød, brun og hvid maling stammer muligvis 
fra 1847, da synet ønskede fonten afslebet på 
grund af mos og malet.21 Der er intet afløb,

Fig. 18. Alterskranke fra o. 1750-75, af smedejern med initialerne »NI« og »II« for Niels Jørgensen og Johanne 
Jørgensen (s. 882). NE fot. 1981. - Altar rail from c. 1750-75, of wrought-iron with the initials of Niels Jørgensen and 
his wife Johanne Jørgensen.
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men midt i bunden en fordybning. Fonten står 
på en 12 cm høj cementsokkel i et indelukke i 
skibets nordøstre hjørne, hvortil den flyttedes 
1948 fra den tidligere plads i koret.10

Dåbsfad (fig. 19), 1600-25, nederlandsk, af 
messing, tvm. 53 cm. I bunden drevet fremstil
ling af spejderne i Kanaan omgivet af blad
værk. På fanen vinranke og inderst en blad
krans i lighed med Særløses.48 De spidse drue
klaser, der helt udfylder pladsen inden for 
båndslynget, findes på fadet i Snesere, som har 
drevet årstal 1622,49 sml. også Mørkøv.

Dåbskande, o. 1862, af blik, fod og hals af 
messingblik, 25 cm høj.

†Vievandskar? 1808 omtales et vievandskar.50

Korbuekrucifiks med sidefigurer (fig. 12), fra 
1400’rnes sidste fjerdedel,51 på ny korbuebjæl- 
ke, som er replik af en ældre, men muligvis 
ikke oprindelig bjælke. Kristusfiguren hænger i 
let krummede arme med hovedet løftet, bøjede 
knæ og korslagte fødder. På hovedet tovsnoet 
tornekrone; en lok af håret falder ned foran 
Kristi højre skulder, hageskægget har regel
mæssige lokker. Stor, lige næse og næsten helt 
lukkede øjne. Figuren har markerede ribben og 
tydelig midje, smalt, stærkt foldet lændeklæde, 
hvis ene flig er stukket ned mellem benene og 
kommer frem bag det venstre lår.

Sidefigurerne, der står på lave fodplader, har 
de samme store, lige næser som Kristusfiguren. 
Marias kappe er lagt op over hovedet og holdes 
oppe med højre underarm; hænderne er foldede 
foran brystet. Johannes holder bogpose i højre 
hånd og lægger den venstre over højre håndled; 
kappen ligger over venstre skulder, således at 
kjortlen med stor, bred krave og lange ærmer 
er synlig.

Det glatte korstræ har cirkelskive i korsskæ- 
ringen og firpasformet afslutning i de tre ender, 
forneden er det skåret vandret af, formentlig i 
nyere tid. Firpassene rummer evangelistsym
boler: Mattæusenglen ved Kristi højre hånd, 
Johannesørnen foroven og Markusløven.

På fotografi fra 1920 stod figurerne på en 
†korbuebjælke foran triumfvæggen; den fjerne
des muligvis i forbindelse med prædikestolens 
restaurering o. 1922. Indskriften kendes fra be-

Fig. 19. Dåbsfad af messing, fra 1600-25 (s. 883). 
NE fot. 1981. - Brass baptismal dish from 1600-25.

Fig. 20. Romansk font af granit (s. 882). NE fot. 
1981. - Romanesque font of granite.

retning skrevet 189452 og er gentaget på den 
nye bjælke. Det fremgår heraf, at der næppe er 
tale om en oprindelig bjælke, men muligvis en 
fornyelse eller i hvert fald restaurering af en
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Fig. 21. Prædikestol fra 1632 udført i Hans Barch- 
manns værksted (s. 884). NE fot. 1981. - Pulpit made 
by Hans Barchmann’s workshop in 1632.

ældre. Indskriften lyder: »Wisseligen baar hand 
vore Siugdomme oc tog vor Pine paa sig, hand 
er saargiort for vore Offuertrædelser, oc knuset 
for wore ...«. På bagsiden læstes: »H(r) Niels 
Krag Sogneprest til denne Menighed« (N. K. 
var præst 1667-87, se også epitafium).53

Kristusfiguren har naturlig karnation med 
mørkebrunt hår og skæg. Lændeklædets farver 
er guld og purpur. Maria har rød kjortel og blå 
kappe med guldkanter og grønt foer, Johannes 
grøn kjortel og purpur kappe med forgyldte 
kanter. Korstræet er brunt, cirkelskiven blå og 
forgyldt.

Prædikestol (fig. 21), med himmel og opgang

fra 1632, da regnskaberne oplyser: Først blev 
en ny prædikestol efter det hæderlige kapitels 
samt patronernes bevilling opsat, og givet til 
arbejdsløn efter fortingning 115 dl., vognleje 3 
dl. Til færgeløn og at age op fra stranden til 
kirken 1 mk. Svendene drikkepenge 2 dl. Jern 
at opsætte den på 1 dl. For muren at brække op 
og fly igen 2 mk. For et træ, som prædikestolen 
blev sat på 1 mk.54 Stolen kan stilistisk henføres 
til slotssnedker Hans Barchmanns værksted i 
Kratmøllen ved Jørlunde. Ifølge malet indskrift 
er stafferingen udført 1633 af Mikael Kave- 
mann.

Opbygningen svarer nøje til prædikestolen i 
Lillerød, som ifølge kirkens regnskaber udfør
tes 1632 af ovennævnte snedker.55 Kurven har 
fire fag med svungen underbaldakin. Over et 
kraftigt karnisfremspring sidder postament 
med klumpede hjørneknopper. I storfelterne 
står evangelister (fig. 22) skåret i højt relief på 
fodstykker, hvis reliefversaler meddeler navne
ne: »S. Mathevs«, »S. Marcvs«, »S. Lvcas« og 
»S. Iohannes«. De indrammende arkader er 
fuldstændig opløst i bruskværk, således at kun 
et profilkapitæl er markeret. På hjørnerne her
mer, hvis skafter har englehoved eller maske 
over frugtbundt, de midterste dog lensmanden 
over Frederiksborg, Frederik Urnes, og hu
struen, Karen Arenfelds våbener. Apostelher
merne, med glorie bag hovedet, er: Simon med 
sav, Peter med bog og (fornyet) nøgle, Paulus 
med bog og sværd samt to uidentificerede, 
begge med stav, den ene tillige bog. Gesimsen 
har glat frise afbrudt på hjørnerne af bøjler med 
englehoved; foroven tandsnit under æggestav.

Himlen er uregelmæssig sekssidet med ge
sims svarende til kurvens og flade hængestyk- 
ker med englehoved og bruskede volutter. Tre 
topstykker: et med C 4.s kronede monogram, 
et andet med englehoved og et tredje med ma
ske. Imellem dem putti med lidelsesredskaber: 
kors og eddikesvamp. Den indvendige frise har 
småstave i hjørnerne.

Opgangspanelets to glatte felter adskilles af 
smalfylding. Ved trappens fod, på linje med 
stolestaderne (og muligvis oprindelig hørende 
til disse), er opstillet to samtidige gavle med
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Fig. 22. Detalje af prædikestol, sml. fig. 21. Storfelt med evangelisten Markus flankeret af Peter og Paulus 
(s. 884). NE fot. 1981. - Detail of pulpit (cf. fig. 21) with St. Mark between St. Peter and St. Paul.

låge imellem. Gavlene, der krones af topstykke 
med englehoved, har mands- og kvindeherme 
med beslagværk på skaftet under frugtbundter 
ophængt i ringe (fig. 23). De står på høje posta- 
menter med diamantbosse svarende til de øvri

ge stolegavles. Hermerne er skåret efter et for
læg, som ofte er brugt, f.eks. til gavlene ved 
opgangen i Nørre Herlev, der sammen med 
prædikestolen tilskrives Hans Barchmann. 
Desuden på samme snedkers altertavler i Ger-
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Fig. 23. Stolegavle med tilhørende låge foran prædikestolsopgangen (s. 884). NE fot. 1981. - Bench-ends with 
door in front of the pulpit.

lev og Dråby i Horns herred, hvor de flankerer 
topstykket.56 Tilsvarende kendes også fra præ- 
dikestole i Holbæk amt, hvor hermerne står på 
hjørnerne mellem kurvens felter, således f.eks. 
i Hørby (s. 502 med fig. 15). Disse er henført til 
Anders Nielsen Hatts snedkerværksted i Ros
kilde. Det gælder også en gruppe altertavler, 
hvortil hører Søndersteds med identisk herme, 
jfr. s. 406 med fig. 7b.

Stolen står med en kun lidet restaureret, op
rindelig staffering udført af »Michæl Kaveman 
an(no MDC)XXXIII« ifølge indskrift på him
len, jfr. også initialer og datering - »K« »M« og 
»Anno« »1633« - i nedre dørfylding foran op
gangen. Indvendig i kurven ses malet versal
indskrift: »Istandsat Aar 1926 under National
museet ved maler Munk«.

Farverne består hovedsagelig af gråt og rødt 
med en del forgyldning. Friserne er sorte med 
gyldne versaler, i postamentet: »Beati qvi av-

divnt sermonem dei ... Luc 11 (,28)« og i ge
simsfrisen: »Verbvm domini manet in æ- 
ternvm. Psal 119« (galt for 1 Pet. 1,25). I him
lens frise læses: »Gloria in excelsis deo ... 
(Luk. 2,14) an(n)o xxxiii«. Opgangens farver 
synes fremdraget 1926 (H. Munk): lysegrøn 
med sort frise og røde bosser på gavlene, her
mernes karnation naturlig. Dørfløjens øvre fyl
ding står med en marmorering, antagelig fra 
1700’rne, mens der i den nedre er malet en (for
nyet) mauresk med gult på sort bund, hvorun
der ovennævnte initialer og årstal. Opgangspa- 
nelets fyldinger er ligeledes marmorerede. Før 
1926 havde postament- og frisefelter en blå far
ve fremkommet ved, at et blåt pulver var strøet 
i den endnu våde farve, en teknik, som er brugt 
adskillige steder i Nordsjælland. Opgangens 
gavle og låge var egetræsmalede. - Opstillet i 
skibets sydøsthjørne.

Stolestaderne har bevarede dele fra 1600’rne
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og fornyelser og tilføjelser fra midten af forrige 
århundrede.57 Gavlene er rundbuede med re
liefskåret latinsk kors over en pålagt pilaster, 
som antagelig for en dels vedkommende er 
overført fra ældre gavle udført i 1600’rne. Pila- 
strene står på højt fodstykke med diamantbosse 
og har skællagte skiver med neglesnit, sml. 
f.eks. Lille Lyngby, Frederiksborg amt.58 Der 
var døre for stolene endnu 1888, da de trængte 
til eftersyn.10 Gavle og ryglæn er brune med 
brunrøde fyldinger, pilastrene lysegrønne med 
brunrøde indsnit, grå bosser og kors.

I sydsidens øverste stolestade er indrettet deg
nestol. Under en skrå pult sidder en ældre hylde 
med indridsede initialer og årstal, det ældste fra 
1579; desuden læses bl.a. »1637«, »NR 1678«, 
»MMøller 1709«, »ET 1741« og »P Kjeldahl 
1836«. Mod øst en gavl med bred, kanneleret 
pilaster; stolens låge har to kvadratiske fyldin
ger svarende til to af de tre låger for dåbsinde- 
lukket i nordsiden. Her har den midterste stå
ende rektangelfylding over liggende. Alle har 
bukkehornshængsler.

Pengeblok (fig. 24), senmiddelalderlig?, højde 
over gulvet 55 cm, med tvm. 16x15 cm. Sml. 
Hagested (s. 551 med fig. 38). Forneden er 
blokken indsnævret med delvis afbrækket pro
filkant på det smalleste sted. Den øvre halvdel 
har fire tætsiddende vandrette jernbånd hele ve
jen rundt, og i midten et hængsel som, naglet 
fast på den ene side, lukker over en krampe på 
den anden. De to mellemste jernbånd lukker 
for forsidens jernlåge over kramper. Tværs 
over blokkens top et jernbånd med pengeslids. 
Brunmalet som stolestaderne. Nedgravet i ski
bets midtergang lige ud for indgangsdøren.

Pengebøsse, fra 1900’rne, af messing, cirkel
rund med kors på forsiden, hænger på skibets 
sydvæg ved indgangsdørens østre side. 1963 
nævnes desuden en †indsamlingsbøsse .10

Alle dørfløje er fra 1800’rne, døren mellem 
våbenhus og skib formentlig fra 1854.59 På dens 
indvendige side sidder et dørringsbeslag (fig. 26), 
af malm, fra 1200’rnes anden halvdel.60 Det er 
formet som et løvehoved med smalle øjne og 
stor snude flankeret af to store uorganisk place
rede huller til dørringen. På pladen, tvm. 13

cm, breder manken sig med regelmæssige lok
ker, og mellem ørerne er den antydet ved gra
veringer. Dørringens to reducerede, modstille
de dragehoveder antyder dansk oprindelse.

Blandt oplysningerne vedrørende de tidlige
re †dørjløje kan fra 1632 nævnes udgift til fem 
egeplanker, arbejdsløn 3 dl., en skæppe bog
hvede 1 mk. 12 sk.

Et †pulpitur er tidligst omtalt 1808,25 da det 
trængte til reparation. 186922 foreslog synet det 
fjernet for at skaffe lys, og 187210 lovede kirke
ejeren at gøre det.61 Pulpituret var opstillet i 
skibets vestende, tilsyneladende med opgang 
fra tårnrummet, jfr. bygningsbeskrivelsen.

Orgel, bygget 1979 af Henning Jensen, 
Odense. Syv stemmer, to manualer og pedal. I 
skibets nordvesthjørne. *Pedalharmonium, byg
get o. 1955 af organist Richard Tankred Holm, 
anskaffet til kirken o. 1957. Instrumentet var

Fig. 24. Pengeblok, senmiddelalderlig? (s. 887). NE 
fot. 1981. - Alms post, late medieval?
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opstillet i vest i to afdelinger med elektrisk for
bindelse. I privateje.66 †Harmonium, leveret 
1901 af Petersen & Steenstrup, København.67 
Opstillet i skibets nordøstlige hjørne, ønskedes 
1948 flyttet til skibets vestende.10

Fire ens salmenummertavler, fra slutningen af 
1800’rne, dog af varierende størrelse; til ind- 
skudsnumre i fire rækker. Profileret ramme og 
smallere rundbuet topstykke. Sortmalede med 
hvide tal og hvid fraktur: »Før Prædiken« og 
»Efter Prædiken«. I topfeltet hvidmalet orna
ment. 190410 foreslog synet, at to nummertav
ler maledes på bagsiden til evt. brug ved foran
dring af salmebøger. På ældre fotografi ses tav
ler, hvorpå numre skrevet med kridt.

En †kirkestævnetavle er nævnt i inventariet
1875.10

Præsterækketavler, fra 1971,10 ophængt på vå
benhusets vest væg.

Tre lysekroner, fra 1900’rne, i barokstil, med 
otte arme, hænger i skibet, en mindre i tårn
rummet og en lille, femarmet i våbenhuset.

Kirkeskib, ophængt 1956. Tremastet bark 
med navn Anna-Marie, skænket af Otto Mul
ler. I buen mellem skibets andet og tredje 
hvælv.

En †ligbåre anskaffedes 1821.25

Et †tårnur er nævnt 1632 og igen 1645, da 
degnen fik 1 pd. rug for at stille det.54

Klokker. 1) 1608, støbt af Borchardt Gel- 
giesser. Tvm. 90 cm. Versalindskrift om halsen 
i en linje: »Verbum domini manet in ætenum [!] 
anno 1608 gosch mich Borchardt Glgiesser [!].« 
På hver side af indskriftsbåndet tre profillister 
og liljefrise. Lige under frisen er på klokkelege
met tre medaljoner: flakt ørn, pelikan med un
ger og ridder knælende ved krucifiks som på de 
lidt større klokker i Herstedvester og Jørlunde, 
begge ligeledes fra 1608.62 Profillister på 
slagring og -kant.

2) (Fig. 25), 1748, støbt af Henrik Tessin. 
Tvm. 85 cm. Versalindskrift på halsen mellem 
profillister: »Soli deo gloria. Mig støbte Hien- 
rich Tessien 1748.« Over indskriftbåndet akan- 
tusfrise og underneden en tilsvarende bredere. 
På legemet et vers med versaler: »Ieg ved min 
daglig Sørgeklang, for Christian den siette af

vigte Aar i Stykker sprang, men kom igien til 
rette wed Rasmus Fugls Patronens Daad, som 
giorde slig Anstalter da hand var Kongens 
Cammerraad, og Roeskilde Ampts Forval
ter.«.63 Profillister på slagring og -kant.

Begge klokker er ophængt i vuggebom ved 
August Nielsen, Roslev 1939.

†Klokker. Ved afleveringen 152864 måtte kir
ken afstå en klokke, og i 160265 endnu en, der 
vejede 1 skippd., 3 lispd.

Klokkestol, gammel, af eg, med tre skråstive
re, i siderne dog fire, de yderste fornyelser af 
fyr. Korte skråbånd under overliggeren. Tøm
meret er nummereret med stemmejernsmærker 
og samlet med trænagler.

GRAVMINDER

Epitafium, 1687, Niels Christensen Krag. Gra
ven lod sig gøre i sognepræst Niels Christensen 
Krags levetid. Han var født i Ystad i Skåne, 
hans hustru, Barbara Jacobsdatter Torm, på 
den jyske halvø. Fem sønner: Erik, død som 
spæd, Erik, Christian, Jacob og Niels. Herefter 
et fromt vers afsluttet med »Anno 1687«.68 Grå 
kalkstenstavle, 158x92 cm, hvorpå latinsk ind
skrift med fordybede, forgyldte versaler i tvær
skrift. Indmuret i korets nordvæg over døren 
til sakristiet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1840. Tellef Børre- 
sen *4. marts 1753, †15. juni 1834, sognepræst 
på Orø i 14 år, med sin første hustru Lovise 
Nyboe, fire børn og to børnebørn. Hans anden 
hustru Frederikke Iuliane Gorlt rejste stenen 
1840. Firkantet opretstående, rødlig sandstens- 
blok med hvid marmorplade, hvorpå indskrift 
med fordybede versaler. 55x45x20 cm. Nord 
for kirken ud for sakristiets gavl.

2) O. 1840? Kirstine Gorlt. 77x45 cm, rødlig 
sandstensramme med hvid marmorplade. Ind
skriften næsten udvisket. I øvre halvdel af pla
den anes med fordybede versaler navnet. For
oven i rammen rund fordybning. Ligger ved 
siden af nr. 1.

I hjørnet mellem våbenhusets vestmur og 
skibets sydmur findes et støbejernsgitter.
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Fig. 25-26. 25. Klokke støbt 1748 af Henrik Tessin (s. 888). NE fot. 1981. - Bell cast in 1748 by Henrik Tessin. 
26. Romansk dørring (s. 887). NE fot. 1981. - Romanesque door-knocker.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. H49. 1808-46. Div. indb. om kirkers 
og præstegårdes tilstand. - LA. Sognekaldsarkivet. 
Liber daticus 1738-1831 (-1923). - Kirkeinspektionsar- 
kivet. Roskilde Domkapitels kirkers rgsk. eller bilag 
og brudstykker af sådanne m.v. - Sjællands stiftsøv
righeds arkiv. Kommune sager. Horns hrd. 1691- 
1805. - Bispearkivet. Visitatsbøger m.m.: 1739-51, 
1748-56, 1776-80. Kirkesyn 1862-79. - Lynge-Frede- 
riksborg, Ølstykke og Horns hrdr.s provsti: 1831-62. 
Protokoller over synsforretn. over præstegårde og 
kirker. - Ved embedet. Kirkeprot. for Orø kirke 1861- 
19(82). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i 
almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindb. 1808 til Oldsagskommissio- 
nen. Indberetninger ved Henry Petersen 1874 (byg
ning og inventar), V. la Cour 1904 (alterbord og 
fliser), Niels Termansen 1914 (prædikestol), Poul 
Nørlund 1920 (bygning), Kr. Due 1924 (prædike
stol) og 1925 (altertavle), Einar V. Jensen 1943 (in
ventar), N.J. Termansen 1953 (Pietà), Marie-Louise 
Jørgensen og Birgitte Skov 1981 (inventar og grav
minder). - Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johann- 
sen, inventar og gravminder ved Marie-Louise Jør
gensen og Birgitte Skov. Redaktionen afsluttet janu
ar 1983.

Tegninger. NM2. Akvarel af eksteriør ved 
J. B. Løffler 1874. - Tegning af røgelsekar ved

H. Storck 1865. - Tegning af piscina ved H. Storck.
- Plan ved Henrik Jacobsen, Hugo Johannsen og Bi 
Skaarup 1982. - KglBibl. 2°. 61 og 66. Johan Gott- 
fred Burman Becker: Tegninger af Danske Kirker, 
Monumenter, Døbefunter, Gravstene og andre 
mærkelige Alderdomslevninger.

1 Roskildebispens jordebog s. 161.
2 J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Udvalg af Gamle 
Danske Domme, I, 1842, s. 2f.
3 Kronens Skøder I, 407.
4 Landebogen s. 162.
5 Kronens Skøder III, 237 f.
6 RA. DaKanc. A29. 1726-97. Efterretn. om ejere af 
kirker og kirketiender; Mynster: Visitatsdagbøger II, 
147.
7 Fundet, der afleveredes til Nationalmuseet (NM6. 
Fundprot. 1696), bestod af en fra Ludvig IX den 
Hellige (1266-70) og ti fra Filip IV den Smukke? (- 
1308); jfr. endvidere Holbæk Museum. Årsberet
ning 1928, s. 12; Fritze Lindahl: Møntfund på kirke
gården, i Nordisk numismatisk årsskrift, 1952, s. 47.
8 KglBibl. Folkemindesamlingens kartotek.
9 Jfr. Hans Stiesdal i Trap.
10 Ved embedet. Kirkeprot. 1861-19(82).
11 1860 (jfr. note 21) ønskede man vestsidens låge og 
port repareret; på et fotografi fra 1904 ses de nuvæ
rende fløje.
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Fig. 27. Altertavle fra o. 1600 (s. 877). NE fot. 1981.
- Altar-piece.

12 RA. DaKanc. B184. 1614-20. Seks års kirkergsk.
13 Således 1806 (jfr. note 25), 1835, 1838, 1841, 1849 
og 1862 (jfr. note 21).
14 Jfr. indb. ved V. la Cour, 1904.
15 Jfr. indb. ved Henry Petersen 1874.
16 Hjørnekvadrene på skibets nordøstre hjørne, som 
ses fra sakristiloftet, står nu blanke, men rester af 
puds tyder på, at de også har været dækkede.
17 Dette år ønskes korets gavl ommuret fra (bind)- 
bjælken (jfr. note 10).
18 Ved undersøgelsen 1920 bankede man den ydre 
omfatning af tilhuggede tegl frem. Bredden var 89 
cm, mod 102 cm indvendig.
19 Jfr. Sigerslevvester og Snostrup (DK. Frborg. 
s. 2219, 2310).
20 Sml. Ågerups vestforlængelse og sakristi (s. 248), 
Hørbys sakristi (s. 492) samt Egebjerg og Grevinge 
(Ods hrd.).
21 LA. Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og Horns 
hrdr.s provsti. 1831-62. Synsprot.
22 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
23 Klagen angik såvel »uddunstningerne«, den tilsy
neladende utilstrækkelige bræddeafdækning og en
delig det upassende i hele arrangementet (jfr. note
21).
24 Således hedder det 1852, at »søndre side trænger 
til reparation«, jfr. note 21.
25 LA. Sognekaldsarkivet. Liber daticus. 1738-1831 
(-1923).

27 1869 henstillede man, at stolenes bræddegulv er
stattedes med fliser eller mursten. 1873 ønskes »de 
gamle gulvtræer« i tårnrummets sider afløst af gule 
mursten. 1875 var disse ændringer gennemført (jfr. 
note 10).
28 Det drejer sig om i alt 14 hele og 4 brudstykker, 
indbragt 1904 (V. la Cour) og 1976 (Morten Aaman 
Sørensen), jfr. inv. nr. D 5473-74, D 340-355/1976. 
La Cour nævner i sin indb., at der findes flisestum
per spredt i præstegårdshaven og på Stensbjerg vold
sted. Pastor Prip indsendte 1914 to hele fliser og to 
brudstykker, fundet på voldstedet (inv. nr. D 8522). 
Redaktionen af dette afsnit bygger på udkast ved 
Birgit Als Hansen.
29 Jfr. Birgit Als Hansen og Morten Aaman Søren
sen: Ishøj kirke - et kirkerum fra 1100-årene og op 
gennem middelalderen, i NMArb. 1975, s. 125f.
30 Jfr. Pact 7, 1982, (Second nordic conference on the 
application of scientific methods in archaeology), 
s. 383-92.
31 En tilsvarende piscina-flise kendes fra Hyllested 
(DK. Sorø s. 875). Et eksempel på en beslægtet 
piscina, som fortsat ligger i gulvet, findes i Sproge 
kirke på Gotland (jfr. Sveriges Kyrkor, vol. 191,
1982, s. 39, fig. 42).
32 1 835 (jfr. note 21) ønskedes i korvinduet indsat 
nye oplukkelige vinduer af hensyn til kirken, der er 
»såre fugtig og fuld af usunde dunster«.
33 1869 (jfr. note 10) foreslåes opsat nyt tagværk i 
tårnet.
34 Et godt eksempel på aftryk af lignende kortag er 
bevaret i Ferslev (DK. Frborg. s. 2762, fig. 7).
35 LA. Bispearkivet. Visitatsbøger. 1739-51, 1748- 
56, 1775-80.
36 V. la Cour noterer 1904, at det er af kamp dækket 
med et tyndt lag puds. 1943 skriver Einar V. Jensen, 
at materialet er kridt med hvidtekalk. Sml. bygge
materialer med note 14 og 15.
37 Jfr. indb. til Oldsagskommissionen.
38 Jfr. DK. Frborg. s. 1446 med fig. 9 og s. 2293 med 
fig. 7 samt DK. Kbh. Amt, s. 667, fig. 6. Sidstnævn
te anses for at være udført i samme værksted som 
tavlen i Vigersted, Sorø amt (DK. s. 489 med fig. 5).
39 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
40 Jfr. note 21. 1836 hedder det: Altertavlen er ikke 
forbedret, men et maleri bliver leveret, som skulle 
anbringes på altret, og kirkeejeren lovede, når det 
skete, så at reparere den øvrige altertavle. 1837 var 
tavlen restaureret og forsynet med maleri.
41 I hvert fald siden 1830 var han ejer (jfr. RA. 
DaKanc. Div. indb. om kirkers og præstegårdes 
tilstand og note 21).
42 Sml. Hørup, nu i museet på Sønderborg slot, DK. 
SJyll. s. 2369 med fig. 12.
43 Westi fik borgerskab 1850 og døde 1886. Han har
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bl.a. udført bægeret til kalken i Sønder Asmindrup 
s. 190.
44 Foden er næsten identisk med Testrup alterkalk, 
skænket 1690, og Vesterborgs skænket 1686, jfr. 
DK. Sorø s. 806 og Maribo s. 625.
45 Lignende kar med ukendt hjemsted findes i NM2.
46 DK. Frborg. s. 2750 med fig. 20.
47 Mackeprang: Døbefonte s. 405.
48 DK. Kbh. Amt s. 848 med fig. 7.
49 DK. Præstø s. 858.
50 I præsteindberetningen omtales »en huul 
Vievandssten«. Muligvis er der tale om piscina- 
stenen.
51 Sml. f.eks. Vejby (DK. Frborg. s. 1302 med 
fig. 24-25).
52 Indskriften er gengivet af Holger Fr. Rørdam: Om 
Niels Christensen Krag, Sognepræst paa Ourø, i 
KirkehistSaml. 3. rk. V, 315-22.
53 1892 (jfr. note 10) restaureredes Kristusfiguren og 
de to sidefigurer.
54 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Roskilde Domkapi
tels kirkers rgsk.
55 DK. Frborg. s. 1972, fig. 7. Se endvidere sagregi
steret, artiklen Snedkere og billedskærere.
56 DK. Frborg. s. 1951 med fig. 14-15, s. 2525, 
fig. 11-12 og s. 2559.
57 1851 trængte forskellige stole til nye sæder og 
beklædning ved muren, ligesom en stor del af de 
oprindelige ornamenter på forsiden af stolene ud

mod kirkegangen manglede. 1853 var manglen ved 
at blive afhjulpet (jfr. note 21 og 59).
58 DK. s. 1520 med fig. 13.
59 RA. Kultusmin. l.Dep. 1848-1916. Journalsager.
60 Jfr. Ursula Mende: Die Türzieher des Mittelalters, 
Berlin 1981, kat. nr. 120 og fig. 222, samt i øvrigt 
s. 84, 145, 147.
61 1925 forlød det, at et panel på en bondegård på 
øen havde fyldinger med overmalede billeder fra 
kirken. Mund- og klovesyge umuliggjorde adgang 
til gården.
62 DK. Kbh. Amt s. 499 og DK. Frborg. s. 2274.
63 Verset er gengivet i HofmFund. VII, 482, 
J. F. Fenger: Klokke-Indskrifter, III, i Kirkehist
Saml. 1853, l.rk., II, 109 og Erland Gribsø: Frede
riksborg Amts Kirkeklokker, i Fra Frederiksborg 
amt 1934, s. 93.
64 RA.Rgsk. ældre end 1559: Fortegnelse over ind
krævede klokker.
65 A. Petersen: Fortegnelse paa Kirkeklokker i Frede- 
riksborgs og Abrahamstrup Lehn, i DaSaml. 1. rk. I, 
99.
66 Meddelt af organist Richard T. Holm, Aalborg.
67 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse.
68 Gravskriften gengivet af Holger Fr. Rørdam: Om 
Niels Christensen Krag, Sognepræst paa Ourø, i 
KirkehistSaml. 1884-86, 3. rk., V, 315-22, især 
s. 317-18.

Fig. 28. Landsbyplan 1805. - Village map.



Fig. 1. Ydre, set fra sydvest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the south-west.

RUDS VEDBY KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til seks 
øre.1 1483 og atter 1496 nævnes en sognepræst.2 Der 
har formentlig altid eksisteret en nær forbindelse 
mellem kirken og ejerne af Vedbygård; men det tid
ligste vidnesbyrd herom er fra 1509, da Kirstine 
Eriksdatter Rosenkrantz, enke efter Jørgen Rud, be
tænkte kirken i sit testamente og bl.a skænkede 20 
lybske mark til høj altertavlen (s. 994).3 1567 besad 
Jørgen Rud patronatsretten, og kirken hørte under 
Vedbygård helt frem til 1. juli 1966, da den overgik 
til selveje. Siden 1500’rne, jfr. †præsterækketavle, 
har kaldet periodevis været forenet med Reerslev 
(s. 959), hvortil den var anneks indtil 2. juni 1980.

Kirken ligger midt i stationsbyen på en svag 
højning mellem søen ved herregården Vedby
gård og Sorø-Kalundborg landevejen. Mod 
sidstnævnte hovedgade i syd og mod vest har 
kirkegården i det væsentlige bevaret gamle 
grænser, hvorimod der 1923 er sket en betyde
lig udvidelse mod nord og nordøst.5

Kirkegårdens hegn og indgange. Hegnsmurene 
omkring den gamle del af kirkegården stam
mer fra hovedrestaureringen 1859;6 dog er stør
steparten af sydmuren flyttet nogle meter mod

Danmarks Kirker, Holbæk amt 64
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nord i forbindelse med en ændring af vejførin
gen 1940.7 Murene, der står blanke, er af kløv
sten med enkelte skifter tegl under den indad
vendte afdækning af vingesten. Ved gennem- 
brydning af nordmuren er der skabt forbindel
se til kirkegårdens nyere afsnit, som hegnes af 
trådvæv og levende hegn. — Indtil 1859 hegne- 
des kirkegården af et †stengærde, der allerede 
1810 betegnedes som nedfaldent.

Hovedindgangen er en køreport med flanke
rende låger i vest. Åbningerne lukkes af brun- 
bejdsede tremmefløje,8 ophængt i hvidtede pil
ler, som leddeles af savskifter og udvendig pry
des af forsænkede korsblændinger; afdæknin
gen ommuredes 1881.5 En låge i syd til hoved
gaden er etableret 1940 i forbindelse med mu
rens tilbagerykning.9 - 1820 var den søndre lå
ge en muret †portal, hvis bue behøvede repara
tion.10

På den gamle kirkegård står tre hængeaske, 
og hovedindgangen flankeres udvendig af to 
store træer, henholdsvis elm og lind.

En bygning af røde teglsten og med saddel
tag, afdækket af røde vingesten, er antagelig 
opført 1927 uden for kirkegårdens gamle nord

vesthjørne.5 Den rummer toiletter og red
skabsrum.

Der er brolagt fortov omkring kirken.
Kirken er et langhus, hvis vestlige del i ho- 

vedsagen udgøres af skibet til en bygning fra 
1100’rne, mens den østlige del er et jævnbredt 
kor, som i senmiddelalderen afløste det oprin
delige. Fra denne periode stammer tårnet og 
muligvis sydsidens våbenhus, der dog i sin nu
værende skikkelse er fra 1859, da kirken under
kastedes en hovedrestaurering. Ved samme lej
lighed indrettedes et sakristi og et vindfang 
(oprindelig forbeholdt kirkeejeren) på korets 
østre og nordre side. Nordsidens kapel er op
ført 1769. Orienteringen afviger mod syd.

Af den ældste stenkirke er kun skibets lang- 
mure bevaret. De er opført af rå og kløvede 
marksten over en svagt fremspringende skrå
kantsokkel, som ses mod nord. De bevarede 
østhjørner er sat af kvaderhugne sten. Fra 
nordkapellets loft bemærkes, at de udvendige 
mure har stået delvis dækket af en grov, grus- 
blandet puds, hvorover hvidtelag, som ikke 
behøver være oprindelige. Bevarede levn på 
overvæggene viser, at rummet indvendig har

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, suppleret af HJ og tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.
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været påført hvidtet puds. Murhøjden ved 
nordøsthjørnet andrager 5,5 m, målt fra sok
lens overside til undersiden af den nuværende 
gesims.

Skibets langmure har hver haft to vinduer. Af 
det østlige par skimtes omridset af nordsidens 
udvendig under tykke hvidtelag. Det vestlige 
par er derimod synligt fra loftsrummene. Her 
ses, at åbningerne er sat af granitkvadre og sel
ve den rundbuede afdækning af kiledannede el
ler krumhugne sten. Oprindelig stod vin
duerne helt dækket af hvidtet puds, svarende til 
behandlingen af væggene. Den indre åbning 
måler i syd 140x90 cm, og lysningen, der sid
der 65 cm inden for murflugten, er 71x28 cm; 
afstanden mellem issepunkt og murkrone er 56 
cm. Endnu 1902 (jfr. fig. 3) sad den oprindelige
* vinduesramme på plads. Ved indlægning af el
installation blev den imidlertid fjernet, brækket 
itu og på anden måde beskadiget. 1968 ind
bragtes resterne til Nationalmuseet (inv.nr. D 
174/1969). Rammen, der var af ét stykke ege
træ, ca. 110x45 cm, er indsat samtidig med 
vinduets opmuring; den rundbuede vinduesåb- 
ning, som målte ca. 65x22 cm, har udvendig 
ca. 2 cm bred glasfals. I de lodrette karme er 
spor efter tre vindjern. En stump klart, grøn
ligt *rudeglas, sammenklæbet af to stykker, 
blev fundet i fylden i den murede undersmig og 
sammen med resterne af rammen indbragt til 
Nationalmuseet (inv.nr. D 175/1969). I nordsi
dens vindue synes en tilsvarende ramme fjernet 
på et tidligt tidspunkt og afløst af 7 mm tykt 
glas, afstivet af mindst to vandrette vindjern.

Syddøren er i brug, men helt omdannet 1859; 
omridset af den tilmurede norddør anes ind
vendig.

Ændringer og tilføjelser. Forholdsvis tidligt, 
formentlig engang i 1200’rne, er vestgavlen 
samt en halv meter af de tilgrænsende langmu
re revet ned og genopført af munkesten i mun
keskifte med bælter af kridt (taggavlen). Den 
nye gavl forsynedes med et vindue, hvis øvre 
del er synlig fra skibets og tårnets loftsrum. 
Det er udvendig falset og afdækket med rund
buede rulskiftestik, som også er benyttet i lys
ningens murede glasfals. Mod det indre er der

Fig. 3. Oprindeligt vindue i skibets sydmur med 
levn af *egetræsramme (s. 983). 1:25 (ramme) og 
1:125 (vindue). Tegnet af C. M. Smidt 1902. Natio
nalmuseet. - Original window in the nave’s south wall 
with remains of oak *frame.

smigede vanger og fladbuet afdækning. Bred
den ved ydre murflugt er 64 cm, i lysningen 30 
cm og mod det indre 95 cm. Indvendig har 
issepunktet i den delvis ødelagte afdækning 
tangeret den vestligste loftsbjælke, der ifølge 
aftryk i murværket har været ca. 20 cm høj. 
Udvendig er taggavlens fod markeret af sav
skifte, og tilsyneladende har gavlen, der ved 
tårnets opførelse er ombygget fra 16 skifter 
over dette prydskifte, haft glatte kamme. 
Øjensynlig har murværket altid stået blankt, 
såvel ude som inde. Dette sidstnævnte forhold 
samt vinduets højtsiddende placering antyder 
muligheden af, at skibets ombyggede vestende 
har været afskilret med et †pulpitur?, hvis hæve
de sæde i så fald belystes af vestvinduet. Situati
onen er i øvrigt ikke uden paralleller i amtet, 
jfr. Viskinge (Skippinge hrd.) og Vallekilde 
(Ods hrd.).

Skibet fik i middelalderens senere del, anta
gelig engang i 1400’rne to fag hvælv, som hvi
ler på falsede vægpiller, der uden vederlags- 
markering bærer spidse, helstens skjoldbuer 
(den vestre er delvis slugt ved indgreb i gavlen i 
forbindelse med tårnets opførelse). Gjordbuen 
og ribberne, som i vesthvælvet mødes i topru
de, er halvstens. Der er lette overribber med 
trinkamme. I nordre svikkel af vesthvælvets 
vestre kappe anes en tilmuret lem. Murkronen 
har i forbindelse med hvælvslagningen faet en

64*
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Fig. 4. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior seen to the west.

to skifter høj gesims, der mod nordkapellets 
loftsrum fremtræder med øvre, udkraget kop
skifte.

Langhuskoret har ikke bevaret nærmere date
rende enkeltheder, men stammer antagelig fra 
tiden 1450-1525. Materialet er munkesten, 
vekslende med bælter af marksten, som rime
ligvis stammer fra det nedrevne kor. Østligst 
på nordmuren er bevaret en stump af den trap
peformede gesims, som endnu 1854 (jfr. fig. 9) 
forud for den store restaurering var bevaret.11 
Koret har sikkert altid været ensidigt belyst af 
to spidsbuede vinduer i syd. Fra loftsrummet 
ses stikket til det vestligste. Den omstændig
hed, at skjoldbuen overskærer vinduets top, 
kunne tolkes som vidnesbyrd om, at hvælvene 
var en eftertanke. De sjusket murede, udække

de overvægge modsiger en sådan antagelse, li
gesom hvælvene formentlig hviler på falsede 
vægpiller af hensyn til sammenhængen mellem 
det gamle skib og den nye østudvidelse. Op
bygningen er ligeledes nært beslægtet med ski
bets hvælv: pillerne savner vederlagsmarke- 
ring, de spidse skjoldbuer samt gjordbuen er 
helstens, og ribberne, hvis nederste skifte har 
affasede hjørner, er halvstens; der er lette over
ribber.

Tårnet, der hviler på markstenssyld og store 
rejste sten, er opført af munkesten i munkeskif
te, vekslende med enkelte bælter af marksten. 
Tårnrummet er sat i forbindelse med skibet ved 
indmuring af en spidsbuet arkade, hvis stik er 
falset - mod tårnrummet hele tre gange. Denne 
portallignende form, såvel som de fremsprin-
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior seen to the east.

gende, affasede vanger, er træk, som genfindes 
i en lille gruppe senmiddelalderlige tårne i Vest
sjælland.12 Det således ombyggede parti af 
vestgavlen er tykkere end den oprindelige gavl, 
en omstændighed, som har medført, at den 
vestlige skjoldbue i skibets hvælv er næsten helt 
underfanget af det nye murværk, ligesom dette 
var forudsætningen for, at tårnrummets hvælv, 
hvor af nu kun sviklerne og de nedre skifter af 
halvstensribberne er bevaret, kunne hvile på 
forlæg også mod skibets vestgavl. Tårnrum
mets vægge brydes mod syd og vest af spareb- 
lændinger, hvis afdækning nærmer sig spær
stikkets form. I syd er blændingen til dels ud
muret i forbindelse med opstilling af gravsten. 
Den tilsvarende blænding i nord er helt udmu
ret i forbindelse med successive varmeinstalla-

tioner. Uvist hvornår er tårnrummets hvælv 
nedtaget på nær de omtalte rester og erstattet af 
fladt, gipset loft. Det spidsbuede vestvindue 
stammer i sin nuværende form fra 1859.

Adgangen til de øvre stokværk skete indtil 
1908 ad en †fritrappe i nord, som udmundede 
ved den bevarede, fladbuede overdør.13 Fra det 
mørke mellemstokværk er der videre opgang 
til klokkestokværket, som har glamhuller mod 
alle fire verdenshjørner. Mod øst to fladbuede, 
mens åbningerne mod syd og vest (ommurede 
1859-60), hvor der ikke skulle tages hensyn til 
skibets tagryg, sidder tættere og både ud- og 
indvendig samlet i en fladbuet blænding. Mod 
nord er der kun ét glamhul, som er falset mod 
det ydre og indre. I murkronen findes karakte
ristiske gennemløbende glamhuller, beregnet
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til udrigning af reparationsstilladser. De kam- 
takkede blændingsgavle mod øst og vest hidrø
rer bortset fra fodlinjens savskifte helt og hol
dent fra 1859. Burman Beckers tegning fra 
1854 (fig. 9) viser gavlene med kamtakker og 
for den synlige østgavls vedkommende blæn
dinger, hvis afdækning — delvis med hængesta- 
ve - bærer præg af reparationer; toptinden hav
de fladbuet åbning.14

Gravkapellet på skibets nordside (fig. 6-8) er 
opført 1769 som familiebegravelse for kirkeeje
ren, amtmand Joachim Hartwig Barner.15 Si
den 1906 benyttes det som ligkapel for sognets 
beboere.5 Den meget fine og kultiverede byg
ning er opført af små sten i krydsskifte, over
trukket af puds; det afvalmede tag har let op- 
skalkning. Såvel flankemurenes vinduer som 
gavldøren har kurvehanksbue med slutsten. 
Disse muråbninger indgår i rigt artikulerede fa
cader, hvis repertoire (pilastre, blændinger med 
»ører«, fyldblændinger, hankeornament på 
dør- og vinduesrammer m.m.) er nært beslæg
tet med stilen i en række vestsjællandske herre
gårde (Lerchenborg) og borgerhuse (Kalund
borg) fra årtierne omkring 1750.16 Særlig om

Fig. 6. Gravkapel fra 
1769. Facade mod nord 
(s. 986). HJ fot. 1984. - 
Mortuary built 1769. Fa
cade to the north.

hyggelig er behandlingen af gavlen med orna
mentik og forkrænkelighedssymboler, udført i 
lavt relief af stuk, i lighed med opførelsesåret, 
der står med romertal i gesimsfrisen.

Interiøret udmærker sig ved væggenes og 
loftets fine stukkaturer, der er udformet som 
fyldinger, beriget med rokokoornamentik 
samt enkelte symboler, der hentyder til rum
mets bestemmelse (fig. 48). Det oprindelige fli
segulv af norsk marmor er bevaret.

Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser. 
Der er ikke mange oplysninger om byggear
bejder i de første eftermiddelalderlige århund
reder; men der kan ikke være tvivl om, at dår
lig fundering og heraf følgende ustabilitet i øst
forlængelsen har voldt bestandige problemer. 
Til afhjælpning heraf har man opsat fire støtte
piller ved gavlen og det nordøstre hjørne (jfr. 
fig. 9). Hvornår det er sket, fremgår ikke af 
regnskaberne. 179117 stod kirken under repara
tion, og 181310 gennemførtes en hovedistand
sættelse på mur- og tagværk. Arbejdet omfat
tede antagelig indlægning af ankerbjælker, som 
foreslået 1809 og 1810, da man påtalte revne
dannelser i korhvælvet. Ved århundredets mid-
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Fig. 7. Gravkapel fra 1769. Indre, set mod nordvest (s. 986). NE fot. 1981. - Mortuary interior to the north-west.

te (jfr. fig. 9) fremtrådte kirken således præget 
af de omtalte stabiliseringsarbejder i østpartiet, 
hvis gavl var nedtaget og erstattet af et afval- 
met tag.

Ved en hovedrestaurering 1859 gennemførtes 
en række ændringer, som fortsat præger kir
ken:18 I tilslutning til korets eksisterende støtte
piller opførtes to små annekser, dels et tønde
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hvælvet sakristi (præsteværelse) mod øst, dels 
mod nord ud for en tidligst 183010 omtalt dør et 
vindfang (»forstue« eller »entré«) til kirkeejeren, 
når herskabet benyttede sin ophøjede stol (jfr.

s. 1005).19 Begge annekser har små spidsbuede 
støbejernsvinduer, og forstuen, der efter her
skabsstolens fjernelse o. 19165 benyttes til op
bevaring, har firkantet dør mod kirkegården,

Fig. 8. Gravkapel fra 1769 (s. 986). Facader 
og snit, tegnet af A. Lautrup-Larsen 1925. 
1:100. Vedbygård. - Mortuary built 1769. 
Facades and section.
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mens åbningen til koret er fladbuet. Våbenhuset 
blev i det væsentlige nyopført med spinkle 
flankemure, gotisk blændingsgavl samt spids
buet dør og vindue; dog rummer den svære 
gavl antagelig oprindeligt murværk. På lang
husets sydside samt i tårnrummet indsattes nye 
vinduer, som lukkes af støbejernsrammer, og 
hvis afdækning udvendig er spidsbuet, indven
dig rundbuet. Koret fik på ny en kamtakket 
blændingsgavl, og selv om det ikke fremgår di
rekte af kilderne, er tårnets gavle givetvis re
staureret ved samme tid. I en række detaljer, 
bl.a. skjoldblændingerne med Rud-våbenet, 
svarer de ganske til de fornyede tårngavle i Re- 
erslev fra 1860.20 Endvidere skalmuredes korets 
og tårnets sydsider, ligesom tagværkerne for
nyedes og beklædtes med vingetegl (nye eller 
gamle, som afrensedes). I det indre ombygge
des indgangsdøren, som fik fladbuet afdæk
ning, og der lagdes nye gulve: fliser i gangene 
og mursten i stolene.

O. 19085 afløstes tårnets fritrappe af et muret 
trappehus (formentlig ved Akademiarkitekten
F. C. C. Hansen).21 Det er opført af moderne 
munkesten og har halvtag. En fladbuet, falset 
underdør giver adgang til den murede spindel. 
O. 1930 opsattes en skillevæg i åbningen mel
lem kor og sakristi, hvor der tidligere blot hav
de været et forhæng.5 1940 tilbyggedes et fyr
rum22 (arkitekt A. Lautrup-Larsen) ved trappe
husets østside; i forbindelse hermed indmure
des en fladbuet åbning mod tårnrummet, som 
ved varmeinstallationens seneste ændring er 
blændet.

Ved kirkens seneste hovedrestaurering 1979 
(arkitekt Preben Thorsen) er de omtalte stabili- 
tetsproblemer i kirkens østende afhjulpet, dels 
ved forstærkning af fundamenterne, dels ved 
opførelse af yderligere et antal støttepiller: tre 
ved langhusets sydside og to ved nordsiden. 
Endvidere istandsattes hvælvene, som på 
grund af murenes udskridning havde lidt bety
delig overlast (revnedannelser og løsnede 
ribber).

Tagværkerne i samtlige afsnit er af fyr og

Fig. 9. Ydre, set fra nordøst. Tegning af Burman Be
cker, dateret 26. juli 1854. Det kongelige Bibliotek. 
- Exterior seen from the north-east. Drawing by Burman 
Becker dated 26th July 1854.

stammer formodentlig i det væsentlige fra 
1859; dog har tårnets stol bevaret ældre hane
bånd af eg.

Kirken står i dag hvidkalket med tage af røde 
vingetegl, fornyet 1979. Korgulvet, som er hæ
vet et trin, og 1916 ved herskabsstolens fjernel
se forlængedes mod vest, har gule ottekantede 
fliser, vekslende med små røde kvadratiske. 
Denne belægning stammer fra 1859, mens der 
bag alterskranken og i sakristiet 1979 er lagt 
almindelige gule sten på fladen. I stolene er der 
lagt trægulv ved seneste istandsættelse, mens 
der i gangene og våbenhuset ligger diagonalt- 
stillede, kvadratiske gulstensfliser. Tårnrum
mets kvadratiske Hasleklinker stammer anta
gelig fra ændringen af varmeinstallationen. Vå
benhuset har fladt, gipset loft.

Opvarmning. 1940 afløste en kalorifer den 
kakkelovn, som på tegninger fra århundredets 
begyndelse ses opstillet ved skibets nordvæg.
1973 fjernedes kaloriferen, og der installeredes 
et oliefyret varmluftsanlæg.

†Vindfløje? Præsten nævner i sin indberetning 
1758 »et fløy« på tårnet samt et lille jernkors på 
kirkens østre ende.28

†Glasmalerier? 19345 ønskede man ufarvet 
glas i tårnrummets vindue i stedet for de farve
de ruder.
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Fig. 10. Kalkmalede våbener med gravskrifter fra o. 1560 for Jørgen Rud og Karen Krafse (s. 990). Poul 
Nørlund fot. 1917. - Wall-painting of the Rud and Krafse coats of arms c. 1560 with contemporary epitaphs in 
cartouches.

KALKMALERIER

Efter en meddelelse om fund af kalkmalerier i 
kirken 1915 foretog Poul Nørlund en undersø
gelse og yderligere afbankning. Herved frem
kom hovedsagelig på korhvælvene malede vå
bener, hvorunder kartoucher med gravskrifter 
fra 1500’rne over medlemmer af familien Rud, 
Vedbygårds ejere, som var begravet i koret (jfr. 
gravminder).23 Fra 1600’rne afdækkedes for
uden malerirester, der ansås for at være udført 
omkring århundredets midte, en baldakinlig- 
nende udsmykning på korets østvæg, og på 
skibets nordvæg en epitafieramme (s. d.) samt 
en præsterækketavle (s. d.) antagelig fra 1696. 
Denne datering formodes desuden at have ef
terfulgt »anno« på vestsiden af gjordbuen mel
lem kor og skib (sml. oversigten over kirkens

inventar). Kalkmalerierne omtales endnu 1848 
og må derfor antages først 1859 at være blevet 
overhvidtet ved den da stedfundne restaure
ring.

Kalkmalede våbener. 1) (Fig. 13) 156(1). På 
nordvæggen i tredje fag fandt man 1915 lige øst 
for det tilmurede romanske vindue et uidentifi
ceret †våben visende en sort fugl med udbredte 
vinger og derunder en rød, en blå, en hvid og 
en rød bjælke, som hjelmtegn to udbredte vin
ger.24 Nedenunder sås en rektangulær gulbrun 
ramme med en meget utydelig indskrift malet 
med rødt; den tydedes således: »Hans [An...] 
blef begrafven i Vedby Aar 156(1)«.

2) (Fig. 10) o. 1560. I korets nordkappe er der 
midt over skjoldbuen malet to våbener for Rud
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Fig. 11. Kalkmalede våbener med gravskrifter fra o. 1560. Øverst for Knud Rud og Dorthe Bølle, nedenunder 
i midten for Mikkel Rud (s. 991). Poul Nørlund fot. 1917. - Wall-painting of the Rud and Bølle coats of arms 
c. 1560 with contemporary epitaphs in cartouches. In the middle below the coat of arms for Mikkel Rud.

og Krafse og under hvert af dem en kartouche, 
hvori indskriften med versaler: »Her liger Iør- 
gen Rvd Her Knvd Rvds Søn som bode paa 
Vedby, som døde (1571)« og under Krafsevå- 
benet: »oc hans kiere Høstrv sallige Frv Karin 
Krafse som blef begrafven i det Aar 1560«. I 
kartoucherammerne ses rester af gul og blå far
ve, indskrifterne er sorte (sml. gravsten nr. 2 
og kistekrucifiks nr. 1).

I den vestre svikkel ses endnu et Rudvåben 
med en noget afvigende skjoldform og resterne 
af en kartouche, dog uden indskrift.

3) (Fig. 11) o. 1560, i forbindelse med nord- 
kappens udmaling efter Karen Krafses død. I 
korhvælvets sydkappe ses tre malede våbener 
og kartoucher af varieret form, hvori indskrift

med versaler. Under Rudvåben læses: »Her lig
ger strenge Ridder salige Her Knvd til Vedby 
oc blef begra(fven Aar)« »oc hans kiere Høstrv 
sallige Frv Dorete Bølles (oc) blef begrafven i 
det Aar (1544)« står der under Bøllevåbenet, 
hvor årstallet 1544 også er indføjet (sml. grav
sten nr. 1 fra 1549, som oplyser, at Dorthe Bøl
le døde 1547). Nedenunder ses endnu et Rud
våben, hvis kartoucheindskrift: »Her liger 
Mickel Rvd en af Her Knvdz Søner« er anbragt 
ved siden af våbenet,25 som er knebet ind mel
lem forældrenes gravskrift og skjoldbuens top. 
Til kartoucherne er brugt gult, rødt, blegrødt 
og skravering med sort; indskrifternes bogsta
ver er sorte.

4) (Fig. 12) o. 1590. I vestkappens nordre
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svikkel ses et Rud- og et Oxevåben, hvorunder 
én fælles kartouche; neden for den er malet 
endnu et Rudvåben, hvis kartouchetavle nu er 
tom. I den første, store læses: »(Her ligger) be- 
grafve(n) erlig o(c) (vel)byrdig Knvd Rvd til 
Vedbygaar(d) som var erlige oc welbyrdig O- 
(la)f Rvd, erlige oc welbyrdig (frue) Pernele 
Oxe(søn) til Megelkiær som døde paa Wedby- 
gaard 1589«. Kartoucherne adskiller sig fra de 
øvrige, idet de er udformet som en glat, gul 
ramme med grønne akantusblade på hjørnerne 
og midtpå.

†Kalkmalerier. 1) O. 1659? To engle, som 
flankerede epitafium nr. 1, var malet med grå- 
sort; de syntes at være fremstillet, som om de 
holdt tavlen.26

2) (Fig. 49) 1696. En baldakin eller himmel 
over altertavlen, malet i flere grå toner, med 
rester af gule og rødbrune farver foroven ud for 
kuplen, måske hørende til et gardin, således 
som det kendes i Kirkerup (DK. Sorø s. 839, 
fig. 4).

Fig. 12-13. 12. Kalkmalede våbener for Rud og Oxe 
med gravskrift i kartouche for Knud Rud. Nedenun
der Rud-våben (s. 991). - Wall-painting of the Rud and 
Oxe coats of arms with epitaph in cartouche for Knud 
Rud, their son †1589. Below the Rud coat of arms. 13. 
Kalkmalet, uidentificeret †våben (s. 990). Poul Nør
lund fot. 1915. - Unidentified †coat of arms.

INVENTAR

Oversigt. Som det oftest er tilfældet ejer kirken en 
romansk døbefont af granit. Fra senmiddelalderen 
stammer altertavlen med en sjældnere forekommen
de fremstilling af Johannes Døberen og hans marty
rium. Et kun lidt yngre korbuekrucifiks hænger nu 
på skibets nordvæg, mens sidefigurerne flankerer 
tårnbuen. Årstallet 1696 på altertavle og prædikestol 
angiver tidspunktet for en udmaling, hvorom ind
skriften på et af epitafierne giver oplysning (jfr. også 
†kalkmalerier). Afdøde M. Fr. Lützow lod kirken 
pryde ved en »konstig« malers hånd; denne har bag 
på et nu fjernet pulpitur sat sit navn: Hans Lauridsen, 
borger og indvåner i Næstved. Endvidere omtaler 
gravskriften, som er forfattet af kirkens præst, P. I. 
Holm, den kostelige kalk og disk samt de skønne 
messeklæder, der samtidigt anskaffedes.

En hovedrestaurering 1859 er velbelyst gennem et 
dokument nedlagt i alterbordet og genfundet ved 
sidste istandsættelse 1978-79. Det fremgår, at det 
gamle alterbord blev nedbrudt og et nyt opbygget. 
Et pulpitur i skibets vestende fjernedes, tillige med 
herskabspulpituret over for prædikestolen og dennes 
opgang. Alterskranke og stolestader fornyedes, og 
alt inventar blev malet af Anton Kølle, hvorefter 
kirken fra et »mørkt og uhyggeligt gudshus var ble
vet et lyst og efter sin bestemmelse værdigt«.
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Fig. 14. *Alterklæde af 
persisk oprindelse, fra
o. 1600. Sammensat af 
flere stykker (s. 994). 
Nu i NM2. — *Antepen
dium of Persian origin, c. 
1600. Made-up of several 
pieces. Now in NM2.

standsættelsen 1859. Det fremgår, at »altret 
blev nedbrudt og opført på ny i en passende 
størrelse«, vel svarende til de nuværende mål 
155x76 cm, højde 87 cm, uden på fremsprin
get. — 1905 var bordet dækket af en ny, umalet 
fyrretræsbeklædning.

†Alterklæder. Af notater fra 1850’erne52 frem
går, at alterbordet dengang dækkedes af tre al
terklæder tilsyneladende lagt oven på hinanden 
kronologisk.

1) Inderst var bordet beklædt med lærred, 
hvorpå malerier. Malede alterklæder er ikke al
mindelige, men fra Skibbinge28 kendes et, nu i 
Nationalmuseet, med tegnet og malet midtfelt

1979 blev altertavlen befriet for et nyere topstyk
ke, prædikestolen fik ny opgang, korbuekrucifikset 
og dets sidefigurer genopstilledes adskilt på deres 
hidtidige pladser, epitafier og mindetavler restaure
redes, og der anskaffedes nye stole. Ernst Trier, Val
lekilde, afsatte farver under hensyn til altertavlens og 
prædikestolens staffering fra 1696.

Alterbord, fra 1859,27 muret op ad et fremspring 
på korets østvæg og dækket af en ny træplade. 
Fremspringet måler 48x168 cm og er 107 cm 
højt. Ved kirkens restaurering 1979 fandt man 
under nedtagning af alterbordspladen en for
seglet glasflaske hvori et dokument forfattet af 
skolelærer C. H. Hansen, som berettede om i
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Fig. 15. Gotisk fløj altertavle, fra o. 1500, med fremstilling af Johannes Døberen flankeret af Esajas og Zachari
as. I fløjene scener af Johannes’ historie (s. 994). NE fot. 1981. - Gothic altar-piece c. 1500. Winged retable with a 
representation of John the Baptist flanked by Isaiah and Zacharias. On the wings are displayed scenes from the life of John 
the Baptist.

og der udenom et granatæblemønster udført 
som efterligning af fløjl. Det dateres til o. 1575.

2) Derover lå et vævet klæde med »forskelli
ge fremstillinger«, muligvis identisk med 
*tæppe (se nedenfor), som kan være en gave fra 
Matthias Frederich Lützow, der ifølge grav
skriften på hans epitafium (nr. 3) skænkede 
»skønne messeklæder, som alteret hver dag og 
højtid« pryder.29 Der er dog snarere tale om 
klæde nr. 3.

3) Fra 1690. Et rødt fløjlsklæde, som i 
1850’erne lå øverst, kan være det, der ifølge 
præsteindberetningen 175830 var forsynet med 
årstallet 1690 og initialerne »M: F: L: H: B« for 
M. Fr. Lützow og Helle Bülow.

*Tæppe (fig. 14), fra o. 1600, af persisk op
rindelse, sammensat af ni større og mindre 
stykker.31 Det fornemme tæppe er forfærdiget 
af silke og uld med isprængte guldtråde og må
ler nu 149x124 cm, men har ifølge rekonstruk
tion oprindeligt målt 227x134 cm. Mønsteret 
består af en spidsoval med uregelmæssigt om
rids på midten og i hver af hjørnerne en kvart

medaljon. I midtovalen er afbildet en drage og 
fugl Fønix, i de to bevarede hjørner et dyr, 
formentlig en okse. Langs kanterne en bort 
med kartoucher hvori løve eller dyr af hjortefa
milien vekslende med dyremaske i mindre kar
touche. Hele tæppets bund er overstrøet med 
blomstermotiver; desuden indgår enkelte fugle 
i dekorationen. Farverne er hvide, lysegrå, ly
seblå, blå og gule på beige bund; den brede bort 
er brunsort, den smallere yderst ved kanten rød 
ligesom kvartmedaljonerne. Oprindelig har de 
med guldtråde vævede partier været fremher
skende.

Tæppet blev 1860 skænket til Nationalmuse
et (inv. nr. 19085) af godsejer H. Gamst, Ved
bygård.

Altertavlen (fig. 15), er udført i årene lige
o. 1500; sandsynligvis var det til denne højal
tertavle, Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz 1509 
gav 20 lybske mark.32 Det er en gotisk, trefløjet 
skabstavle, der hviler på en predella af fyrretræ 
fra 1979. Tavlens billeder skildrer Johannes Dø
beren og scener af hans sjældnere fremstillede
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martyrium.33 På de bevægelige fløjes ydersider 
findes fa rester af oprindelige malerier, der mu
ligvis yderligere har uddybet emnet.

Midtskabet måler 161,5x172 cm og viser Jo
hannes iklædt kamelhudsdragt siddende på en 
trone, vendt mod lammet, som står på bagbe
nene og støtter forbenene på den bog, der lig
ger i Johannes’ skød. Bagved ses en engel (vin
gerne fornyet) bærende tre små kroner. Tro
nen, der har snoede søjler med små løvefigurer, 
flankeres af vægge med snoede småsøjler for
neden og fialespir foroven; de figurer, som har 
stået på søjlerne, mangler nu. Til siderne står 
profeten Esajas (med fornyede hænder) og Jo
hannes’ fader, Zacharias, på kantede posta- 
menter.

Fløjene rummer følgende scener: foroven i 
nord Jesu dåb, en engel står ved siden af Jesus, i 
syd Johannes, der af landsknægte føres til fæng
slet, og nedenunder Halshugningen i overvæ
relse af bl.a. Salome holdende fadet. Endelig 
ses forneden i nordfløjen Salome, som ledsaget 
af sin tjenestepige bringer Johannes Døberens 
hoved på et fad til Herodes og Herodias.

Reliefferne er skåret i flere stykker træ, sup
pleret med bagklædninger fæstnet med trædyv
ler. Samlingerne mellem bagklædningen og 
selve planken, hvori snitværket er udført, er 
dækket med lærredsstrimler og derefter over
strøget med kridtgrund. For at undgå revne
dannelser er der fra bagsiden boret en række 
huller (fig. 17), en fremgangsmåde, som også 
er anvendt på Kristusfiguren i Kundby (jfr. 
s. 642 med fig. 28). Øverst i felterne sidder 
glatte stavværksbaldakiner og i midtskabet et 
fodstykke med gennembrudt fiskeblæremotiv. 
Tavlen hviler på predella fra 1979, hvori det 
gamle skriftfelt er indfældet. Ved samme lejlig
hed fjernedes et nyere topstykke og jernbolte, 
som var ført gennem sideskabenes karmsider, 
hvorefter de atter som oprindeligt kan lukkes 
hen foran midtskabet.

På søndre sidefløjs yderside er bevaret små 
rester af oprindeligt maleri på ret svær kridt
grund. Man ser Johannes’ ansigt i trekvartpro
fil og udenom glorien, af hvis majuskelind- 
skrift kun: »San(c)tvs Io(hannes)« er tilbage

Fig. 16. Altertavledetalje. Rest af maleri forestillende 
Johannes Døberen, på ydersiden af søndre fløj 
(s. 995). Einar V. Jensen fot. 1979. - Altar-piece detail. 
Fragmentary painting of John the Baptist on the outer face 
of the south wing.

Fig. 17. Gotisk altertavle under restaurering. Bagsi
de af nordre fløjs øvre felt med Jesu dåb, sml. fig. 15 
(s. 995). Einar V. Jensen fot. 1979. - The Gothic altar- 
piece during restoration. Reverse side of the north wing, 
upper panel showing the Baptism of Christ, cf. fig. 15.
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Fig. 18-20. 18. Alterkalk fra 1500’rnes begyndelse, 
med bæger fra 1859 (s. 997). 19. Sygekalk skænket 
1690 af M. Fr. Lützow (s. 998). 20. Oblatæske fra 
1688, skænket 1696 (s. 998). NE fot. 1981. - 18. Al
tar chalice from the beginning of the 1500s with bowl from 
1859. 19. Chalice for sick visiting donated by M. Fr. Lüt- 
zow in 1690. 20. Wafer box from 1688, donated in 1696.

(fig. 16). På tavlens øvrige dele er der konstate
ret rester af den oprindelige bemaling ligeledes 
på kridtgrund. Ved sidste restaurering fjernedes 
overmalinger udført 1859 af C. A. Kølle (sml. 
altertavlemaleri i Reerslev s. 969). Derefter står 
midtskabet og fløjenes inderside med en staffe
ring fra 1696 udført af Hans Lauridsen fra 
Næstved, der synes at have arbejdet over store 
dele af Sjælland.34 Tavlen fremtræder nu med 
barokstafferingens ægte guld (delvis fornyet

med en uægte) og brogede farver på dragterne. 
På midtskabets bagvæg er malet tre rundbuede 
vinduer, hvis ruder fremviser våbener for 
Grubbe, Lützow og Bülow; under hvert våben 
initialer: Længst til højre »FHB« for fru Hille 
Bülow, til venstre »SSG« for hendes første æg
temand, salig Sivert Grubbe (†1672), og i mid
ten »MFL« for hendes anden mand, Matthias 
Friderich Lützow (sml. epitafium nr. 3). Års
tallet 1696 flankerer Hille Bülows initialer. Bag
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sidefigurerne ses malede nicher, mens figurer
nes navne er angivet med versaler på posta- 
menterne: »Esaias« og »Zacharias«. På de 
skriftbånd, de holder, er med sort fraktur skre
vet: »Esa. 403. O Røst som Raaber i Ørken 
sletter Herrens Ord« (skriftstedet lyder: I ørke
nen råber en røst: »Ban Herrens vej, jævn i det 
øde land en højvej for vor Gud«), og på Zacha
rias’: »Hans navn er Johannes. Luc. 1 v. 13« 
(Men englen sagde til ham: Frygt ikke Zachari
as! thi din bøn er hørt, og din hustru Elisabet 
skal føde dig en søn, og ham skal du give nav
net Johannes). I jordsmonnet under Johannes 
læses: »St: Johannes Baptista«.

Predellaens indskrift med gylden fraktur på 
sort bund citerer 1 Kor. 11, 23.

Et topstykke fra 1859 med gylden fraktur på 
sort bund: »See det Guds Lam« fjernedes
1979.35

*Smertensmand (fig. 26), sengotisk, antagelig 
fra sidealtertavle. Den nøgne Kristus, der sid
der med let spredte ben på en klippeblok, måler 
68 cm i højden. På det bølgede, skulderlange 
hår ligger flettet, turbanagtig tornekrone, hvis 
torne næsten alle er brækket af. Det forholdsvis 
store hoved har nedboret, tilproppet hul i issen. 
Armene er krydsede foran kroppen, hænderne, 
som må formodes at have holdt marterredska
ber, delvis brækket af. Kravebenet er markeret 
ligesom overarmenes muskler. Figuren er flad 
bagpå.

De oprindelige farver er gået af, kun ganske 
ubetydelige rester af kridtgrund findes i enkelte 
kroge. Den nuværende, stærkt afslidte staffe
ring er af nyere dato, påført direkte på træet: 
om livet et rødgult bælte med nedhængende 
stykke foran, på tornekronen og sædet rester af 
grønt. Formentlig en af de tre udskårne figurer, 
der i 1850’erne stod »under tårnet«.52

1902 befandt figuren sig på tårnhvælvingen, 
og 1916 overlod kirkeejeren, bispinde Char
lotte Madsen, figuren, som da opbevaredes 
på Vedbygård, til Nationalmuseet (inv. nr. 
D 9127).

Altersølv. Kalk (fig. 18), fra 1500’rnes begyn
delse, med bæger fra 1859. Nuværende højde 
20 cm. Foden har seks kølbueformede tunger

Fig. 21. Alterstage fra 1650-1700 (s. 998). NE fot. 
1981. - Altar candlestick from 1650-1700.

og tilsvarende smal fodplade hvorover stand
kant med mønster af lodrette stave, der illude
rer som gennembrydning. Sekssidet skaft med 
profileringer ved overgangene mellem fod, 
knop og bæger. Knoppen har seks runde tun
ger på over- og undersiden; imellem dem frem
springende rudebosser hvorpå graverede ma
juskler: »Ihesvs«, sml. Bjeverskov (DK. 
Præstø s. 253 med fig. 7). På tungerne skiftevis 
franske liljer og planteornament. På en af fod
tungerne er sekundært graveret et krucifiks og 
strækkende sig over de tre modstående med 
skriveskrift: »Ruds Wedby Kierche«.

Bægeret fra 1859 er ude af proportion med 
resten af kalken. Under mundingsranden fire 
stempler: mestermærke Michelsen, Køben- 
havnsmærke (18)59, guardeinmærke for Rei
mer Hinnerup og månedsmærke tvillingerne.

Den med bægeret samtidige disk har ombøjet 
kant. Tvm. 14 cm. På fanen graveret cirkel-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 65
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Fig. 22. Detalje af dåbsfad nr. 1 fra o. 1550 med vå
bener og initialer for Jens Falster og hans hustru An
na Hansdatter Baden samt hendes anden mand, Eu- 
stachius von Thyssen (s. 999). NE fot. 1981. - Detail 
of baptismal dish, no. 1, c. 1550 with the coats of arms and 
initials of Jens Falster, and his wife, Anna Hansdatter 
Baden, together with those of her second husband, Eusta- 
chius von Thyssen.

kors, i øvrigt glat. Under bunden fire stempler 
som på kalkens bæger.

†Altersølv. Inventariet 1648 opregner en kalk 
og disk af sølv forgyldt, samt et lille skab til 
forvaring af samme.36 Den nuværende kalks 
fod og knop er antagelig identisk med den 
nævnte.

Oblatæske (fig. 20), fra 1688, skænket 1696. 
Oval, 9x7,5 cm, 4 cm høj. På det let hvælvede 
låg fire store, drevne blomster med blade uden
om, glat ovalt, hvælvet midtparti. Heri grave
ret kursiv: »Rude Wedbye Kircke An(n)o 
1696«. Tilsvarende indskrift på æskens side. 
Under bunden mesterstempel for Marcus Re- 
senhof (Bøje 224); ude ved kanten en older- 
mandsranke.37

Alterkande, 1881, 30 cm høj, på sekstunget 
fod med tilnærmet kølbueform, pæreformet 
korpus og latinsk kors på låget. Et latinsk kors i 
strålesol er graveret på korpus. Under bunden 
tre stempler: mestermærke for (Peter Louis) 
Clément (Bøje 1106), Københavns bymærke 
(18)81 og guardeinmærke for Simon Groth.

†Alterkander. I inventariet 1648 opregnes en 
tinpot og en tinflaske på to potter.36 1844 var de 
befalede to kander anskaffet.38

To skåle, fra 1800’rnes sidste halvdel, fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, sorte med guld
kors.

Sygesæt, bestående af kalk, disk og oblat
æske, udført med fa års mellemrum o. 1700. 
Kalken (fig. 19) er skænket 1690 af M. Fr. Lüt- 
zow (jfr. epitafium nr. 3); den er 14 cm høj og 
har cirkulær fod med fodplade. Det cylinder
formede skaft, der brydes på midten af seks- 
buklet knop, har små profilringe ved overgan
gene til fod, knop og det samtidige bæger. På 
foden graveret kursiv svarende til alterkalkens: 
»Ruds Wedby Kierche An(n)o 1690« og på 
knoppens bukler: »Inri«. Disken, fra 1703, er 9 
cm i tvm., glat. Under fanen fire stempler: me- 
stermærke for Christian Lauritzen Lave (Bøje 
1979, 146), Københavnsmærke 1703, guardein
mærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
jomfruen.

Oblatæske, fra 1713, oval, 5,5X4,5 cm, 2 cm 
høj, med lodrette sider og glat, hvælvet låg. 
Under bunden to ens stempler for Niels Joen- 
sen (Bøje 1979, 338).

I læderbetrukket, vaskeskindsforet futteral.
Alterstager (fig. 21), fra o. 1650-1700,39 ba

rokke, 63 cm høje inklusiv den smukt formede

Fig. 23. *Dåbsfad nr. 2, fra o. 1575, med våbener for 
Jørgen Rud og Karen Krafse. Desuden initialer for 
Sivert Grubbe og årstallet 1675 (s. 1000). På Vedby
gård. NE fot. 1984. - *Baptismal dish, no. 2, c. 1575, 
with the coats of arms of Jørgen Rud and Karen Krafse; 
also with the initials of Sivert Grubbe and the year 1675. 
At Vedbygård.
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Fig. 24. *Dåbsfad nr. 3, 
fra o. 1650 (s. 1000). På 
Vedbygård. NE fot. 
1984. - *Baptismal dish, 
no. 3, c. 1650, at Vedby
gård.

jede balustre, oprindelig 40, nu 39, af træ, ud
ført af drejer Steffensen (sml. prædikestolsop- 
gang), som overtog det gamle jern. Snedker 
Jensen udførte snedkerarbejdet.40 Balustrene er 
siden 1979 grå, håndliste og fodbræt har en lys 
grøn farve.

Døbefont, romansk, af granit, tvm. 80 cm, 
højde over nuværende gulv 85 cm. Kalund- 
borgtype.41 Foden er formet som et terningka
pitæl, af en grålig sten, mens kummens er mere 
rødlig. Den har vulst forneden og tovstav ved 
mundingsranden. 1935 blev der givet tilladelse 
til at flytte fonten fra tårnrummet til dens nu
værende plads ved nordre hvælvpille mellem 
første og andet fag.42

Dåbsfade. 1) O. 1550, af messing, sydtysk, 
tvm. 42 cm. I bunden drevet fremstilling af 
Bebudelsen omgivet af næsten udvisket minu- 
skelindskrift, på fanen to rækker stemplede 
borter. Desuden ses tre graverede våbener over 
initialerne (fig. 22): »IF« for Jens Falster til Kor-

lysetorn, som er støbt i eet med stagen. Den 
kraftigt profilerede fodskål hviler på tre flade 
kuglefødder. Skaftet har to flade kugleled om
kring en lidt større midtkugle. Mindre lyseskål 
hvori lysetornen med to indknebne led, hero
ver gennemboret kugle. 1859 afsleb og polere
de drejer Steffensen to gamle alterstager.40 — 
Syvarmet stage, fra o. 1900, såkaldt Titusstage.

En †alterbog, som kunne forsynes med det 
gamle sølvbeslag, burde ifølge synet 1830 an
skaffes.10 Tilsvarende udsættelse anførtes sam
me år i Reerslev (jfr. s. 970) og gentoges det 
følgende år. Beslaget synes at have eksisteret i 
1850’erne, da en plade med Lützowernes våben 
på alterbogen omtales.

†Røgelsekar, til at hente ild i til lysene, nævnt
1648.36

†Messehagler. Inventariet 1648 opregner to, 
den ene af rødt, den anden af grønt, blomstret 
fløjl.36

Den femsidede alterskranke fra 1859 har dre

65*



1000 LØVE HERRED

Fig. 25. Korbuekruci- 
Fiks fra 1500-25 (s. 
1001). N.J. Termansen 
fot. 1956. - Chancel-arch 
crucifix from 1500-25.

selitse, »AH« og »EVT« for hans hustru, Anne 
Hansdatter Baden, gift anden gang med Eusta- 
chius von Thyssen til Ottestrup samt årstallet 
1602. Fadet kom til kirken 1919 fra bispinde 
Madsens dødsbo;5 tidligere var det på Vedby
gård.

*2) O. 1575 (fig. 23), af messing, 5 cm dybt 
og 21,5 cm i tvm., men har oprindelig været 
større, idet det yderste af den nu kun 1 cm 
brede fane er bøjet om på bagsiden, hvor det 
ses, at yderkanten er klippet af. Ombukket har 
små graverede cirkelornamenter, den bevarede 
del af fanen en tungebort. I bunden graverede

våbener og initialer for I(ørgen) R(ud) og K(a- 
ren) K(rafse), sml. kistekrucifiks. Herover er 
graveret initialerne »SGB« for Sivert Grubbe 
og længere nede årstallet 1675 (sml. prædike
stol). Benævnt døbefadet i notaterne om kir
kens inventar fra 1850’erne.43 1905 var det lige
som »Bebudelsesfadet« (det ældste af de to i 
kirken) på Vedbygård, hvor det stadig opbeva
res. Fadet kan muligvis være identisk med et 
messingbækken til fonten, omtalt i inventariet
1648.36

*3) O. 1650 (fig. 24), af messing, neder
landsk, tvm. 65 cm, ottekantet. I bunden op
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drevet cirkelfelt, hvori graveret en kvinde set i 
profil, knæstykke. Udenom er der en drevet og 
graveret bladranke, som gentages på den bre
dere fane, hvor den afbrydes af fugle, bl.a. på
fugle, blomster og to menneskefigurer, en 
mand og en kvinde iklædt tidens dragter. Kug- 
lestave indrammer fanens dekoration såvel som 
bundens cirkelfelt. Et lignende fad, hvis grave
ringer dog er udført efter andre forlæg, skæn
kedes 1688 til Hillested kirke (DK. Maribo 
s. 842, fig. 7). Opbevares på Vedbygård; dets 
evt. brug i kirken her eller annekset i Reerslev 
(s. 972) er ikke nærmere belyst.

4) Fra 1859,35 af messing, glat, 73 cm i tvm.
†Dåbsfad. Et sølvdøbefad, »som er en sjæl

denhed alle vegne«, var i fonten endnu 1848 og 
omtales sammesteds o. 1774.

Dåbskande, fra 1900’rne, af messing, 25 cm 
høj. Under bunden stemplet: »M & T. B«.

En †fontehimmel havde 175830 påskrevet citat 
fra »Joh. 3, 5«.

Korbuekrucifiks (fig. 25), fra o. 1500-25, ud
ført i samme værksted som bl.a. krucifikset i 
Højby (Ods hrd.). Figuren er 135 cm høj og 
korstræet måler nu 190x147 cm. Kristus nær
mest hænger i skråt strakte, ikke helt symme
triske arme med krumme fingre og hovedet 
bøjet mod højre skulder, der er sunket længere 
ned end den venstre, så at to hårlokker falder 
ned foran højre, mens én hænger bag venstre.

Fig. 26 og 27a-b. 26. *Smertensmand, sengotisk figur antagelig fra en sidealtertavle (s. 997). Nu i NM2. LL 
fot. 1980. 27a-b. Sidefigurer til korbuekrucifiks fra o. 1500-25 (sml. fig. 25). a. Maria. b. Johannes (s. 1002). 
NE fot. 1981. - 26. *Man of Sorrows, late Gothic figure probably from a side-altar’s altar-piece. Now in NM2. 27a-b. 
Flanking figures from a chancel-arch crucifix from c. 1500-25. a. The Virgin, b. St.John.
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Over en stramt snoet tornekrone, nu uden tor
ne, er håret midtdelt. Et hul i issen til hindring 
af revnedannelser er lukket med træprop. Det 
kraftige fuldskæg er delvist formet som prop
trækkerkrøller. Lukkede øjne og lang, lige næ
se, noget indfaldne kinder. Den hvælvede 
brystkasse har haft påsatte, nu afbrækkede 
brystvorter; vunde skåret i højre side. Markeret 
midje og stramt foldet lændeklæde, hvis (flag
re) snipper har været fastgjort i hakker, synlige i 
lårene lige under klædet. Bøjede knæ og 
skarptryggede skinneben; de store fødder er 
overlagte, højre øverst, med karakteristiske 
hudfolder fra naglen ud til tæerne.

Krucifikset indgår i en gruppe, der foruden 
Højby, omfatter arbejder i Slots-Bjærgby, 
Lundforlund, Vemmelev og Nørre Dalby.45

Korstræet er hvælvet med glat ramme langs 
kanten, som dog er savet af forneden. I de an
dre korsender kan der have siddet firkantede 
felter med reliefskårne (eller malede) evange
listsymboler, jfr. Højby.46 Kanterne fremtræ
der glatte, men må formodes at have haft kors- 
blomster. I øvre, lodrette korsarm er tidligere 
konstateret et hul, som antoges at have været 
brugt til fastgørelse af skriftbånd. Korsskærin- 
gens glatte glorieskive, som ligger oven på en 
kvadratisk plade, havde inden restaureringen 
1955 tre indridsede, koncentriske linier.

Ved istandsættelsen nævnte år fjernedes re
ster af to stafferingslag på kridtgrund, hvoref
ter krucifikset fik en voksbehandling. Det æld
ste farvelag, øjensynlig det oprindelige, så ud 
til at have været stærkt medtaget, da andet lag 
påførtes.47

1832 hang krucifikset over koret (korbuen), 
1915 blev det sammen med andet kirkeinventar 
fra Vedbygårds loft overladt til Nationalmuseet 
for 1956 at blive givet tilbage til kirken, hvor 
det nu hænger på nordvæggen i tredje fag.

Sidefigurerne (fig. 27) er samtidige med kru
cifikset, Maria 90,5 cm høj, Johannes 89,5 cm, 
begge fremstillet sørgende, med hænderne fol
dede, Johannes desuden med bog. Bagsidens 
udhulinger dækkes af nyere plade af fyr, for 
Marias vedkommende stammende fra to perio
der, den nederste ældst.

Fig. 28. *Side af (†)prædikestolshimmel fra 1677, 
sml. fig. 29 (s. 1003). Nu i NM2. LL fot 1983. - 
*Side of (†)pulpit canopy from 1611, cf. fig. 29. Now in 
NM2.

Bemalingen, fra 1859 ved C. A. Kølle,35 be
står af grålig, rødtonet hudfarve og brunt hår, 
Marias hovedlin gråt, kjortelen rødbrun, kap
pen blå med gult foer og gyldne kantbræmmer. 
Johannes’ kjortel er grøn, kappen kølig rød 
med lysebrunt foer og gyldne kantbræmmer.

I hvert fald siden 1902 ved skibets vestvæg 
flankerende tårnbuen.

Prædikestol (fig. 29), fra 1677, med opgang 
1979. Et topstykke fra den oprindelige himmel 
er nu i Nationalmuseet.

Stolen har fem fag adskilt af snoede søjler,

Fig. 29. Prædikestol med alliancevåben for Grubbe 
og Bülow samt indskåret årstal 1677 (s. 1002). Einar 
V. Jensen fot. 1958. - Pulpit with the arms of the Grub
be and Bülow alliance, and carved date 1611.
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hvoraf to er dobbeltsnoede. De flankerer midt
faget med reliefskåret våben, mens sidefagene 
rummer evangelistfigurer. Kurven hviler på en 
oprindelig firkantet stolpe med krydsfod og 
støttes af fire bruskede bøjler med skællagte 
skiver. Et lavt, karnisformet led smykkes af 
bølgeranke med blade og blomster. Af storfel
terne er kun de to østvendte konstruktivt delt i 
postament, storstykke og frise. Ved de øvrige 
fag danner et gennemløbende bræt fylding for 
både storstykke og frise. Evangelistfigurerne 
og deres symboler står foran arkader med glat
te pilastre og forskellige bueslag, på særpræge
de maskekonsoller (fig. 30), hvis karakteristi
ske udformning kendes fra døbefonten i Slan
gerup (jfr. nedenfor). I midtfaget er anbragt 
skriftbånd med årstallet 1677 og initialerne 
»SSG« og »FHB« for salig Sivert Grubbe og 
fru Hille Bülow omkring skjold med våbener 
for Grubbe, Bülow, Rud og Juul.

Af den tilhørende (†)himmel, som allerede 
1905 savnedes i kirken, er bevaret en *side 
(fig. 28) med udskårne øreflipvolutter omkring 
maske, og tilsvarende lavere hængestykke, dog 
uden masken. 1915 overladt til Nationalmuseet 
(inv. nr. D 9128).

Opgangen fra 1979 afløste en ældre udført 
1859,40 hvortil drejer Steffensen leverede 18 
drejede balustre, som på ældre fotografier ses at 
svare til alterskrankens. 1758 var Moses og 
Kristus afmalet på opgangen; nedenunder sås 
citat fra Joh. 1, 17 og ovenover fra 2 Mos. 
4, 12.30

Navnet på den snedker, der har udført sto
len, kendes ikke, men det er givetvis den sam
me, som leverede den allerede nævnte døbefont 
i Slangerup kirke, hvis himmel bærer giveren, 
borgmester Hans Atkes navn og årstallet 1676. 
Også hans epitafium har ligesom broderen, 
Karsten Hansen Atkes, været overdraget værk
stedet.48 Sidstnævnte var godsinspektør på 
Vedbygård, og kan således tænkes at have 
formidlet kontakten til værkstedet (sml. også 
†epitafium nr. 1).

Stolen står med en staffering fra 1696, der 
1978 blev fremdraget i sin helhed (jfr. også al
tertavlen). Dominerende er cinnoberrødt og

Fig. 30. Prædikestolsdetalje. Maske under evangeli
sten Lukas, sml. fig. 29. (s. 1003). Einar V.Jensen 
fot. 1979. - Detail of the pulpit. Mask below St. Luke, 
cf. fig- 29.

forgyldning ledsaget af røde og grønne sølvla- 
surer. Cinnoberrødt danner bundfarve for bue
slagenes og postamentets snitværk; desuden 
findes farven på flere af listernes profiler. På 
bueslagene er evangelisternes navne malet med 
versaler: »S: Mattheus«, »S: Marcus« (fig. 31), 
»S: Johannes« og »S: Lucas«; i deres bøger ses 
græsk og hebraisk skrift samt maler Kølles sig
natur og årstallet 1859. Baggrunden i nicherne 
er sort, de indrammende pilastre står med en 
livlig grøn farve på mørkere bund. Hjørnernes 
søjler har vinranker malet med forgylding og 
lidt grønt, de åbent snoede søjler er sorte og 
hvide. I frisen indskrifter med gylden fraktur 
på sort bund: »Det Være Eder Vitterligt ... Ac
tor: 2 w: 14 Staferit Ao 1696«. På et senere 
tilføjet bræt, der indtil 1978 sad som vægfag, 
sås årstallet (18)59. Ved sidste restaurering fjer
nedes dette fag, og brættet står nu i sakristiet.
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Fig. 31. Prædikestolsfelt med evangelisten Markus, 
sml. fig. 29 (s. 1003). NE fot. 1981. - Panel of the 
pulpit with St. Mark, cf. fig. 29.

Tilsvarende læses i den bog, evangelisten Jo
hannes holder i hånden: »Anton Kølle, 25 No
vember 1859«.49

1859 flyttedes stolen fra pillen nærmest altret 
til den følgende, hvor den stadig står.27 Afhug- 
ning af tredje fags ribbe og skjoldbue tyder på, 
at den tidligere har stået her.

†Prædikestolsomhæng, skænket af stiftamt
mand Joachim Hartvig Johan von Barner (ejer 
af kirken 1738-68), af rødt klæde, hvorpå: 
»Frygt Gud og hold hans Bud, thi det bør hvert 
M(enne)ske at giøre«.51 I kanterne guldgaloner. 
Ved midten af 1800’rne sås på klædet om præ
dikestolen følgende initialer: »I.K.I.v.B. 
L.V.v.B. - H.F.A.v.B. - C.A.v.B.«52 rimelig
vis for medlemmer af slægten von Barner.

Stolestader, fra restaureringen 1979. Sæder og 
ryg er mørke- og lysegrå, gavlene koksgrå og

mørk røde. De afløste et sæt fra 1859, da Mor
ten Jensen nedbrød de gamle stole og nye an
bragtes i skib og tårnrum.53

†Herskabsstole. På de fire øverste stole stod: 
»Gaardens Stole«; uden på den øverste Bülows 
våben og H(ille) B(ülow), indeni: »Gud forlene 
mig sin Naade, at Jeg maa værre i deris Tal, 
som frÿchter og elsker Gud. H. B. 1696«. De 
næste stole var ligeledes forsynet med indskrif
ter og navne. På den øverste mandfolkestol 
Lützow-våben og navnetræk samt indeni: 
»Gott ist mein Trost und Zuversicht. M(athias) 
F(rederik) L(utzow) Anno 1696«. Fjernet
1859.50 Derefter synes der at være blevet indret
tet en stol omgivet af panelværk (sml. Fryden
dal s. 861); synet ønskede den fjernet 1916.5

†Skriftestol, nævnt i præsteindberetningen 
1758.30 »Oven ved« stod: »Synderne beder: 
Ps. 51 v. 3. Trøsteren svarer: Matth. 9. 22« og 
»neden ved: Joh. 20. 23«. På døren: »Matth. 
16. 19 og årstallet 1696«. Det oplyses ikke, om 
det er forfærdigelses- eller stafferingsåret (jfr. 
altertavle og prædikestol).

†Degnestol. 175830 læstes på den: »Ps. 92 
v. 1«.

*Panel, o. 1550-75. Rammeværket fra et pa
nel, hvis nedre fyldinger mangler, kan stamme 
fra en degne- eller herskabsstol, eller det kan 
have været brugt i forbindelse med stolestader
ne. Det er savet af forneden; den nuværende 
højde er ca. 150 cm, bredden 160. Af fyr. Ge
simsfrisen har reliefskårne volutter omkring re- 
næssancebladværk flankerende medaljon med 
profilhoved. Rester af yngre rød, blå og hvid 
farve. Siden 1907 i Nationalmuseet (inv. nr. 
D 6644).54

†Herskabspulpitur. Præsteindberetningen 1758 
omtaler pulpituret over fruentimmerstolene til
hørende Vedbygårds ejere, hvorpå var malet: 
Salvator mundi og de 12 apostle »med martyr
emblemer«. Over dem stod: »Matth. 28. 18,
19, 20. Mark. 16. 20« og nedenunder enhvers 
navn, men under Mattias »Act. 1.26«. Øverst 
omkring stolen læstes: »Ps. 84. 1, 2. Ps. 27. 4«. 
På siden af trappen op til det var malet de tre 
patriarker: Abraham, Isak og Jakob i Himme
rig; over dem stod »Matth. 8. 11« og under
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dem deres navn.55 Adgang til pulpituret fik 
herskabet gennem en dør i det østligste fags 
nordmur (sml. bygningsbeskrivelsen). Fjernet
1859.50 Ved midten af 1800’rne stod nogle gam
le udskårne stole på pulpituret.52

†Skab. Inventariet 164836 opregner et lille 
skab til forvaring af kalk og disk.

To pengebøsser, fra 1900’rne, af messing, med 
græsk kors på forsiden.

To ens tavler, med gul frakturindskrift malet 
på sort bund, i hvid ramme: »Glemmer ikke at 
gøre vel og at meddele, thi saadanne offere be
hage Gud vel«. Ligger nu i tårnets mellemstok- 
værk.

Dørfløje. Samtidig med kapellets opførelse 
1769. Fløjdør, som på ydersiden har riflede fyl
dinger foroven og forneden; på midten har 
hver fløj to tilsvarende, sidestillede ovalfelter. 
Grønmalet. Indenfor sidder en hvidmalet fløj
dør med firpaslignende udsavninger og roko
kohængsler (sml. fig. 7).

Resten af dørene er fra 18-1900’rne. Fløjdø
ren mellem våbenhus og skib stammer antage
lig fra restaureringen 1859; den er grå med 
mørkere profillister. Døren til sakristiet, fra 
19295 og til vindfanget, antagelig fra århundre
dets begyndelse, er begge hvidmalede, mens 
indgangsdøren fra 18-1900’rne (tidligst 1859) er 
udvendig flammeret og grønmalet, indvendig 
glat, grå. Ved tårntrappens udmunding i mel- 
lemstokværket sidder grønmalet dørfløj fra 
1800’rne, med lille vindue (sml. bygningsbe
skrivelsen).

Et †pulpitur kendes fra præsteindberetningen 
1758,56 hvor følgende indskrift gengives: »Gaar 
op paa denne Pulpitur, I Karle, Mænd og 
Drænge, Og elsker Gud af Sind og Hu, og 
Eders Næste længe, Lar Eders gang saa skee 
derpaa, at eders lyst ey glemmes, Naar I vil side 
eller staae, Guds ære kand fremmes Til eders 
Siæles Salig Maal ved ordet som der lyder (Af 
hin stafferet prædik-Stoel, som Øyn og Ørne 
Byder) At see og høre flittigen, og icke lee og 
stime, Paa det I kand gaa ned igien i en lyksalig 
time, Saa faar I med Maria best, og Jesum ævig 
fanger, Det eders Kiære Sogne-Præst med eder 
og forlanger. P. I. Holm« (jfr. epitafium nr. 3).

Ifølge notat fra 1850’erne læstes på bagsiden af 
samme pulpitur: »Hans Lavridtzøn Borger og 
Indvaaner udi Næstved Haffver Malet og Staf- 
ferit denne Kircke Anno 1696«, jfr. den bevare
de staffering på altertavle og prædikestol.57 
Fjernet 1859.50

Orgel, bygget 1941 af Marcussen & Søn, Å- 
benrå.58 Seks stemmer, ét manual og anhangs- 
pedal. Disposition: Quintatøn 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Kobbelfløjte 4', Quartian II, Mixtur 
III, pedalkoppel. Indbygget i svellekasse, der 
dog ikke omfatter Principal 8'. Mekanisk ak
tion, sløjfevindlade. Prospektpiber af zink og 
tinlegering. I tårnrummet. *Harmonium, leve
ret 1909 af Petersen & Steenstrup, Køben
havn.59 Placeret i kirkesangerens stol som †har- 
moniet fra 1859, indtil det o. 1916 flyttedes til 
skibets nordvesthjørne. I Ruds Vedby mis
sionshus. †»Orgelharmonium«, af fransk fabri
kat, leveret 1859 af Horneman & Erslev, Kø
benhavn. Gave fra particulier H. C. Lund til 
Vedbygård.60 Opstillet i kirkesangerens stol.

Salmenummertavler, fra o. 1900, stort set sva
rende til Reerslev (s. 974), med numre af metal 
på søm.61 Sortmalede i hvidgrå rammer. Med 
hvid fraktur: »Før Prædiken« og »Efter Præ
diken«.

†Præsterækketavle, antagelig fra 1696, efter
som præsteindberetningen 1758 oplyser,30 at 
præsternes navne siden reformationen til Peder 
Jacobsen Holm (som tiltrådte 1695) var malet 
på væggen. Til belysning af forholdet mellem 
Reerslev og Ruds Vedby gengives en afskrift 
fra 1738,62 hvor dog yderligere to præsters nav
ne er opregnet:

Oluf Lauridsen til Vedby og Reerslev 
Hendrich Christensen til Vedby 
Lauritz Olufsøn til Vedby og Reerslev 
Niels Pedersen til Vedby 
Willum Søfrensen til Vedby 1641- 
Iohan Søfrensen til Vedby 1652- 
Anders Jørgensen til Vedby og Reerslev s. 1670 
Peder Vernersen Mandal til Vedby 1681- 
Iørgen Rasmussen Hammer til Vedby 1682- 
Peder Iacobsøn Holm til Vedby 1695- 
Niels Heininge til Vedby 1732-
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Fig. 32. Kirkestævnetavle (s. 1006). Einar V. Jensen 
fot. 1958. - Parish notice-board.

David Plesner »nuværende præst 1737, født 
1706«.

Ved undersøgelsen af kirkens kalkmalerier 
1915 sås en stor ramme malet med gråsort. Ind
holdet var borte, men antoges at have været 
præsterækketavlen, der tillige med †epitafium 
nr. 2 flankerede epitafium nr. 1.

Kirkestævnetavle (fig. 32), formentlig fra 
1864, jfr. indskæringer på bagsiden: »H. C. 
Lund, Vedbygaard 1864«. På forsiden hvidma
let fraktur: »Lyses til Kirkestævne«. På loftet.

Lysekroner. 1) Fra 1862?,63 da der anskaffedes 
en ny lysekrone. I tårnrummet. 2) Fra 1914, 
ifølge indskrift på hængekuglen.5 I skibet. 3-4) 
Skænket af »Hjorth og hustru 1945« og »Me
nigheden 1945« ifølge indskrift på hængekug- 
lerne. I skibet. To lysearme, fra 1900’rne, i ko
rets østfag.

†Lysekrone, fra o. 1700, af forgyldt træ, med
12 arme forneden og 6 foroven, smykkede af 
udskårne akantusblade endende i volutter un
der lyseholderne. Afløstes af lysekrone nr. 2.64

Hatteknager, af træ, dels i våbenhuset, dels i 
sakristiet.

Klokker. 1) 1643, støbt af Claus van Dam. 
Tvm. 90 cm. Om halsen versalindskrift i to 
linjer mellem dobbelte rammelister: »Lenne 
Rvds Iorgen Grvbis hafver ladet mig stobe an
no 1643 avs dem Fver(!) flos ich miester(!) Cla
ves vam(!) Dam gos mich«. Under indskriften 
bladfrise og på legemet våbener for Grubbe og 
Rud flankeret af: »SIG« (salig Iørgen Grubbe)

og »LR« (Lene Rud).65 På hankene skællagte 
skiver. 1898 havde klokken en revne, som 1925 
havde udvidet sig og 1935 blev svejset.5 Op
hængning ved Aug. Nielsen Roslev 1936 i 
slyngebom.

2) 1860,38 »Omstøbt af Gamst & Lunds Ef- 
terf. Kiøbenhavn 1860«. Tvm. 59 cm. Akan- 
tusbladfrise over indskriften med reliefversaler. 
Ophængt i slyngebom.

†Klokker. Blandt de klokker, afleveret ved 
klokkeskatten 1528,66 som skriveren »ej vidste 
at gøre regnskab for«, kan have været en fra 
Ruds Vedby. 1809 og endnu 1818 var den lille 
klokke ubrugelig; 1860 var den i København 
for at omstøbes, jfr. klokke nr. 2.67

Klokkestol, af eg, med dobbelte skråstivere 
og en yngre stiver af fyr i den ene ende.

Fig. 33. Epitafium nr. 1 fra 1659 over sognepræst 
Wilhelm Sørensen, †1652 (s. 1007). NE fot. 1981. - 
Wall monument no. 1 from 1659 to the parish priest, Wil
helm Sørensen, †1652.
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GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 33) 1659. Sognepræst Wilhel- 
mus Seuerini (Wilhelm Sørensen), †3. okt. 
1652. Rødlig kalksten, 83x54 cm. Gravskrift 
med fordybede, udfyldte, gulmalede versaler 
på latin langs kanten. Tværs over stenen bibel
citat på hebraisk og dansk fra Dan. 12, 3. Der
efter: »Te Memento. Dødens Armageddon. 
Aabenb. 16. V. 16 oc følgene. Dan. 15 v. 25. 
Den II Febr. An(no) 1659. John Savorin. 
Mergrt. Grsd.« hentydende til datoen for tav
lens tilblivelse og Wilhelm Sørensens efterføl
ger i embedet, Johan Sørensen og hustru, som 
antagelig har ladet tavlen opsætte. I hjørnerne 
cirkelmedaljoner, foroven med sol og krans af 
10 stjerner med én i midten, forneden kranium 
over knogle og måne. Imellem de øvre korslam 
i oval, forneden liggende barn med timeglas og 
kranium i oval med oprullede ender. Medaljo
nerne har sort bundfarve, figurerne er brune.

175830 og endnu 1902 på skibets nordvæg, 
tredie fag fra øst (jfr. †kalkmaleri), 1978 på ko
rets sydvæg; ved sidste restaurering flyttet til 
våbenhusets østvæg.

2) (Fig. 34) 1696. Jens Jacobsen, fordum ride
foged og birkefoged til Vedbygård i 21 år, boe
de og døde her i Vedby anno 1695 i hans alders 
72. år. Første gang gift med Anne Hans Datter, 
som levede med ham (dog uden livsfrugt) på 
ottende år og døde 1691 i hendes alders 46. år. 
Anden gang med Sophie Ibs Datter i 2½ år. To 
børn, en søn og en datter. Sønnen er med fade
ren hendød salig, datteren efterlevede med mo
deren sørgelig indtil Gud beskikkede datteren 
en fader, moderen en husbonde, Jørgen Han
søn Lund, som har ladet dette monument staf
fere og forfærdige anno 1696.

Epitafium af eg med glat storfelt flankeret af 
snoede søjler.68 Til siderne vinger med brusk
barokke skæringer, foroven dyremaske. Under 
karnisformet led, hvorpå symmetrisk ranke- 
værk, et hængestykke indrammet af profilma- 
sker. Gesimsen, med glat frise, har fremspring 
over søjlerne og stærkt udkragende kronliste 
med springliste. Topstykkets skriftfelt indram-

Fig. 34. Epitafium nr. 2 fra 1696 over Jens Jacobsen, 
tidligere ridefoged og birkefoged til Vedbygård, 
†1695 (s. 1007). Einar V. Jensen fot. 1958. - Wall mo
nument no. 2 from 1696 to Jens Jacobsen, former bailiff of 
Vedbygård.

mes af øreflipvolutter og bruskværk. En kon
sol foroven er nu tom.

Storfeltet rummer gravskriften, hænge- og 
topstykket citater fra henholdsvis Ab. 14, 13 og 
Joh. 11 (,25), alt med gul fraktur på sort bund. I 
øvrigt svarer stafferingen, der hovedsageligt 
består af rødt samt en mørkere og lysere grøn, 
til den, der påførtes inventaret 1696, det år epi
tafiet blev forfærdiget.

1758 i tårnrummet,30 nu på våbenhusets 
vestvæg.

3) (Fig. 35) 1696. Sivert Grubbe, som havde 
fru Hille Bilow i seks år, †24. juni 1672 i hans 
alders 34. år, og Matthias Frederick Lÿtzov, 
som havde fru Helle Bilow i 17 år, †26. april 
1696 i hans alders 63. år. Desuden Sivert Grub- 
bes og Hille Bÿlows søn, Jørgen Rud Grubbe, 
premierløjtnant ved marineregimentet og ud
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kommanderet til Saxen, hvor han døde i Cam- 
mens i de Sexteten in Oberlautznies 29. dec. 
1700, efter at have tjent i 14 år og levet her i 
verden i 32 år, og fru Hille Bÿlow, (†1718) den 
□ i hendes alders (78.) år.

Glat tavle af træ, 120x170 cm, bestående af 
fem vandrette brædder i profileret ramme. På 
øvre halvdel malede våbener for Grubbe, Bil
low og Lützow. Derover de respektive initia
ler: »S.S.G.« for salig Sivert Grubbe, »F.H.B.« 
for fru Hille Bülow og »M.F.L.« for Matthias 
Frederik Lützow; forneden mellem våbenerne 
»anno 1696«. Herunder en tredelt frise med 
gravskrift i relation til våbenerne ovenover. 
Tavlens nederste felt deles på midten af en dob
belt, lodret streg. Den højre halvdel rummer 
gravvers signeret P. I. Holm:
»... Som Fick i Sinde saa, som en Gudfryctig Mand 
At Pryde Kircken Ved en Konstig Malers haand 
Saa Intet fattis her til Guds og Kirckens Hæder 
Hin kostelige Kalck og Disk og Skønne Mæsse-Klæ- 
der
Som Alteret hver Dag og Høytid zirer her 
Med anden Ornament som prisis af en hver 
. . . «

Den anden halvpart er tvedelt, således at to
tredjedele rummer gravskriften over Sivert 
Grubbe og Hille Bülows søn, †1700, mens den 
sidste del er viet Hille Bülow.

Tavlen må antagelig være opsat 1696 over 
Hille Bülow og hendes to ægtemænd, den alle
rede afdøde Sivert Grubbe og M. Fr. Lützow, 
hvis død foranledigede kirkens istandsættelse 
dette år (jfr. det gengivne vers). Den skæve 
inddeling af skrifttavlen må være forårsaget af 
sønnens tidlige død, hvorefter en ældre ind
skrift med åben plads til dødsdatoer er blevet 
sløjfet for at give plads til gravskriften over 
ham.69

Indskrifterne står med gul fraktur på sort 
bund; baggrunden for våbenerne er brun. Tav
len hænger på nordvæggen i østligste fag.

†Epitafier. 1) O. 1657. Lene og Karen, døtre 
af Karsten Hansen Atke, forvalter over Sæbye 
gaards, Wedbye og Nørager gaarde og hustru 
Helvig Diderichs Daatter Dragens, født hen
holdsvis 29. sept. 1649 og 21.sept. 1650 på 
Nøragergaard, døde 11. og 13. juli 1657 på

Vedbygaard, begge 16. juli nedenfor begravet.
Epitafiet, der kun kendes fra præsteindberet

ningen 1758,30 havde øverst, efter »Jahve« med 
hebraiske bogstaver, citat fra Es. 40, 6: »Alt 
Kiød Er Høe« og »Som Rudeglasset er vort liv 
/ Som drage Sting er dødens Kiv«.70 Midt på 
tavlen stod de personalhistoriske oplysninger i 
en krans, og nederst fulgte et vers:

»Over Sal. Lene og Karen Castens Døttre Atker. 
Her Lagdes vi to Søstre ned, vor Brude Seng

blev her bereed 
En dag mand os til Jorden bar, Vi blev da Jesu

ægtepar.
Her hviles vore Been og Stiv, og vore falmet

Ungdoms liv.
Gack Læser og siig Verden saa; To Engle boe i denne 
Vraae.«

1758 i tårnrummet, sammen med epitafium 
nr. 2 og †epitafium nr. 2.30

2) 1661. Kalkmalet. Kirsten Willumsdatter
17 år, Maren Willumsdatter 13 uger ... me
mento mori 1661. Gravskriften kendes fra præ
steindberetningen 1758,30 da den omtales ved 
den ene side af epitafiet over Wilhelm Sørensen 
(jfr. epitafium nr. 1). Ved undersøgelse af kalk
malerierne 1915 var indskriften borte, men en 
stor, oval, gråsort ramme sås endnu.

3) 1701. Jørgen Rasmussen Hammer, født i 
Hammer præstegård på Sjælland, søn af hr. 
Rasmus Madzøn Faaborg og Susanna Lauritz 
daatter. Efter det 13. år delt syv år i skolegang i 
Sorø, Herlufsholm og København, hvor han 
var Academicus og Decanus på femte år; deref
ter Collega i Scholæ Soranæ indtil 1682. Kaldet 
af sal. staldmester Matthias Friderich Lützow 
(jfr. epitafium nr. 3) som sognepræst for Ruds 
Vedby menighed, som han forestod i 12 år og
10 mdr., †5. febr. 1695, 39 år mindre 14 dage.

Gift 9. august 1683 med Anna Frantz daatter 
Hallenberg, *11. febr. 1659 i København, dat
ter af sal. Frantz Povlsen Hallenberg og sal. 
Anna Christens Daatter, opfostret som eget 
barn hos sal. borgmester Christopher Hansen 
sammesteds og efter 14 år rekommanderet til 
de kgl. børns hofmesterinde sal. fru Zidsel 
Grubbe til Balteberg, hvis kammerpige hun 
var 5½ år.

I ægteskabet tre sønner og tre døtre, af hvilke
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Fig. 35. Epitafium nr. 3 fra 1696 over Helle Bülow, †1718, og hendes to ægtemænd, Sivert Grubbe, †1672, og 
M. Fr. Lützow, †1696. Desuden en søn, Jørgen Rud Grubbe, †1700 (s. 1007). NE fot. 1981. - Wall monument 
no. 3 from 1696 to Helle Bülow, †1718, and her two husbands, Sivert Grubbe, 1:1672, and M. Fr. Lützow, †1696; also a 
son, Jørgen Rud Grubbe, †1700.

en søn, Rasmus Hammer, *5. juli 1689, og to 
døtre, Zidsel Margrete Hammer, *23. marts 
1684, og Susanna Abigael Hammer, *26. april 
1686, lever. Moderen senere gift med Peder Ja
cobsen Holm (jfr. †pulpitur og epitafium nr. 3), 
*31. jan. 1666 i Them i Jylland, student 1686, 
søn af Jacob Nielsen Holm og Ingeborg Pe- 
dersdatter Hemmeth, prøvede ni år lykken 
blandt fremmede, kaldet 1695. Avlede med 
formandens enke tvillingerne Ingeborg Maria 
Holm og Anna Catrine Holm, *26. juni 1696.

Epitafiet, kun kendt fra præsteindberetnin
gen 1758,30 bar øverst årstallet 1701. Derefter 
citat fra Dan. 12, 3 og et gravvers som indled
ning til de personalhistoriske oplysninger. Ne- 
derst citeredes (H)ebr. 13,7. Placering som 
†nr. 1.

Et par †keruber og et stykke †rokokosnitværk lå

1905 på tårnhvælvingen. Tingenes tilhørsfor
hold er ikke kendt.

Mindetavler. 1) En reliefmedaljon fra 1800’rne, 
af bronze, forestillende Thomas Kingo set i tre- 
kvartprofil, bryststykke. Tvm. ca. 80 cm. Ne
denunder sidder en lille, rektangulær tavle, af 
hvid marmor, 27x37 cm, med fordybede, for
gyldte versaler: »Psalmedigteren Thomas Kin
go fød den 15 December 1634, Huuslærer paa 
Vedbygaard 1658-61. Død den 14 October 
1703«. Indmuret i nordvæggen, fjerde fag.

2) En reliefmedaljon, fra 1800’rne, af bronze, 
forestillende Henrich Gamst, i profil, tvm. 
ca. 35 cm. Nedenunder sidder en marmortavle 
med fordybet versalindskrift: »Henrich Gamst, 
*3. sept. 1788, †3. sept. 1861«. Derunder grav
vers af I. M. Thiele. Indmuret i tårnrummets 
nordvæg.



1010 LØVE HERRED

Gravsten. 1) (Fig. 36) 1549. »Her ligger be- 
grafuen Erlig velbyrdige mand Och stre(n)ge 
rjdder her Knud Ruud til Vedby oc ha(n)s kere 
(høstru) Fruv Dorethe bøllesdater som døde d 
martini An(n)o mdxlvij (ll.nov. 1547) Oc 
nogre af ther(is) børn gud vere them na(a)dig 
oc bar(m)hiartig.«. Foroven er med fordybet 
fraktur indføjet: »S(alig) h(r.) knud Ruud døde 
trijddie dag paeske Anno d(omi)n(i) Mdliiij 
(27. marts 1554)« (sml. kalkmalet våben nr. 3).

Rød- og gråspættet kalksten med ortoceratit- 
ter, 286x172 cm. Indskrift med reliefminuskler 
på profilerede rammelister om stenens midt
felt. Knud Ruds dødsdato tilføjet med fordybet 
fraktur øverst i midtfeltet på vandret bjælke
værk, som bæres af halvsøjler med bladskede. 
Feltet midtdeles af vandret, snoet liste mellem 
søjlerne. Over den ses afdødes fædrene våben: 
Rud og Bølle, under den deres mødrene: Ro- 
senkrantz og Daa.71 Skjoldene er hjelmede og 
med hjelmtegn og -klæde. På de to øverste ud
går klædet fra halsen i stedet for fra issen. Den
ne heraldiske fejl kan muligvis skyldes plads
forholdene, idet hjelmklædet ellers ville for
styrre de flankerende balustres bladkapitæler. I 
hjelmbladene, mellem skjoldene, hænger en lil
le tavle med årstallet 1549.

I stenens hjørner ses medaljoner hvori vinge
de evangelistsymboler, der bærer navnebånd 
med fordybet versalindskrift: »(S) Ioa(nne)s 
evan(gelist)«, »S Mat(tæus) evan(gelist)«, »(S) 
Lwcas evangelis(t) og »S Marcvs evang.«. Mel
lem de øvre medaljoner er en halvroset kronet 
af tre små, løgformede spir hvorimellem to 
kugler.

Stenen, som anses for et tidligt arbejde fra 
Hans Malers værksted i Roskilde,72 har haft sin 
nærmeste parallel i den nu forsvundne sten 
over Knud Ruds forældre, Jørgen Rud (†1504) 
og Kirstine Rosenkrantz (†1508), i Antvorskov 
†klosterkirke, ligeledes et Hans Maler arbejde 
fra o. 1550,73 sml. også sten nr. 1 i Hørby s. 512 
med fig. 28. 1842 i koret, ved siden af nr. 2, 
hvorfra begge blev optaget 1859 og flyttet til 
tårnrummet. Her stod den 1902 opad nord
væggen,74 1979 ved sydvæggen.

2) (Fig. 37) 1557. Figursten over Jørgen Rudt

Fig. 36. Gravsten nr. 1 fra 1549 over Knud Rud til 
Vedbygård, †l554, og hustru Dorthe Bølle, †1547, 
samt nogle af deres børn (s. 1010). NE fot. 1981. - 
Tombstone no. 1 from 1549 of Knud Rud of Vedbygård, 
†1554, and his wife, Dorthe Bølle, †1547, and some of 
their children.

(†l571) og hustru fru Karrine Krafse (†1560). 
Grå kalksten, 245x140 cm, med fordybet frak
tur i kun halvt udfyldt skriftfelt nederst på ste
nen. Derover står parret under en arkade, kro
net af to løgspir og med fordybet årstal 1557, 
båret af perspektiviske, akantusrankeprydede 
pilastre med enkle kapitæler. Han er iklædt fuld 
rustning med hjelm, visiret er åbent, så mou
stachen ses. Foran kroppen holder Jørgen Rud 
med begge hænder sit store slagsværd. Fru Ka
ren, der formelig presses ud mod den højre pi
laster af ridderens albue, har armene foldede 
over brystet. Hun er klædt i lang, folderig kjole 
med høj pibekrave, store puffer ved skuldre og 
albuer samt kniplingsbort ved håndledene. 
Hendes overkjole prydes forneden af tre brede,
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brokadebånd. På hovedet bærer hun en perle
besat? hue og om halsen to kæder. Bag ægte
parret gror ranker op af en lille kande forneden 
i figurfeltet.

I stenens hjørner ses parrets fire våbener. 
Foroven, i arkadens svikler, deres fædrene: 
Rud og Krafse; forneden, flankerende skriftfel
tet, de mødrene: Bølle og Hak, alle hjelmede 
og med hjelmtegn og -blade.

Stenen regnes som en forløber for den så
kaldte »landskabs- eller landstryger-gruppe«, 
der i øvrigt skal søges i Skåne, på Falster og 
Lolland samt Fyn.75

Indtil 1859 i koret (sml. kalkmalede våbener 
nr. 2 og kistekrucifiks nr. 1) som nr. 1,74 1902 
op ad tårnrummets sydvæg. Ved restaurerin
gen 1979 flyttet fra nordvæggens fjerde fag til 
andet fra øst.

(†)Gravkælder. O. 1550. I forbindelse med en 
omlægning af gulvet undersøgtes 1912 en grav
kælder under kirkens østligste fag (jfr. fig. 2, 
der viser den formodede placering af gravkæl
deren). Rummet, der indvendig målte 485 cm 
nord-syd og 285 cm øst-vest, var dækket af et 
tøndehvælv. Adgangen har været gennem en 
fladbuet dør - tilmuret antagelig ved restaure
ringen 1859 - hvortil der må have sluttet sig en 
nedgangstrappe fra kirken. Kammeret var byg
get af store, røde munkesten og har mod syd 
haft en lysåbning, der ligesom døren 1912 
fandtes tilmuret. Væggene var overhvidtede. 
På hvælvingens østside, lige over for indgangs
døren, samt midt på nordvæggen var malet 
store Jesumonogrammer med versaler, af un
dersøgeren betegnet som værende i udprægede 
renæssanceformer.

Præsteindberetningen 175830 fortæller, at 
Vedbygårds ejere med deres familier var ned
satte i den åbne begravelse under koret, men de 
fleste siden nedgravede i jorden. 185950 beret
tes, at Rud’erne »efter sagnet« skulle være ned
sænkede under kapellet.

1912 fandtes fire sammenfaldne †kister - ro- 
kokoprofilerede, men uden beslag - i gravkæl
deren og i fyldet under disse en del beslag fra 
ældre kister. Hvis man sammenholder disse 
fund med de kalkmalede våbener og gravskrif-

Fig. 37. Gravsten nr. 2 fra 1557 over Jørgen Rud, 
†1571, og hustru, Karen Krafse, †1560 (s. 1010). NE 
fot. 1981. - Tombstone no. 2 from 1557 of Jørgen Rud, 
†1571, and his wife Karen Krafse, †1560.

ter under kirkens østligeste hvælv og med de to 
gravsten, der oprindelig har ligget i koret, over 
gravkælderen, samt epitafium nr. 3, må man 
antage, at følgende personer har været bisat 
her:

1) Dorthe Bølle, †1547 og 2) Knud Rud, 
†1554 (jfr. kalkmalet gravskrift nr. 3 og grav
sten nr. 1). 3) Mikkel Rud (jfr. kalkmalet grav
skrift nr. 3). 4) Karen Krafse, †1560 og 5) Jør
gen Rud, †l571 (jfr. kalkmalet gravskrift nr. 2, 
sml. gravsten nr. 2 og kistekrucifiks nr. 1). 6) 
Barn af Karen Krafse og Jørgen Rud (jfr. kiste
beslag nr. 2-3). 7) Knud Rud, †1589 (jfr. kalk
malet gravskrift nr. 4 og kistebeslag nr. 1). 8) 
Sibylle Grubbe, †7. sept. 1624 (jfr. kisteplade 
og kistebeslag nr. 4-6). 9-10) Børn af Lene Rud
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Fig. 38. Kistebeslag nr.
1 fra 1589?, nr. 4-5 fra 
1624? og nr. 7-8 fra o. 
1650 (s. 1013). Desuden 
kisteplade over jomfru 
Sibylle Grubbe, †1624 
(s. 1012) og kistekruci- 
fiks nr. 2 (s. 1013). NE 
fot. 1981. - Coffin 
mounts no. 1, 1589?, nos. 
4-5, 1624? and nos. 7-8, c. 
1650. Also coffin plate for 
Sibylle Grubbe †1624 and 
coffin crucifix no. 2.

og Jørgen Grubbe? (jfr. kistebeslag nr. 7-8 og 
14). 11) Sivert Grubbe, †1672 (jfr. epitafium 
nr. 3). 12) Matthias Frederick Lützow, †1696 
(jfr. epitafium nr. 3, sml. kapel, *kistebeslag 
nr. 7). 13) Hille Bülow, †1718 (jfr. epitafium 
nr. 3). 14) C. F. Barnewitz, †1736.76 15) »Frk. 
Barner«.76

Kisteplade. (Fig. 38), 1624. Jomfru Seebele 
Grwbbe, født på Halsted Chloster i Lolland
13. okt. 1617 og kaldte Gud hende 7. sept. på 
Wedbyegaar. Gud give hende en ærefuld op
standelse og blev begravet i Wedbye Gaards 
Kircke 21. sept. 1624. Messingplade, 13x25 
cm, med graverede versaler og udstansede 
blomster og blade langs øvre og nedre kant. 
Sml. kistebeslag nr. 4-5 og 6. Siden 1912 opsat 
på egetræsplade sammen med flere kistebeslag 
og kistekrucifiks nr. 2, nu i tårnrummet.

Kistekrucifikser. 1) (Fig. 39), fra o. 1560, af 
forgyldt kobber, figuren 17 cm høj; korstræet 
måler 33,5 cm. Kristus hænger i strakte, næsten 
vandrette arme, og hovedet er sunket ned mel
lem skuldrene. Øjne og mund er lukket; om 
det glatte hår ligger snoet tornekrone. Kroppen 
er drejet mod den ene side, brystkassen har 
markerede ribben. Det knælange lændeklæde

har lille sløjfe ved Kristi højre hofte, mens en 
lang snip falder ned i venstre side; klædet ligger 
glat over højre lår. Højre ben er lagt over ven
stre, således at venstre fod næsten er skjult.

Ud fra korstræets kanter skyder små spidse 
blade; langs kanten en punslet bort inden for 
rammeliste. Bag Kristi hoved sidder en forny
et, glat glorieskive (udført efter den i Voldum) 
og derover skriftbånd med graverede renæs
sanceversaler: »Inri«. Forneden på den lodrette 
korsarm er fæstnet et skråtstillet dødningeho
ved, der mangler underkæben; på issen ligger 
korslagte knogler, og derover er graveret ini
tialerne »IR« og »KK« for Jørgen Rud, †1571, 
og Karen Krafse, †1560, tillige med deres våbe
ner over lille Golgatahøj hvorpå enkelt plante- 
motiv. Ved den vandrette korsarms ender er 
der øskener hvori skruer; derimod går skruerne 
gennem den lodrette korsarms punslede bort.

Der kendes nogle få nære paralleller til kruci
fikset; i Voldum kirke (Randers amt) fandt man 
1899 et tilsvarende på Eskil Gøyes kiste 
(†1560),77 og fra gravning, antagelig 1895 på 
kirkegården i Thyregod (Vejle amt) stammer et 
kors identisk med de to nævnte (nu i NM2, 
inv. nr. D 426/1964).78 Endelig er der til Natio
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nalmuseet afleveret en Kristusfigur, som for
modes at komme fra Vor Frue kirke i Køben
havn (inv. nr. D 2641). I modsætning til de an
dre sidder den på et yngre kors af træ, hvori 
senere er indridset årstallet 1565. De tre figurer 
er meget nært beslægtede uden dog at være 
identiske, hvorimod korstræene synes ens 
bortset fra tilføjelser som kraniet, der er an
bragt nederst på den lodrette korsarm. Her er 
graveringerne lidt afvigende.

I 1850’erne stod krucifikset på altret, siden 
1958 ophængt på nordvæggen.

2) (Fig. 38) 16-1700’rne, kun 12 cm højt. Fi
guren hænger i strakte arme med hovedet nede 
mellem skuldrene. Lændeklædet har vandrette 
folder og knude ved venstre hofte. Knæene er 
bøjede, venstre fod lagt over højre. Ukendt op
rindelse. På træplade i tårnrummet.

Kistebeslag. 1) (Fig. 38) 1589? Oxe-våben, 
hjelmet og med hjelmtegn79 og -klæde. Hjelm
klædet er kun bevaret på våbenets heraldisk 
venstre side. Drevet, gennembrudt metalarbej
de, ægte forgyldt. Beslaget kan være mødrene 
våben for Knud Rud, †l589 (sml. kalkmalet 
gravskrift nr. 4). Siden 1912 opsat på egetræs
plade sammen med kisteplade, kistekrucifiks 
nr. 2 samt flere nedennævnte beslag, nu i tårn
rummet.

2-3) (Fig. 40) o. 1600? To våbener, Rud og 
Krafse, hjelmede og med hjelmtegn og -klæde, 
i drevet, gennembrudt messing. De to beslag, 
der må have hørt sammen, kan være fædrene 
og mødrene våbener fra en †kiste, indeholden
de et barn af Jørgen Rud og Karen Krafse. Pla
cering som nr. 1.

4-5) (Fig. 38) 1624? To våbener, Grubbe og 
Rud, med hjelme, henholdsvis vendt mod he
raldisk venstre og højre og med ens hjelmtegn 
og -klæde. Drevet, gennembrudt messing med 
graverede dekorationer. Beslagene, der svarer 
til Sibylle Grubbes kisteplade (se ovenfor), må 
være de fædrene og mødrene våbener fra hen
des †kiste.80 Jfr. endvidere beslag nr. 6. Place
ring som nr. 1.

6) (Fig. 40) 1624? Hjørnebeslag af form som 
englehoved. Drevet, gennembrudt messingar
bejde med indgraverede vingefjer. Kan være

Fig. 39. Kistekrucifiks med graverede våbener og 
initialer for Jørgen Rud, †1571, og Karen Krafse, 
†1560 (s. 1012). EM fot. 1935. - Funeral crucifix with 
engraved coats of arms and initials of Jørgen Rud, †1571, 
and Karen Krafse, †1560.

sammenhørende med beslag nr. 4-5 og kiste
plade fra Sibylle Grubbes †kiste. Placering som 
nr. 1.

7-8) (Fig. 38) o. 1650. To hjelmede våbener, 
Grubbe og Rud, med hjelmtegn og -klæde. 
Drevet, gennembrudt messing. Antagelig sam
menhørende, måske fra †kiste med et andet 
barn af Lene Rud og Jørgen Grubbe.81 Place
ring som nr. 1.

9-10) (Fig. 40) o. 1650. To hjørnebeslag, eng- 
lehoveder over en dekoration med blomst og 
volutformede bladranker i kvadratisk indram
ning. Drevet, gennembrudt messing med ind- 
punslede detaljer. Sml. nr. 11-12.

Hjørnebeslag af denne type forekommer på 
kister fra 1600’rnes midte, kasseformede med 
hvælvet låg, f.eks. kisterne for Borchard Rud

Danmarks Kirker, Holbæk amt 66
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Fig. 40. Kistebeslag nr. 
2-3 fra o. 1600?, nr. 6 fra 
1624?, nr. 9-10 fra o. 
1650 (s. 1013) og nr. 14 
fra o. 1650 (s. 1014). NE 
fot. 1981. - Coffin 
mounts nos. 2-3, c. 1600?, 
no. 6, 1624?, nos. 9-10, c. 
1650 and no. 14, c. 1650.

og Helvig Rosenkrantz i Halsted.81 Placering 
som nr. 1.

*11-12) O. 1650. Hjørnebeslag og tilsvaren
de fragment, drevet messing. Identiske med 
nr. 9-10 og sandsynligvis tilhørende samme 
†kiste, eventuelt tillige sammenhørende med 
våbenerne nr. 7-8. Siden 1912 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D 8117).

*13) O. 1650. Fragment af kantbort, drevet 
messing. Volutformet rankeslyngværk med 
sømhuller anbragt med 10 cm. s afstand. Fra 
kiste af samme type som beslag nr. 7-12. Siden 
1912 i Nationalmuseet (inv. nr. D8118).

14) (Fig. 40) o. 1650. Hjelmet Rud-våben, af 
type som nr. 3-4, men med finere drevet hjelm
klæde og graveret visir, hvor nr. 3-4 har gen
nembrudt visir og glat skjoldbund. Af udgra
veren dateret som anført og sammenlignet med 
våbener i Førslev.82 Sandsynligvis fra kiste med 
barn af Lene Rud og Jørgen Grubbe.81 Place
ring som nr. 1.

*15) O. 1650. Hjørnebeslag, drevet, gen
nembrudt messing med indpunslede detaljer. 
Af type som nr. 9-12, men lidt større og mere

plumpt udført. Siden 1912 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D 8116).

*16-22) O. 1650. Fem svejfede, vindselfor- 
mede hankebeslag af jern, samt to ovale hånd
tag, ligeledes af jern, med lidt forskellig udført 
knop på midten. Hankebeslagene har været 
parvist anbragt på kistens langsider, bærende 
længere hanke, medens de små hanke kan have 
været anbragt enten på gavlene af - hver sin — 
voksenkiste, eller som bærehanke på langsider
ne af barnekister. Siden 1912 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D8123).

*23) (Fig. 41) 1600’rnes sidste fjerdedel. 
Hjelmet våben for Lykke (Munk) af bly-tinle- 
gering. Drevet arbejde med indpunslede detal
jer. Er antagelig et af de 16 anevåbener fra lang
siderne på et kistelåg - enten treleddet eller 
hvælvet.83 Siden 1912 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D8119).

*24-25) 1600’rnes sidste fjerdedel. Flere frag
menter af mindst to kistebeslag af form som 
våbener for Rud og Grubbe. Af samme lege
ring som nr. 23, men flade, med punslede de
taljer. I hvert fald hjelmen på Rud-våbenet har



RUDS VEDBY KIRKE 1015

været gennembrudt og drejet mod heraldisk 
højre. Siden 1912 i Nationalmuseet (inv. nr. 
D 8119).

*26) O. 1675-1700. En samling fragmenter 
af hjørnebeslag med keruber. Gennembrudt 
graveret arbejde af bly-tinlegering. Fra hjør
nerne af et eller flere hvælvede? kistelåg og mu
ligvis sammenhørende med nr. 24-25. Siden 
1912 i Nationalmuseet (inv. nr. D8120).

*27) 1600’rne. Tre fragmenter af hankebeslag 
af jern. Gennembrudt arbejde, det ene drevet 
og med indgraverede ornamenter. Siden 1912 i 
Nationalmuseet (inv.nr. D8122).

*28) O. 1725. En samling kistebeslag af støbt 
tin med spor af forsølvning, bestående af et 
akantusblad, et allegorisk kvindehoved, flere 
fragmenter af akantusblade og et par øreflipvo- 
lutter, brækket af en dekoration. Desuden et 
palmeblad? og flere fragmenter af en kantbort, 
af form som udfoldede akantusblade. Siden 
1912 i Nationalmuseet (inv. nr. D8121).

Der kendes flere beslag af denne type fra 
1700’rnes begyndelse, f.eks. fra Susanne Chri
stina von Schönbach’s kiste fra 1722 i Hørby 
(s. 518 med fig. 35-38).84

*Grav tekstil. Fra gravkælderen stammer tre 
sløjfer, en af brune og to af violette silkebånd, 
samt nogle sølvindvirkede lidser, alt fra lig
dragter. Siden 1912 i Nationalmuseet (inv. nr. 
D 8125).

Kårder. 1) O. 1600, snarest lidt før,85 total
længde 100 cm. Tveægget klinge med skarp 
ryg. Dråbeformet knap. Parerstangen er S- 
formet og de to parerringe ornamenterede. 
1912 opsat på egetræsplade, nu på korets 
nordvæg.

*2) Klingefragment, 37x1 cm, med tresidet 
tværsnit. Det bevarede stykke er det yderste af 
den meget smalle klinge. Siden 1912 i Natio
nalmuseet (inv.nr. D8124).

†Gravfane. I præsteindberetningen 175830 
nævnes en standart, på hvis flag der på begge 
sider sad en løve med draget sværd og med 
indskriften »Pro Religione & Patria«. 1758 un
der hvælvingen, over korets åbne begravelse.

Et gravkapel (jfr. bygningsbeskrivelsen) op
førtes 1769 på skibets nordside på foranledning

af kirkeejeren, generalmajor H. G. von Barner 
som familiebegravelse.51

På kapellets sydvæg er opsat en mindetavle 
over gehejmeråd, amtmand I. H. I. de Barner, 
ridder af Dannebrog, *1699, †l768, samt to hu
struer M. A. Rosenkrantz, *1707, †1755, og 
E. T. v. Grambow, *1732, †l778, tillige med 
hendes tre sønner. Endvidere over generalma
jor H. G. v. Barner, *1714, †1775, samt to hu
struer L. C. M. C. Adeler, *1731, †l759, og 
H. M. Lente Adeler, *1731, †1786.

Hvid marmorplade, 113x78,5 cm, med for
dybede, forgyldte versaler. I hjørnerne sømho
veder af bronze.

I kapellet henstod 1902 ti †kister (fig. 42), seks 
voksen- og fire barnekister, alle fra omkring 
opførelsestidspunktet.86 Kisterne var i dårlig 
stand; de havde mere eller mindre ødelagt 
fløjlsbetræk, og efter indstilling fra synet blev 
kapellet 1905 ryddet og indrettet til ligkapel for 
menigheden.5 Kisterne nedgravedes i gulvet,

Fig. 41. *Kistebeslag nr. 23 fra gravkælderen under 
koret. Lykke (Munk) våben fra 1600’rnes sidste fjer
dedel (s. 1014). I NM2. LL fot. 1979. - *Coffin fit
ting no. 23 from the crypt under the chancel. Lykke 
(Munk) arms from the last quarter of the 1600s. In NM2.

66*
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Fig. 42. Kister tilhørende medlemmer af familien von Barner (s. 1015). M. Mackeprang fot. 1905. - Coffins 
belonging to the von Barner family.

efter at kisteplader og -beslag var aftaget. Efter 
endt rensning og konservering blev kistepla
derne ophængt på kapellets vægge, medens be
slagene blev afgivet til Nationalmuseet.

Kisteplader. 1) (Fig. 43) 1755. Mette Amalia 
von Rosenkrantz, *14. juni 1707, indgået et 
kærligt ægteskab 26. febr. 1740 med hendes ef
terladte, nu højbedrøvede mand Joachim Hart
vig Johan von Barner, stiftsbefalingsmand og 
amtmand over Calundborgs, Drachsholms, 
Sæbyegaard og Holbechs amter. Efter at have 
tjent dronning Sofia Magdalena som hoffrøken
i 10 år udi hendes ægteskab, var hun af Gud 
velsignet med en søn og trende døtre, som alle
rede for hende er indtagen i de evige boliger. 
Til tegn på den nåde, hun stod i hos dronnin
gen, var hun regaleret med den høje orden de 
l’Union parfaite,87 men til tegn på den nåde

Gud havde for hende, hastede han med hende 
til den salige evighed og derfor efter syv dages 
svaghed bortkaldte hende med en sagte og salig 
død på Vedbyegaard 26. nov. 1755, efter at hun 
havde levet i 48 år, 5 mdr. og 12 dage (sml. 
nr. 6).

Oval, hvælvet plade, 39x23 cm, med fordy
bet skriveskrift i støbt blyindfatning, formet 
som strålekrans med skyer, hvori englehove- 
der, putti - én blæsende sæbebobler og én hol
dende kranium - forneden Tiden (Kronos) med 
timeglas og le, foroven Sejren (Victoria) med 
palme og krans. Identisk med kisteplade nr. 6 
og med nr. 3 i Hagested (s. 557). Tilsvarende 
findes endvidere i Nr.Jernløse (nr. 1, s. 107), 
Tølløse (s. 238) og Kirke Helsinge (Løve hrd.), 
samt i Trinitatis kirke, København.88 Siden 
190689 ophængt på kapellets vestvæg.
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2) (Fig. 45) 1759. Lovisa Christina Magdale
na Charlotta von Barner, f. Adler, datter af 
Friderich Adeler, ridder, stiftsbefalingsmand 
over Christiansands Stift og amtmand over 
Nedernes amt i Norge, og Anna Beata Rosen- 
krantz. *27. maj 1731, 8. sept. 1758 indgået et 
kærligt ægteskab at forplante verden med 
Helm Gothardt von Barner, oberstløjtnant af 
infanteriet. Efter fire dages fødselssmerte måtte 
hun tillige med en datter udgå af verden natten 
mellem 26. og 27. maj 1759, 28 år.

Oval, stærkt hvælvet plade af bly, 34x21 
cm. Indskriften, med fordybet skriveskrift, 
indledes med henvisning til 1 Mos. 35, 16 - 
Rakels død i barselsseng - og afsluttes med 
mindeord over afdøde. Pladen kranses af 72 cm 
høj, støbt blyramme af form som strålekrans 
med smal skybræmme med kerubhoveder, 
hvori forneden vinget timeglas over dødninge
hoved mellem figurer, der, trædende på jord
kloder, fremholder medaljoner med dødssym
boler: dødningehoved og urne. Foroven Kors
lam i stråleglorie mellem fakkelbærende genier 
(sml. *kistebeslag nr. 1-2). Siden 190689 op
hængt på kapellets vestvæg.

3) 1760. Ludwig Wolrath von Barner, *2. 
febr. 1759, †l7. april 1760, søn af Joachim 
Hartwig Johan, ridder, stiftamtmand og amt
mand over Callundborgs, Drachsholms, Sæ- 
byegaard og Holbechs amter, med Elisabeth 
Tugendreich von Gramboe.

Oval blyplade, 33x14 cm. Indskriften, med 
fordybet antikva, afsluttes med gravvers. Pla
den bærer foroven og forneden englehoveder 
som nr. 4 og 5, jfr. fig. 46, men større. Siden 
190689 på kapellets sydvæg.

4) 1761. Hartvig Friderich August von Bar
ner, anden søn af Joachim Hartvig Johan von 
Barner, ridder, stiftsbefalingsmand samt amt
mand over Callundborgs, Drachsholms, Sæ- 
bygaards og Holbechs amter, og Elisabeth Tu- 
genreich von Grambow, *10. juli 1760, †22. 
jan. 1761. Herefter gravvers.

Oval, hvælvet blyplade, 33x14 cm, med 
fordybet antikva. I hver ende er anbragt et eng- 
lehoved som på nr. 3 og 5, jfr. fig. 46. 190689 
ophængt på kapellets sydvæg.

Fig. 43. Kisteplade nr. 1 over Mette Amalie von Ro- 
senkrantz, †1755 (s. 1016). NE fot. 1981. - Coffin 
plate no. 1 for Mette Amalie von Rosenkrantz, †1755.

5) (Fig. 46) 1763. Carl August von Barner, 
tredje søn af Joachim Hartvig Johan von Bar
ner, ridder, stiftsbefalingsmand samt amtmand 
over Callundborgs, Drachsholms, Sæbye- 
gaards og Holbechs amter, og Elisabeth Tu- 
genreich von Grambow, *20. aug. 1761, †5. 
maj 1763.

Oval, hvælvet blyplade, 33x14 cm. Ind
skriften, med fordybet antikva, afsluttes med 
gravvers, der - ligesom hos brødrene, nr. 3 og 
4 - hentyder til afdødes ondt for tænder. Pladen 
har, som de to foregående, englehoveder for
oven og forneden. Siden 190689 på kapellets 
nordvæg, øst for indgangen.
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6) 1768. Joachim Hartvig Johann de Barner, 
ridder af Dannebrog, herre til Vedbye Gaard, 
gehejmeråd, stiftsbefalingsmand og amtmand 
over Callundborg, Draxholms, Sæbye-Gaards 
og Holbechs amter. Født i Mechlenborg 
25. marts 1699, først i ægteskab med Mette A- 
malia de Rosenkrantz A° □ den □, i 
hvilket ægteskab Gud velsignede dem med 
børn, som i Herren er hensovede (se nr. 1). An
den gang i ægteskab med Elisabeth Tugend- 
reich von Gramboe 21. juni 1757, tre børn, 
som og i Herren er hensovede (sml. nr. 7). Han 
avancerede fra militæretaten som oberst 1. 
febr. 1746, derpå til stiftsbefalingsmand over 
Christiansands stift, 9. febr. 1751 til amtmand 
over Callundborg, Dragsholm, Sæbye-Gaards 
og Holbechs amter, til ridder af Dannebrog 
31. marts 1759 og endelig til gehejmeråd
20. maj 1768. Hensov om eftermiddagen klok
ken 4½ 17. dec. 1768.

Oval plade, 39X24 cm. Indskriften, med for
dybet skriveskrift, begynder med citat fra 
Ab. 2, 10. Pladen indrammes af en støbt bly
ramme, ca. 80 cm høj, identisk med kisteplade 
nr. 1, samt *kistepladeindfatning. Pladen op
hængtes 190689 på kapellets østvæg.

7) 1777. Elisabeth Tugendreich von Gram
bow, enke efter gehejmeråd og ridder af Dan
nebrog Joachim Hartvig Johan v. Barner, *25. 
maj 1732, †3. jan. 1777.

Hvælvet, rektangulær blyplade, bølget på 
den vandrette led, 19x26 cm, med graveret an
tikva. Langs kanterne smal, graveret skrave
ring. Siden 190689 ophængt i kapellet på nord
væggen vest for indgangen.

8) (Fig. 47) 1786. Henriette Margaretha Len
te Adeler, enke efter generalmajor Helm Got- 
hardt Barner. Hendes forældre var gehejmeråd 
Theodorus Lente Adeler til Lykkesholm og 
frue Leopoldine Catharina Rosenkrantz. Født 
på Lykkesholm i Fyen 8. sept. 1731, gift med 
generalmajor Barner 28. okt. 1760, moder til 
tre sønner og to døtre, døde på Wedbyegaard 
3. oktober 1786.

Oval messingplade, 43x23 cm, med fordy
bet antikva, indrammet af båndomsvunget e- 
geløvskrans med sløjfe foroven. Forneden tre

delt, trappeformet fodstykke, hvorpå en kvin
deskikkelse - afdøde - sidder til højre, over for 
Tiden med timeglas og le. 190689 ophængt på 
kapellets østvæg.

Fra kapellet stammer endvidere en *kistepla- 
deindfatning af støbt bly, 93x40 cm, helt sva
rende til rammerne på kisteplader nr. 1 og 6. 
Siden 1905 i Nationalmuseet (inv. nr. D6437).

*Kistebeslag. 1-2) 1759? To dobbeltvåbener 
for Adeler og Rosenkrantz. Svagt ovale, drev
ne messingplader, 27x25 cm. Den ene bæres af 
to buttede englebørn af tin, 16 cm høje, me
dens den anden kun har bevaret vangerne, 
hvorpå englene har været loddet. De hjelmede 
våbener, på baggrund af rocaille-bladværk, er 
spejlvendte.

Fra Lovisa Christina Magdalena Charlotta 
von Barners †kiste (jfr. kisteplade nr. 2)90 1906 
afgivet til Nationalmuseet (inv. nr. D6438).

3) 1768. Ligkistebeslag af form som (hjel
met) Barner-våben. Oval tinplade, omgivet af 
gennembrudt blyklæde, 16x24 cm. Pladen har 
påloddet en jernklædt arm med fakkel, for Bar
ner, omgivet af Dannebrogsordenens kæde, alt 
af bly. Over skjoldet kraven af den afbrækkede 
hjelm.

Må være fra amtmand J. H.J. von Barners 
†kiste. Han optoges i Dannebrogsordenen 
1759, jfr. kisteplade nr. 6.91 Siden 1906 i Natio
nalmuseet (inv. nr. D6440).

4) O. 1770. Våbenskjold for Barner. En for
oven fliget tinplade, 28x28 cm, med indpuns- 
let kantbort, hvorpå er fasthæftet et hjelmet 
Barner-våben med klæde i gennembrudt, støbt 
blyarbejde. Våbenets fakkel er afbrækket, lige
som hjelmtegnet - tre faner - kun skimtes som 
aftryk på tinpladen. Siden 1906 i Nationalmu
seet (inv. nr. D6441).

5) O. 1770. Kronet våbenskjold for Rosen
krantz. Tinplade, foroven tunget, 28x27 cm, 
med indpunslet kantbort og påhæftede blyor
namenter: ovalt (spejlvendt) Rosenkrantz-vå- 
ben, hvor løverne er afbrækkede, omgivet af 
klæde. Våbenet bærer foroven hjelm, hvorover 
meget stor, femtakket krone.92 Siden 1906 i 
Nationalmuseet (inv. nr. D6439).

6) O. 1770. Krabbe-våben. Oval tinplade
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Fig. 44. *Kantbort fra o. 1775 fra †kiste (s. 1019). Nu i NM2. NE fot. 1984. - *Coffin edge c. 1775. Now in 
NM2.

omgivet af gennembrudt blyløv, 14x22 cm. På 
pladen er fastgjort rand og tværbjælke, samt 
kraven af en nu afbrækket hjelm, alt støbt sam
men med blyet. Parallel til nr. 3 og 7. Siden
1906 i Nationalmuseet (inv. nr. D6442).

7) O. 1770. Lützow-våben.93 Oval tinplade 
omgivet afklæde, 21x21 cm. Skjoldets brede 
rand, våbenets stige, det fligede, gennembrud
te klæde, samt hjelmen med hjelmtegnet: tre 
faner, er støbt i bly og påloddet tinpladen. En 
del af klædet på heraldisk venstre side mangler. 
Siden 1906 i Nationalmuseet (inv. nr. D6443).

8) O. 1775. Kantborter fra kiste(r). Smalt 
bånd i gennembrudt arbejde af bly-tin legering,
4 cm bredt, bevaret er syv stykker på tilsam
men 224 cm.s længde. Båndet er sammenlod
det af 27 cm lange sekvenser, bestående af tre 
billeder mellem akantusbladværk (fig. 44). Til 
venstre Opstandelsen, i midten Lammet med 
sejrsfane i medaljon, flankeret af engle, der bæ
rer femtakket krone over medaljonen. Til højre 
et dødningehoved under vinget timeglas. Siden 
1905 i Nationalmuseet (inv. nr. D5851).

9) O. 1775. Fragment af kantbort, 4X15 cm,

Fig. 45-47. Kisteplader i von Barners gravkapel. 45. Nr. 2 over Lovisa Christiana Magdalena Charlotta von 
Barner, †1759 (s. 1017). 46. Nr. 5 over Carl August von Barner, †1763 (s. 1017). 47. Nr. 8 over Henriette 
Margaretha Lente Adeler, †l786 (s. 1018). NE fot. 1981. — 45-47. Coffin plates in the burial chapel of the von 
Barner family. 45. No. 2 for Louisa Christiana Magdalena Charlotta von Barner, †1759. 46. No. 5 for Carl August von 
Barner, †1763. 47. No. 8 for Henriette Margaretha Lente Adeler, \1786.
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af bly-tinlegering. Spinkle, fortløbende liljer i 
gennembrudt støbning. Siden 1905 i National
museet (inv. nr. D5851).

10) O. 1775. Hjørneornament af form som 
rocaille, hvori engel, der holder feston udgåen
de fra overflødighedshorn. Støbt, gennem
brudt bly-tinarbejde, 12,5x8 cm. På fotografi 
fra 1905 ses beslag af denne type ved de leddelte 
kistelågs nedre hjørner og nederst, omkring de 
rokokoprofilerede kisters hjørner. Siden 1905 i 
Nationalmuseet (inv. nr. D5851).

Mindetavle. O. 1829. Thomas Thostrup, 
præst til Rerslev og Vedby 1820-29. *1770, 
†1829. Grå marmortavle, 32x44 cm, med for
dybede versaler. På korets nordmur.

Kirkegårdsmonumenter. O. 1861. Agent Hen- 
rich Gamst, ridder af Dannebrog, *3. sept. 
1788 i Kiøbenhavn, †3. sept. 1861 på Vedby- 
gård. Herefter gravvers. Hvid marmortavle, 
68x41 cm, med sortmalede, fordybede versa
ler. Tavlen står op ad træstamme, der krones af 
latinsk marmorkors. På gravstedet findes des
uden monument over P. Madsen, biskop, 
dr. theol., *28. aug. 1843, †7. aug. 1911, prof., 
1875, biskop 1909, og hustru Th. Madsen, født 
Storck, *13. maj 1842, †ll.juli 1917, sat af dis
ciple, venner og sognets beboere.

I kirkegårdens sydøsthjørne, på Vedbygårds 
gravsted, der på nordsiden hegnes af støbejerns- 
gitter.

Fig. 48. Detalje af stukornamentik i gravkapel fra 1769 (s. 986). HJ fot. 
1984. - Detail of stucco ornament in the mortuary 1169.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. Godsarkiver. Vedbygård Gods. Kirkerne og sko
lerne vedkommende 1641-1893. - Ved embedet. Ved
by Kirkes Prot. 1862-1966. - Se i øvrigt arkivalier 
for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1809. Notater (fra 1850’erne) afleveret af

H. Storck 1915. - Restaureringsberetning ved pastor 
C. A. Hansen 1859, do. (lidt afvigende) ved skolelæ
rer C. H. Hansen, fundet 1979 indmuret i alterbor
det. Indberetninger ved F. Uldall (klokker), cirkulæ
re til biskopperne 1890, M. Henriksen 1899 (kalkma
lerier og inventar), C. M. Smidt 1902 (bygning), 
J. Olrik 1902 (inventar) og 1905 (Barners kapel), 
Chr. Axel Jensen 1912 (gravkælder og gravsten), 
P. Nørlund 1915 og E. Moltke 1935 (kalkmalerier),

M. Mackeprang 1935 (bygning), N. J. Termansen 
1954 og 1956 (krucifiks), 1959 (Smertensmand), Ei
nar V.Jensen 1959 og 1960 (altertavle m.m.), 
M. Aamann Sørensen 1969 (romansk vinduesram
me), Mogens Larsen 1976 (inventar), Marie-Louise 
Jørgensen 1978 (gravminder), Kirsten Trampedach 
1979 (kalkmalerier), Hugo Johannsen 1978 og 1979 
(bygning), Marie-Louise Jørgensen 1981 (inventar 
og gravminder), Preben Thorsen 1981 (dokument i 
alterbordet). - Bygningsbeskrivelse ved Hugo Jo
hannsen, kalkmalerier og inventar ved Marie-Louise 
Jørgensen, gravminder ved Marie Louise Jørgensen 
og Henrik Larsen. Knud Prange har været konsulte
ret vedr. heraldiske spørgsmål. Redaktionen afslut
tet maj 1984.
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Tegninger. NM2. To tegninger af gravsten ved 
S. Abildgaard. - Font og romansk vindue med ege
træsramme ved C. M. Smidt 1902. - Kisteplade fra 
1624 over Sibylle Grubbe 1912. - Tryk af forslag til 
orgel ved A. Lautrup-Larsen. - Plan ved M. Brahde 
1966. - Romansk vindue ved M. Aamann Sørensen 
1968. - Tryk af forslag til stabilisering af bygningen 
ved E. Troelsgård 1978. - KglBibl. 2°. 61 og 66. Jo
han Gottfred Burman Becker: Tegninger af Danske 
Kirker, Monumenter, Døbefunter, Gravstene og an
dre mærkelige Alderdomslevninger. - Kunstakade
miets bibliotek. Forslag af Hans I. Holm (1835-1916) 
til bogpult på altret. - Vedbygård. Div. opmålinger af 
kirkegård og kirke, bl.a. forslag til trappehus o. 1908 
samt plan (F. C. C. Hansen, Sorø?). - Plan, snit og 
facader ved A. Lautrup-Larsen 1925. - Forslag til 
fyrrum på tårnets nordside ved samme 1940. Kopier 
af disse tegninger i NM2.

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII, 1832, s. 14. - 
Henry Petersen IX, 158 f. - P. Nørlund II, 67-69. - 
C. M. Smidt IVa, 75-85.

1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Repert. 3. febr. 1483, nr. 5174 og 31. jan. 1496, 
nr. 8080.
3 DaMag. l.rk. VI, 186.
4 Landebogen s. 126.
5 Ved embedet. Synsprot. 1862-1966.
6 Arbejdet forestodes af murermester Richs, jfr. note 
40.
7 En tegning på Vedbygård viser forslag til murens 
indrykning.
8 Svarende til fløjene i Reerslev; de er udført af tøm
rer Hans Frederiksen, jfr. note 40.
9 En tegning til dette indgangsparti udført af kirkens 
arkitekt A. Lautrup-Larsen er på Vedbygård.
10 LA. Holbæk amtsprovsti. 1808-23. Synsforretn.
11 Østligst på nordsiden er en stump af gesimsen 
endnu bevaret.
12 Jfr. Tølløse, Hørby og Tuse (s. 221 f., 493 og 592); 
endvidere Haraldsted (DK. Sorø s. 446f.).
13 Trappen er synlig på ældre fot. i NM2, gengivet i 
ÅrbHolbæk 1934, s. 158.
14 Jfr. korgavlen i Kvanløse, s. 114 og fig. 1.
15 Dateringen fremgår af indskriften over døren. I 
præsteindberetningen til Thurah og Hofman omta
les såvel gravkapellet som dets bygherre, jfr. note 
51.
16 Jfr. C. Elling: Lerchenborg og den vestsjællandske 
Rokoko, i ÅrbHolbæk 1934, s. 159.
17 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
18 Restaureringen er beskrevet i et af skolelærer og 
kirkesanger C. H. Hansen affattet dokument, som 
bærer datoen 12. sept. 1859 og ved kirkens seneste 
restaurering 1979 fandtes nedlagt i en glasflaske i

alterbordet. Efter læsning og afskrift er flasken med 
dokument atter anbragt i alterbordet. Vedr. restaure
ringen, som for visse deles vedkommende, bl.a. tår
net, muligvis først afsluttedes i 1860, se endvidere 
note 40 og 38. I skibet over døren indsattes en lille 
tavle med fordybede versaler: »Restaureret 1696 - 
1859«. Sekundært er tilføjet »1979«, en lignende 
bygningstavle opsattes i Reerslev (s. 965). Også præ
sten, C. A. Hansen leverede en beretning; afskrift 
findes i NM2.
19 Dette arrangement med selvstændig indgang (evt. 
skærmet af vindfang) til herskabsstolen synes at have 
været normen for en lang række privatejede kirker, 
jfr. s. 136, 363, 684, 853, 928.
20 Jfr. s. 964 med note 21.
21 En usigneret og udateret tegning, som formentlig 
skyldes Sorø Akademis arkitekt F. C. C. Hansen, 
findes på Vedbygård.
22 Signeret og dateret tegning findes på Vedbygård.
23 Tilsvarende forhold kendes i f.eks. Tersløse og 
Frydendal (s. 448 med note 61 og s. 855) i Holbæk 
amt.
24 Våbenet er forgæves søgt identificeret af A. Thiset 
og Knud Prange.
25 Mikkel Ruds dødsår kendes ikke.
26 I Karrebæk ses to engle holdende kalkmalet tæp
pedekoration hvori to våbener (DK. Sorø s. 1090 
med fig. 11).
27 Jfr. dokument fundet i bordet ved restaureringen 
1979.
28 DK. Præstø s. 883.
29 Pletter af vin og voks på nedennævnte tæppe be
styrker den opfattelse, at det har ligget på alterbor
det, jfr. Fritze Lindahl.
30 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
31 Tæppet er senest behandlet af Fritze Lindahl: Ein 
persischer Wirkteppich aus ein dänischen Dorfkir- 
che, i Documenta Textilia. Festschrift für Sigrid 
Müller-Christensen. Herausgegeben von Mechthild 
Flury-Lemberg und Karen Stolleis. Deutscher 
Kunstverlag 1981, s. 207-12. Heri en farvegengivel- 
se. Ved artiklens affattelse kendtes oplysningen fra 
præsteindberetningen vedr. klædet fra 1690 ikke. I 
artiklen henvises til følgende relevant litteratur 
F. R. Martin: A History of Oriental Carpets before 
1800, Wien 1908, Kurt Erdmann: Persische Wirk- 
teppiche der Safawidenzeit, i Pantheon 7, 1932 og 
Friedrich-Karl Spuhler: Seidene Repråsentationstep- 
piche der mittleren bis spåten Safawidenzeit - die 
sog. Polenteppiche, Berlin 1968.
32 Jfr. note 3. Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz var 
enke efter Jørgen Rud til Vedby, der døde o. 1504; 
hun selv døde 1509.
33 Fra Nordlunde på Lolland kommer en altertavle 
(nu i NM) udført i slutningen af 1400’rne. På inder-
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Fig. 49. Kalkmalet †baldakin eller himmel fra 1696 
over altertavlen (s. 992). Poul Nørlund fot. 1915. - 
†Canopy as mural, 1696, over the altar.

siden af dens fløje ses malede fremstillinger af Johan
nes Døberens historie, mens midtskabet rummer en 
korsfæstelsesscene (DK. Maribo s. 567). I Ubberud 
kirke (Odense hrd., Odense amt) står en tavle, hvis 
midtskab fremstiller Johannes Døberen og sideska
bene fire hovedscener af hans martyrium (jfr. 
V. Thorlacius-Ussing: Claus Berg, 1922, s. 20, 
fig. 5).
34 Jfr. DK. Præstø s. 1087 og Kbh. Amt s. 984 og 
1054. Se endvidere sagregistrene til Sorø og Maribo 
amter.
35 Jfr. præstens indb.
36 LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.
37 1859 blev æsken istandsat indvendig, i Slagelse, 
jfr. note 40. Oldermandsranke indicerer normalt, at 
der er tale om et udenlandsk (tysk) arbejde.
38 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsforret- 
ningsprot.
39 Sml. Jungshoveds fra 1649 og Greves fra 1650- 
1700 (DK. Præstø s. 893 og Kbh. Amt s. 968).
40 LA. Godsarkiver. Vedbygård Gods. Kirkerne og 
skolerne vedkommende 1641-1893.
41 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 406.
42 Jfr. skrivelse af 28. maj samme år.
43 Villads Christensen: Vedbygaards Historie gen
nem 600 Aar, 1939, s. 100 anføres som en kuriositet, 
at fadet »for nogle år siden« blev fundet i en dam i 
Vedby. Efter at have været brugt et sted i landsbyen 
som andefad, var det atter havnet på Vedbygård.

44 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848 og DaAtlas VI, 246.
45 DK. Sorø s. 688 med fig. 7, s. 706 med fig. 7, 
s. 741 med fig. 5 og DK. Kbh. Amt s. 1232 med 
fig. 9, jfr. de kunsthistoriske oversigter DK. Sorø 
s. 1243 og DK. Kbh. Amt s. 2250.
46 Ved en undersøgelse 1902, da tilsvarende formod
ning fremsattes, forekom de ikke helt intakte.
47 Der var kun bevaret resterne af en rødlig kødfar
ve, og på tornekronen en mørk ubestemmelig farve. 
Korstræet havde cinnoberrødt med noget, der tyde- 
des som dekomponeret sølv på kanterne. Det yngre 
lag omfattede en lys, bleg kødfarve med lange blod
dråber, mørkebrunt hår og skæg, grøn lasur på sølv 
på tornekronen og forgyldt lændeklæde. Korstræet 
havde muligvis en rød ådring på mørkebrun bund, 
glorieskiven bleg okkergult eller neapelgult midt
parti med mere hvidlige stråler på en lilla bund, som 
blev mere kraprød mod yderkanten. Yderst en kant 
af guldfarvet sølv. Herudover var i nyeste tid på
smurt et lag bestående af lim og fernis.
48 Jfr. DK. Frborg. s. 2059f. med fig. 28, 2094 og 
2096.
49 Stafferingen fra 1859 bestod hovedsagelig af en 
gulbrun farve; det oprindelige guld var fornyet med 
uægte eller guldbronze.
50 Jfr. note 27 og note 35.
51 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hofman 1755 og 1773. I—II.
52 Notater (fra 1850’erne) afleveret af H. Storck 
1915.
53 Jfr. noterne 40, 38, 27 og 35.
54 Købt af københavnsk antikvitetshandler, som op
gav, at stykket stammede fra Ruds Vedby.
55 Jfr. noterne 28, 35 og 27.
56 Jfr. noterne 27, 28, 35 og 52.
57 Om Hans Lauridsen, se DK. Præstø s. 1087f, 
DK. Sorø s. 1249 og sagregistrene DK. Kbh. Amt 
s. 2313 og Maribo s. 1622.
58 Meddelelse fra Marcussen & Søn.
59 Jfr. note 5.
60 Jfr. noterne 27 og 35. Ruds Vedby og Reerslev 
hørte til de første i Danmark, der fik opstillet et 
harmonium, jfr. Erik Skov: Historien om et orgel, i 
NMArb. 1973, s. 126f.
61 H. C. Lund gav salmenummertavler 1859, jfr. no
te 40.
62 LA. Bispearkivet. Løve hrd. 1690-1820.
63 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
64 Kronen, som kendes fra indb. 1902, ses på ældre 
interiørfotografi.
65 Iørgen Grubbe døde 1640. En gipsafstøbning af 
Grubbevåbenet findes i NM2 (inv.nr. D 11151).
66 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
67 Jfr. note 10 og 38.
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68 Efter en årrække at have været borte, anbragtes de 
ved sidste restaurering på oprindelig plads.
69 Heri kan ses en bekræftelse på den formodning, 
som fremsattes i forbindelse med en undersøgelse 
ved kirkens restaurering 1979. Konservatoren gav da 
udtryk for, at skriften var udbedret i stort omfang, 
og at der tilsyneladende havde været en anden tekst 
tidligere, hvorfor den formodning fremsattes, at 
tavlen var fremstillet til andet formål.
70 Hentydende til Atke-familiens våben med tre ru
der? og familien Dragens, med en drage, jfr. foræl
drenes epitafium i Slangerup (DK. Frborg. s. 2096 
med fig. 54. Endvidere farbroderen, Hans Atkes epi
tafium nr. 5, s. 2094 med fig. 53).
71 Dorte Bølles mor, Birgitte Skave (†1512) var dat
ter af rigsråd Niels Jensen Skave til Eskilstrup 
(†1452) og Dorte Snekken (†1492), der var gift 2. 
gang med Claus Daa til Ravnstrup (†o. 1496).
72 Jensen: Gravsten I, 203 f., II nr. 292 samt tavle 53.
73 DK. Sorø s. 626 med fig. 21, jfr. Jensen: Gravsten
I, 204 og II, nr. 293. Andre våbensten fra 1500’rnes 
midte, der tilskrives Roskilde-værkstedet, er to 
*sten fra Holbæk Museum, over Kirsten Tidemands 
(†1527) og over hendes søn Markor Tidemand 
(†1550) og hustru Karine Bølle. Begge sikkert lagt
0. 1550, jfr. Jensen: Gravsten I, 204f., II nr. 295 og 
296. Fru Karen Bølle døde 1582, begravet i S. Knuds’ 
domkirke Odense, jfr. DaAdÅrb. 1945, II, 109f.
74 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848 og note 27 og note 35.
75 Jensen: Gravsten I, 255 og II, nr. 486.
76 Jfr. NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til 
topografisk beskrivelse 1848. C. F. Barnewitz var 
g.m. Lene Kirstine Grubbe, datter af Hille Bülow 
(nr. 12) og Sivert Grubbe (nr. 10). Lene Grubbe var
1. gang g.m. oberstløjtnant Fr. Aug. Barner, †1712, 
og frk. Barner kan være en datter af dette ægteskab.
77 En afstøbning findes i Nationalmuseet.
78 Korset blev fundet sammen med kisteplader og 
-beslag bl.a. et skriftbånd med initialerne MG og SR 
og årstallet 1569, en datering, som synes at stemme 
med de andre krucifiksers.
79 Hjelmtegnet, en okse, er nu afbrækket og skubbet 
ind bag beslaget, men ses på fotografi fra 1912 på 
plads.
80 Sibylle Grubbe var datter af Jørgen Grubbe (1584- 
1640) og Lene Grubbe (1594-1640), begravet i Hal
sted kirke, jfr. kisteplade nr. 2, DK. Maribo s. 615. 
Sml. Niels Jørgen Poulsen: Slægtens sidste mand, i 
Lolland-Falsters Stiftsbog 1978, s. 62-75. Parret hav
de i alt 17 børn, jfr. begravelse nr. 9 og 10 samt Si
vert Grubbe (begravelse nr. 11), sml. DaAdÅrb. 
1895.
81 Sml. note 80.
82 Beslag fra †kiste for Johan Beck, †1644 (DK. Sorø 
s. 1008, fig. 16).

83 Sml. Marie Sophie Bielkes kiste fra 1686 i Roskil
de domkirke, DK. Kbh. Amt s. 2108, jfr. Niels Jør
gen Poulsen: Ove Skades Krypt i Roskilde Domkir
ke, i NMArb. 1976 s. 88 f., 95, fig. 11, samt Christen 
Skeel Jørgensens kiste fra 1688 i Århus domkirke, 
DK. Århus s. 881 med fig. 575. Jørgen Grubbe 
(1584-1640) var søn af Eiler Grubbe og Kirsten Lyk
ke, og såvel Sivert Grubbe (begravelse nr. 11) som 
øvrige børn af Lene Rud og Jørgen Grubbe (sml. 
note 80) vil således have kunnet tælle en Lykke 
blandt deres aner.
84 Sml. Niels Jørgen Poulsen: Michael og Nicolai 
Schrøder, i Historiske Meddelelser om København, 
1977, s. 84f.
85 Venligst meddelt af Kay S. Nielsen, Tøjhusmu
seet.
86 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848 angiver kun amtmand de 
Barner og hustru A. M. Rosenkrantz samt 4 børn. 
En artikel i ugeskriftet Nordisk Billed-Magasin,
14. jan. 1872, nr. 3, anfører 13 kister i kapellet.
87 Ordenen de l’Union parfaite var en hoforden, ind
stiftet 7. aug. 1732 af dronning Sophie Magdalene på 
hendes 11-års bryllupsdag med Christian VI, og var 
beregnet for en snæver kreds med personlig tilknyt
ning til dronningen. Jfr. Kongelige ordener, udstil
lingskatalog ved Niels G. Bartholdy, Det nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg 1980, s. 50 med 
farveplanche efter s. 24.
88 DK. Kbh. By, bd. 2, s. 346 nr. 7 og 8, jfr. fig. 55.
89 Jfr. brev af l.juni 1906 i korrespondancearkiv, 
NM2.
90 Indb. 1902 henfører det ene af disse beslag, som 
angives at være af tin, til †kiste uden kisteplade.
91 Jfr. Peder Biørn (udg.): Nye Samling over Rid-

Fig. 50. Landsbyplan 1782. - Village map 1782.
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derne af Elephant- og Dannebrog-Ordenen fra Aar 
1660 til 1776, 1776.
92 Rangkrone for ubetitlet adel.
93 Lützow-våbenet kan forekomme fremmed i en 
Barner-begravelse. Der kan dog henvises til stald
mester M. Fr. Lützow (†1696, sml. gravkælder, be

gravelse nr. 12), hvis to døtre med Hille Bülow 
(†1718, sml. gravkælder, begravelse nr. 12), Doro
thea Elisabeth og Anna Catharina (*1685), ifølge 
moderens testamente fik ophold på Vedbygård, hvor 
de begge endnu levede 1748, jfr. DaAdArb. 1928, 
s. 69f.
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Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til seks 
øre.1 1567 havde sognet, som allerede da var anneks 
til Tersløse (s. 433), 27 tiendeydere.2 Patronatsretten 
lå hos kapitlet i Roskilde; men kirken anføres ikke i 
kapitlets jordebog 1568.3 Endnu o. 1666 ansås patro
natsretten for kongelig;4 men 13. sept. 1673 blev den 
tilskødet rentemester Henrik Muller til Dragsholm, 
som imidlertid allerede 3. aug. 1676 solgte rettighe
derne til rigsadmiral Henrik Bielke.5 Herefter lå kir
ken under Tersløsegaard og kom derfor ved midten 
af 1700’rne til Sorø Akademi som en del af baron 
Holbergs testamentariske gave. Kirken overgik til 
selveje 1. sept. 1934.

Kirken ligger vestligt i udkanten af den oprin
delige landsby syd for landevejen Sorø-Ka-

lundborg. Beliggenheden på et øst-vestløbende 
højdedrag giver vidt udsyn over det omliggen
de land, navnlig mod syd. Umiddelbart nord 
og nordvest for kirkegården på jord, som tidli
gere tilhørte skolelæreren, findes to kamre fra 
en ødelagt langdysse.

Kirkegården har i det væsentlige bevaret 
gamle grænser; dog er der 1983 sket en mindre 
udvidelse mod vest.

Kirkegårdens hegn og indgange. Bortset fra 
vestudvidelsen, som hegnes af trådvæv, har 
kirkegården mod alle fire verdenshjørner mu
re, der står blanke og afdækket med indad
vendte vingetegl. Yngst er muren i øst (med

Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1978. - Exterior seen from the south-east.
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, 
tegnet af Marianne Nielsen 1984. Sig
naturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key 
on p. 9.

det skrå sydøsthjørne), der stammer fra 1941,6 
da en ældre hvidtet mur med udvendige støtte
piller blev revet ned på grund af vejføringens 
ændring og afløst af en rødstensmur 2,4 m læn
gere inde på kirkegården. Sydsidens mur, der 
følger terrænet i afsæt og indvendig delvis står 
jorddækket, er af små røde sten i krydsskifte og 
formentlig opført 1861-62 i forbindelse med 
kirkens hovedrestaurering. Dette gælder sand
synligvis også de to andre sider, hvis mure ho
vedsagelig er af marksten, bortset fra et par 
skifter tegl under afdækningen. Såfremt vest
muren virkelig er opført ved denne tid, er den 
ændret to gange senere: Først o. 1912, da den 
førtes omkring det nyopførte ligkapel, hvis 
østgavl ligger i flugt med murens; dernæst i 
forbindelse med kirkegårdens seneste udvidel
se, da man har brudt en åbning syd for kapellet 
med rampe ned til den lavereliggende udvidel
se. - Kirkegårdens †ringmure nævnes tidligst 
1665, da stensætteren fik betaling for 61 favne 
mur og kørsel til Næstved.7 1803 behøvede øst
re og søndre ringmur istandsættelse.8 På de to 
andre sider - og formentlig delvis også mod øst 
og syd - var der †stengærder, som omtales flere 
gange frem til kirkens hovedistandsættelse. Det 
er nærliggende at formode, at hovedparten af 
materialet i disse gærder er genbenyttet i vest- 
og nordmuren.

Hovedindgangen er en port i syd ud for vå
benhuset. Dens murede piller, der afdækkes af 
små saddeltage og udvendig prydes af kors- 
blændinger, er vel samtidige med muren; jern-

tremmefløjene synes derimod yngre.9 Østmu
rens låge, som giver opgang fra Tersløsevej til 
kirkegården, er samtidig med muren (1941), 
omend den sortmalede jerntremmefløj kan væ
re genanvendt. Yngst er en køreport i syd fra 
parkeringspladsen til kirkegårdsudvidelsen.

Der er store træer på kirkegården langs mu
rene i syd og nord, hovedsagelig lind.

Det nygotiske ligkapel af røde munkesten og 
med kamtakkede gavle er opført 191210 efter 
samme tegning, som benyttedes ved andre af 
Sorø Akademis eller Universitetets kirker, 
f.eks. Niløse, Stenlille og Sæby (s. 420, 454 og 
895). Et nødtørftshus er indrettet i et skur fra 
o. 1923,11 bygget op til den tidligere graverbo- 
lig (1893) uden for hovedindgangen.

Af det brolagte fortov, som nu omgiver kir
ken på alle sider, ønskede man 189210 et ved 
syd- og vestsiden, mens apsis og nordsiden 
endnu manglede 1932.12

Kirken består af kor med apsis samt skib, op
ført som et samlet anlæg, muligvis endnu i 
1100’rne. Hertil er i senmiddelalderen føjet vå
benhus (stærkt ombygget 1862) og tårn med 
sekundært trappehus. Orienteringen er om
trent solret.

Det oprindelige anlæg er bygget på terræn, 
som fra et punkt ud for skibets døre falder såvel 
mod øst som mod vest. Bygningen hviler på en 
sokkel, bestående af skråkant, hvorover vulst. 
Selve skråkanten er hugget af granit, mens vul- 
sten er af kridt, suppleret med frådsten; de to 
sidstnævnte materialer indgår tillige i vin
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duernes stik. Det øvrige murværk består ho
vedsagelig af marksten, som i soklen, på hjør
nerne og omkring muråbningerne er kvader
hugget, men herudover i øvrigt fremtræder 
med planhuggede murflader, lagt i regelmæssi
ge skifter. - I gavlene er der cirkulære bom
huller.

Hvor oprindelig murbehandling endnu iagt
tages ses udglattet fugemørtel, forsynet med 
kvaderridsning. Udvendig er herover påført et 
grusblandet lag puds, hvis hvidtning ikke be
høver være samtidig. Indvendig er murfladerne 
behandlet med en finere, næsten glittet puds, 
hvorover et hvidtelag, som senest er påført i 
forbindelse med kalkmaleriudsmykningen. På 
gavlene er der blot en grov kalkvælling. Ved 
apsis samt korets og skibets sydøstre hjørner 
andrager oprindelig murhøjde, målt fra soklens 
overside, henholdsvis 3,8 m, 4,6 og 5,35.

Døre og vinduer. Syddøren er i brug, men 
omdannet ved hovedrestaureringen 1862; der
imod erkendes den tilmurede norddørs oprin
delige form tydeligt. Den ydre, rundbuede åb
ning, sat af granitkvadre, er blændet i murflug
ten, mens den indre åbning med smigede van
ger og vandret afdækning står som niche.13

Apsiden har bevaret et rundbuet, smiget vin
due, som udvendig har nyere sålbænk af granit. 
Her måler åbningen 130x78 cm, og issepunk
tet sidder 90 cm under murkronen. Ved indre 
murflugt er de tilsvarende dimensioner 118x80 
cm, mens lysningen måler 78x45 cm. Ingen af 
korets oprindelige vinduer er bevaret, hvori
mod de tre af i alt fire i skibets langmure endnu 
kan påvises. Bedst bevaret er nordsidens vestli
ge, umiddelbart øst for dørstedet. Det er blæn
det i lysningen og restaureret 1862 (ny sålbænk 
som i apsis). Udvendig måler det 140x82 cm, 
og issepunktet er 100 cm under murkronen. 
Den indre åbning, som delvis er synlig fra lof
tet, måler 77 cm i bredden, mens den tilsvaren
de dimension for lysningens vedkommende er 
32 cm. Issepunktet sidder ca. 140 cm under 
murkronen. Af nordsidens østre vindue er ho
vedparten af det ydre frådstensstik synlig, 
mens resten er slugt ved indsættelsen af det sto
re spidsbuede vindue 1862. Sydsidens vestre

Fig. 3. Ydre, set fra nordøst. Tegning af Burman Be
cker, dateret 26. juli 1854. Det kongelige Bibliotek. 
- Exterior seen from the north-east. Drawing by Burman 
Becker dated 26th July 1854.

vindue står mod våbenhusloftet blændet i mur- 
flugten; åbningens mål er her ca. 145x84 cm. 
Mod loftet er den indre åbning til dels synlig; 
dens østre halvdel er dog forstyrret og ødelagt, 
muligvis i forbindelse med vinduets benyttelse 
som opgang til loftet.

Indre. Apsidens halvkuppelhvælv er bevaret, 
og dette gælder tillige den bemærkelsesværdig 
høje, rundbuede korbue, som tilsyneladende al
drig har haft kragbånd (jfr. kalkmalerier). Både 
korets og skibets †loftsbjælker har efterladt af
tryk på gavlene og spor i murkronerne. Koret 
havde syv bjælker ifølge murkronens tilmurede 
huller, og i skibet synes tømmerets dimensio
ner at have andraget lidt under 20x20 cm i 
tværsnit. I koret har brædderne hvilet på over
siden af bjælkerne, idet den glittede puds er ført 
op mellem bjælkerne; derimod tyder bevarede 
spor på, at brædderne i skibet har været søm
met fast til undersiden. - Alle taggavle er 
bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Senere i middelalder
en, muligvis allerede i 1400’rnes begyndelse, 
har kirken faet hvælv, og det kan ikke udeluk
kes, at det er sket samtidig i begge afsnit. Kor
hvælvet hviler på hjørnepiller og har spidse, 
helstens skjoldbuer, som er betydelig højere i
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Fig. 4. Indre, set mod vest. Einar V. Jensen fot. 1955. - Interior seen to the west.

kirkens længdeakse af hensyn til apsis og kor
bue. Ribberne er halvstens, og der er lette over
ribber med trinkamme. Hensynet til de højere- 
siddende muråbninger i øst og vest har tillige 
medført, at øst- og vestkappen i teknisk hense
ende er behandlet som et spidsbuet tønde
hvælv.

Skibets to fag hviler på falsede hjørne- og 
vægpiller. De spidse skjold- og gjordbuer er 
helstens, ribberne halvstens, og der er lette 
overribber med trinkamme (også på gjordbu
en). I søndre svikkel af vestfagets vestre kappe 
ses en tilmuret lem med træramme, hvis over
ligger er svagt fladbuet.

Murkronerne er ikke forhøjet ved hvælv- 
slagningen, som blot medførte en ændret op
stilling af tagværkerne. I denne forbindelse kan 
man have lukket mellemrummet mellem spær

skoene ved at tilføje den falsgesims, som ses på 
Burman Beckers tegning (fig. 3). Samme teg
ning viser, at korets og skibets gavle frem til 
restaureringen 1862 stod med glatte kamme, 
kronet af toptinde. Vestgavlens toptinde er der
imod bevaret og kan i lighed med de øvrige 
stamme fra hvælvslagningens tid. Den er af 
tegl og opsat i forbindelse med en ommuring af 
gavlens kip. Her ses en glug til loftsrummet, 
som udvendig har spærformet afdækning.

Tårnet skal antagelig henføres til årtierne 
o. 1500. Det hviler på markstenssyld og er op
ført af munkesten i uregelmæssigt munkeskif
te. Dette hovedbyggemateriale suppleres af 
marksten - antagelig genanvendte fra skibets 
gennembrudte vestgavl — som fortrinsvis er 
lagt i bælter i tårnets nedre del. En bred spids
buet arkade forbinder skibet med tårnrummet,
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Fig. 5. Indre, set mod øst. LL fot. 1978. - Interior seen to the east.

som overdækkes af samtidigt hvælv, hvilende 
på forlæg — også mod skibets vestgavl.14 Det 
nuværende vestvindue er indsat 1862; men ud
vendig er den oprindelige åbnings spidsbuede 
spejl med korsblænding endnu bevaret. Det 
spidsbuede vindue mod nord er indsat o. 1912 i 
forbindelse med opstillingen af kirkens første 
orgel, som skjulte vestvinduet.15 Tårnets sønd
re og nordre flankemur brydes i højde med ski
bets gesims af cirkelblænding.

Opgangen til mellemstokværket skete oprin
delig ad en †fritrappe i syd, hvis fladbuede over
dør er delvis bevaret. Mellemstokværket bely
ses gennem et udvendigt falset, fladbuet vest
vindue, hvis lysning er mindsket såvel i bred
den som i højden. Klokkestokværket har glam
huller til alle fire verdenshjørner: Mod øst, syd 
og vest udformet som to tætsiddende fladbuede

åbninger, over hvis stik en lille cirkelåbning. 
Både ud- og indvendigt indfattes disse koblede 
åbninger af rundbuet blænding (indvendig i øst 
dog fladrundbuet). Det nordre glamhul skiller 
sig ud ved kun at have en stor rundbuet åbning 
med ud- og indvendig fals. Flankemurene af
sluttes af savskifte, hvorover udkraget, glat 
skifte. De øst-vestvendte taggavle har syv 
kamtakker og tilsvarende antal højblændinger 
med trappestik, der i den bredere midterblæn
ding er tvillingdelt. I vestgavlen to rektangulæ
re luger, indsat i blændingerne omkring mid
terblændingen.

Trappehuset, der næppe er meget yngre end 
selve tårnet, er opført af munkesten i uregel
mæssigt munkeskifte over fremspringende 
markstenssyld. Et mindre antal markstens- 
kvadre i østhjørnet kan stamme fra skibets

Danmarks Kirker, Holbæk amt 67
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hjørne, som er beskåret en anelse i forbindelse 
med tilføjelsen af trappehuset, ligesom der må 
være sket udhugninger i tårnets sydmur for at 
skabe plads til spindeltrappen. Bygningen har 
halvtag og en gesims, bestående af savskifte, 
hvorover to udkragede skifter. Gesimsen, hvis 
savskifte er ført om på flankemurene, stammer 
sandsynligvis fra en restaurering i nyere tid.16 
Den fladbuede underdør har højt, spidsbuet 
spejl og åbner sig til en muret spindel, hvis loft 
af parallelle løberskifter udmunder ved den 
fladbuede overdør. Trappen belyses af smal 
lyssprække i syd.

Våbenhuset er stærkt ombygget 1862 og har 
ved denne hovedrestaurering mistet træk, som 
muligvis kunne have bidraget til en nærmere 
tidsfæstelse. Murene er opført af rå og kløvede 
marksten - heriblandt en række store rejste sten 
i sokkelpartiet - mens der til enkelthederne er 
benyttet tegl, hovedsagelig munkesten fra re
staureringen. Fra ombygningen stammer ge
simserne, den fladbuede dør under spidsbuet 
spejl, det lille rundbuede østvindue og den 
kamtakkede gavl. De to sidstnævnte led erstat
tede dels et lille firkantet trævindue, dels en 
gavl med glatte kamme og toptinde.12 I vestre 
flankemur er indsat et nyromansk vindue, hvis 
sål og vanger er af kvaderhuggen granit, mens 
det rundbuede stik er af cementsten. Ændrin
gen er antagelig en følge af, at man o. 191610 
indrettede våbenhusets østre tredjedel til fyr
rum, hvorved indgangshallen mistede sin ene
ste lyskilde.

Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser. 
En række ændringer af den middelalderlige kir
ke, først og fremmest vedrørende vinduerne, 
fremgår af regnskaberne. Således indsattes 
163617 et »nyt stort vindue ved prædikestolen«. 
Når det 180618 hedder, at »kirken er prydet 
med vinduer overalt«, afspejler dette forment
lig en netop gennemført fornyelse. Alligevel 
ønskede man allerede 1826 at tilvejebringe bed
re lysforhold på prædikestolen ved at anbringe 
det pågældende vindue højere.

Endnu 1861, da kirken blev beskrevet,19 stod 
den som gengivet på Burman Beckers tegning 
(fig. 3): Murene var hvidkalkede, tagene hæng-

Fig. 6. Stukornamenter på apsishvælvet. Fragment 
af †kalkmaleri fra 1200’rne, forestillende Mariæ him
melkroning (s. 1032). Skitsetegning i Jacob Korne- 
rups indberetning fra 1893. - Stucco ornament on the 
apse vault. Fragment of †wall-painting from the 1200s 
depicting the Coronation of the Virgin. Sketch by J. Kor- 
nerup 1893.

te med vingetegl, bortset fra apsidens kegletag, 
der havde munke og nonner. De store fladbue
de vinduer på korets og skibets nordside kan 
hidrøre fra den omtalte fornyelse af lysåbnin
gerne tidligere i århundredet. For de øvrige 
vinduers vedkommende må man ty til beskri
velsen 1861, hvis formuleringer dog ikke er en
tydige. Ifølge denne var selve trævinduerne i 
kor, skib og tårn rundbuede, og bortset fra ko
rets indsat i muråbninger, der beskrives som 
rundbuede, men snarere har været fladbuede i 
analogi med den tegnede gengivelse. Korvin
duet siges dog at sidde i »spidsbuefordybning«.

1862 underkastedes kirken en hovedrestaure
ring efter de principper, som praktiseredes ved 
andre af Akademiets og Universitetets kirker, 
f.eks. Niløse, Tersløse, Stenlille og Sæby 
(s. 422, 438, 458 og 904). Arbejdets omfang er 
ikke nærmere specificeret i kilderne, men må i 
det væsentlige have omfattet følgende indgreb: 
De udvendige mure afrensedes for hvidtekalk, 
og markstensmurværket omfugedes med ce
ment, hvori små stenflækker indsattes. Kirken 
og våbenhuset fik nye gesimser og kamtakkede 
gavle. Der indsattes store spidsbuede vinduer 
(med støbejernsrammer) i kor, skib og tårn, 
ligesom døråbningerne fornyedes, skibets med 
fladbue. Muligvis er tegltagene overalt fornyet, 
det gælder i hvert fald apsis, som forsynedes 
med en lav, zinkbeklædt kuppel, hvis tallerken- 
lignende form er mere i pagt med nyklassicisti
ske stilidealer end normerne for en romansk
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apsis; endelig synes tårnet at have faet skifertag.
— I det indre afrensedes hvælvenes piller og 
buer.

Som omtalt fik tårnet o. 1912 et spidsbuet 
nordvindue i forbindelse med opstillingen af 
orglet. 1921 indsattes i skibets nordmur over 
den blændede kvindedør et vindue i romansk 
stil.10

Tagværker. Korets tagværk har i det væsentli
ge bevaret ældre spærfødder og -stivere af eg, 
mens selve spærene og det ene lag hanebånd er 
nyere og af fyr. Skibets tagværk er også hoved
sagelig af fyr med dobbelt lag hanebånd og 
spærstivere; en række af spærene er ældre og 
genanvendt fra en tagstol med krydsbånd. Tår
net har spinkelt tagværk af eg med dobbelt lag 
hanebånd, og i våbenhuset er der også benyttet 
eg, omend flere led er fornyet med fyr.

På korets østgavl ses indvendig et 10 cm 
bredt aftryk efter den nordre af det oprindelige 
†tagværks to skråstivere. Udvendig på samme 
gavl viser en udmuring i tegl, hvor det østligste 
spær har haft sin spærstiver. På skibets vestgavl 
er der udvendig spor efter et 10 cm højt og 
mindst 10 cm bredt hanebånd, som har været 
indbygget i murværket, sml. Hørby (s. 496). 
Inden tårnets opførelse, formentlig i forbindel
se med tagværkets ændring ved hvælvslagnin- 
gen, er det udtaget og revnen lukket med tegl
sten og dækket af puds.

Kirken står i dag fortsat helt præget af ho
vedrestaureringen 1862; dog er tårnets skifer
belægning afløst af vingetegl 1979. Koret, der 
er hævet et trin, har gulv af grå Opdal-fliser,

lagt i forbindelse med en nyindretning af koret 
1957 (arkitekt A. Lautrup-Larsen). Skibets 
midtergang, der indtil 1966 var af røde mur
sten, har gule sten, lagt på fladen med cement
fuge; i stolene og tårnrummet er der ferniseret 
bræddegulv. Våbenhusets gulv er af gulsten i 
sildebensmønster med fuge. Loftet har gråma- 
lede bjælker, og brædderne er beklædt med 
gullig finér.

Opvarmning. 1882 opsattes to kakkelovne, 
som 1916 afløstes af et varmeanlæg med fyr
rum i våbenhuset.10 Anlægget fornyedes 1966.

KALKMALERIER

Stukglorier og andre plastisk fremhævede or
namenter havde længe tilkendegivet, at apsis- 
hvælvet ganske som i Hagested (s. 533 f.) måtte 
rumme en malerisk udsmykning under hvidte
kalken. Det var derfor en skuffelse, da Jacob 
Kornerup 1893 kunne konstatere, at selve far
velagene var afskrabet ved en reparation af 
hvælvet. Til gengæld fandt han, at en mindre 
del af den samlede apsisudsmykning - en apo
stelfrise under hvælvmaleriet - var delvis beva
ret nord for vinduet. Endvidere afdækkedes 
malerier på korbuens underside. Sidstnævnte 
var bedre bevaret og blev derfor restaureret å- 
ret efter, mens apsisfrisen ved en senere lejlig
hed atter overhvidtedes.20 De manglende par
tier af korbueudsmykningen - specielt mod syd
- supplerede Kornerup i analogi med nordsi
den, men dog kun for ornamentikkens ved
kommende.

67*

Fig. 7. Apostelfrise. Fragment af †kalkmaleri fra 1200’rne i apsis (s. 1032). Farvelagt tegning ved Jacob Korne- 
rup. - Row of apostles. Fragment of †wall-painting from the 1200s in the apse.
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Fig. 8a. Korslam og engel over Syndefaldet. Kalkmaleri fra 1200’rne på nordre del af korbuens underside 
(s. 1032). Detalje af farvelagt tegning ved Jacob Kornerup, udført efter afdækning 1893. - Agnus Dei and angel 
above the Fall. Thirteenth-century wall-painting on the northern part of the soffit of the chancel arch. Detail of colour 
drawing by facob Kornerup in 1893 after their discovery.

Efter at kalklagene flere steder var faldet ned 
som følge af uhensigtsmæssig opvarmning af 
det nykalkede kirkerum, blev dele af apostelfri
sen genafdækket, undersøgt og atter overkalket 
af konservator Mogens Larsen 1977; ved sam
me lejlighed konstateredes fragmenter af en ud
smykning på skibets østre hvælv. Den efter
hånden stærkt sodede og tilsmudsede korbue- 
udsmykning blev 1980 besigtiget af Mogens 
Larsen og 1983 afrenset og istandsat af konser
vator Knud Simonsen.

I 1200’rne har apsis, korbue og triumfvæg 
faet en malet udsmykning, af hvilken apsidens 
muligvis er ældre end det øvrige.

Apsis. Af hvælvets maleri er de i alt 12 plasti
ske stukglorier (fig. 6) og dragtbræmmer beva
ret. Gloriernes antal, indbyrdes størrelsesfor
hold og placering godtgør, at det forsvundne 
maleri tilsyneladende har forestillet Marias 
himmelkroning. De to hovedpersoner - Kri- 
stus med moderen ved sin højre side — har væ
ret fremstillet omgivet af svævende engle og 
forneden tilbedende menneskeskikkelser. Apo
stelfrisen (fig. 7) var komponeret som en arka
de med trekløverformede bueslag, hvorunder 
halvfigursbilleder af de hellige mænd, hvis glo- 
rieprydede ansigter var løftet og vendt mod 
kroningsbilledet; som attributter havde de be
varede fremstillinger enten en bog eller kors. 
Under frisen fandtes 1977 spor af draperi. Lig
nende apsiskompositioner, hvor Maria-dyrkel- 
sens nye tronsymbol har afløst den tidligere

gængse Majestasfremstilling kendes tillige fra 
en række andre kalkmaleriudsmykninger i sen- 
romansk-unggotisk tid.21

Frisen var malet på hvidtekalk over ujævnt 
glittet puds. Kompositionen var tegnet med 
brunrød farve. Apostlene havde rødtonede 
hudfarver, og håret var lagt med tynde hvide 
strøg over mørkokker bundfarve. Endvidere 
var glorier, søjlernes baser og kapitæler samt 
frisens nedre afstribning okkergule. Der var 
benyttet blå farve til baggrund og de klædnin
ger, som sås under apostlenes hvide kjortler.

Korbuen (fig. 8). I toppunktet en medaljon 
med korslam, der mod syd og nord flankeres af 
engel i portalindramning. Herunder yderligere 
billedfelter, af hvilke den nordre vanges med 
Syndefaldet er bevaret, mens billedfremstillin
gen i det modstående felt på søndre vange er 
gået tabt på nær et isoleret figurfragment, 
fremdraget ved seneste restaurering. Billederne 
indrammes af afstribede borter og har forneden 
et siksakbånd med dragning.

Af triumfvæggens malerier er dele af den øvre 
billedfrise synlig i loftsrummet over hvælvet. 
Den har lige under det forsvundne bræddeloft 
en kronfrise med palmetter. Dette dekorative 
bånd brydes over korbuens top af en Kristus- 
medaljon, flankeret af to halvfigursengle, den 
søndre med et spyd. Dette attribut - et af Kristi 
lidelsesredskaber - bestemmer Majestasbilledet 
som en dommedagsfremstilling,22 der sammen 
med triumfvæggens og korbuens øvrige billed-



SKELLEBJERG KIRKE 1033

Fig. 8b. Engel. Fragment af kalkmaleri fra 1200’rne på søndre del af korbuens underside (s. 1032). Detalje af 
farvelagt tegning, jfr. fig. 8a, ved Jacob Kornerup, udført efter afdækning 1893. - Angel. Remains of thirteenth- 
century wall-painting on the southern part of the soffit of the chancel arch. Detail of colour drawing, cf. fig. 8a, by facob 
Kornerup in 1893 after their discovery.

udsmykning har indgået i et samspil med det 
jævngamle træskårne krucifiks.23 I frisen nord 
for Majestas-medaljonen er malet Bebudelsen 
og Besøgeisen, mens billederne i frisens søndre 
del er bortslidte.

O. 1450-1525. Det overhvidtede †kalkmaleri
fragment på søndre svikkel i østkappen af ski
bets østre hvælv viste et primitivt, sengotisk 
rankeornament, malet med dodenkoprød 
farve.

INVENTAR

Oversigt. I kirken står en romansk døbefont af granit, 
mens nogle gotiske træfigurer, der 1895 lå på loftet, 
reddedes til Sorø, og en enkelt til Nationalmuseet. 
De var blevet fjernet fra kirkerummet 1861, da kir
ken ligesom de andre under Sorø Akademi underka
stedes en gennemgribende restaurering.

En indskrift i altertavlens postament oplyser, at 
den er anskaffet o. 1605 sammen med alterbordspa- 
nelet og prædikestolen. Denne har senere mistet sin 
udsmykning, og tavlen var borte fra kirken i årene 
1865 til 1958, da den genopstilledes efter en restaure
ring, som også omfattede alterbordspanelet og et 
gravtræ fra 1660’erne.

Kirkens tilhørsforhold til Sorø Akademi siden 
midten af 1700’rne afspejler sig bl.a. i udformningen 
af stolestader og pengebøsser; sidstnævnte er anbragt 
på loftet siden den seneste restaurering 1965-66, da 
Ernst Trier, Vallekilde, afsatte farver på prædikestol 
og stolestader.

Alterbordet er skjult af panel på alle fire sider og 
dækket af en plade.24

Alterbordspanelerne fra 1604-06, af fyr, er 
undtagelsesvis bevaret hele vejen rundt; de er 
udført sammen med altertavlen og prædikesto
len, jfr. indskrift i tavlens postamentfelt. Høj
den er 101,5 cm, forsidens længde 136,5 cm, 
sidepanelernes 81,5 cm. Forsidens tre glatte, 
rektangulære felter (fig. 10) flankeres af kanne- 
lerede pilastre, som står på et nedre fremsprin
gende postament. Gesimsen har glat frise hvor
over fornyede? småbøjler, som bærer en gam
mel bordplade af eg med karnisfremspring på 
alle fire sider. Panelerne mod nord og syd sva
rer til forsidens blot med én fylding. Bagsiden 
har en bred låge i midten flankeret af en smal 
fylding. På lågen sidder en gammel, noget æn
dret lås og tilsvarende, men afbrudte og flytte
de hængseljern.

Panelerne står med oprindelig temperama
ling på kridtgrund. Rammestykkerne er rød
brune, pilastrene hvide og gule med blå kanne- 
lurer, felternes profillister stafferet med grønt, 
violet og sort, farver som gentages på forsidens 
øvrige lister. På den sorte gesimsfrise ses gul 
frakturindskrift: »Christus er Louens ende, 
Huo som Troer paa Hanem hand er Retferdig. 
Rom: X«. De tre felters malerier forestiller 
Frelseren flankeret af Johannes med bog under 
højre arm og kalk med slange i venstre hånd 
samt Peter med opslået bog i højre hånd og en 
stor nøgle i venstre.25 Under figurerne er malet 
kartoucher, hvori navnene med gule versaler 
på sort bund: »Salvator«, »S. Iohannes« og
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Fig. 9. Altertavle fra 1605 (s. 1034). LL fot. 1978. - 
Altar-piece from 1605.

»S. Petrvs«. Dragternes farver er gul, rød, hvid 
og grøn; figurene står på et rødligt gulv, bag
grunden er mørkegrå. Side- og bagpanel stod 
med en lys egetræsmaling fra 1865 til 1958. Da 
den fjernedes, fandtes på nord- og sydsiden re
ster af staffering. I sydsidens fylding sås spor af 
et ornament, muligvis en stofimiterende deko
ration som i forsidens arkadefelter fra 1599 i 
Farum (DK. Frborg. s. 2488 med fig. 8). Bor
dets bagside står nu umalet. 1861 var et †alter- 
klæde af rødt fløjl med guldgalon forneden.12

Altertavlen (fig. 9) er ifølge den latinske ind
skrift i postamentet udført, da Mogens Giøe 
var lensmand på Sæbygård (1604-06) og Erik 
Mouritsen præst i Tersløse og Skellebjerg, hvil
ket er i overensstemmelse med kilder fra mid
ten af 1700’rne, der oplyser, at tavlen var for- 
færdiget 1605.26

Den beskedne tavle, ca. 200 cm høj, består af 
højt postament, tvedelt storstykke flankeret af 
halvsøjler og til siderne vinger samt en lille tre
kantgavl foroven. Postamentet har profilliste- 
indrammet fylding flankeret af fremspring med 
kassetteværk på forsiden. Fremspringene bærer 
storstykkets halvsøjler; imellem dem er to ar
kader, hvis omløbende rammer har båndslyng 
afbrudt af listekapitæler. I midtsviklen sidder 
englehoved. Vingernes kartoucheværk afslut
tes foroven af langhalset fuglehoved, forneden

en stor volut med stregornamentik. Gesimsfri
sen har lave fremspring over halvsøjlerne. Un
der kronlisten sidder tandsnit. Trekantgavlen, 
som snarest må have siddet på et topstykke, 
rummer en usædvanlig dekoration bestående af 
to volutter flankeret af rosetblade og foroven 
en oval bosse. Over søjlerne mangler en form 
for topspir, jfr. f.eks. altertavlen i Store Fugle- 
de (Ars hrd.), som i det hele taget er beslægtet.

Tavlen står med en oprindelig staffering, der 
fremdroges og suppleredes ved en istandsættel
se 1958, da den genopstilledes i kirken efter at 
have været opbevaret i den såkaldte Saxos Celle 
ved Sorø Akademi siden 1865 (sml. (†)altertav
le). Ved forundersøgelsen 1952 fandtes tavlen 
delvis adskilt, men med størstedelen i behold, 
så at det blot blev nødvendigt at supplere de 
tabte dele af storfeltets fyldinger.

Den oprindelige staffering på kridtgrund 
blev fremdraget; postamentets latinske ind
skrift med gyldne versaler blev dog ikke rørt, 
kun den sorte bundfarve udbedredes. Indskrif
ten meddeler: »Da Christian IV lykkeligt rege
rede som Nordens konge i Danmark og Nor
ge, stormægtig af navn og herskerære, og den 
ædle Mogens Giøe, arveherre til Gunderslev- 
holm, styrede Sæby len, og Erik Mouritsen var 
præst i Tersløse og Skellebjerg, blev på kirkens 
bekostning de afguderiske og fordærvede bil
ledværker afskaffet og bortfjernet, og denne 
tavle, bestemt til Herrens bord, forfærdiget 
sammen med alter og prædikestol«.

På storfeltets nederste liste afdækkedes føl
gende versalindskrift med neapelgult på sort 
bund: »Glorior in solo sangvine Christi (cruci- 
fixi)« (I (den korsfæstede) Kristi blod alene her
liggøres vi); i arkaderne genfremstilledes nad
verordene med gylden fraktur på sort bund. 
Gesimsfrisens indskrift med gylden fraktur li
gesom storfeltets, men på dæmpet rød bund 
gengiver Matt. 8,17: »Sandelig hand Bar vor 
siugdom ...«.

I øvrigt er farverne hovedsagelig olivengrøn 
og forgyldning. På halvsøjlerne er malet mør
kegrønt vinløv med forgyldte drueklaser. Stor
stykkets arkaderammer er forgyldte ligesom 
vingernes fuglehoved.
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Af den tidligere (†)altertavle er kun maleriet 
fra 1865 bevaret, men tavlens udseende kendes 
fra fotografier, som viser, at rammen svarede 
til den endnu eksisterende i Gyrstinge (DK. So
rø s. 390 med fig. 3). De må være udført efter 
tegning af arkitekt Christian Hansen, ligesom 
de nært beslægtede i andre Akademikirker, 
f.eks. Niløse og Tersløse (s. 424 og 440).

Maleriet er signeret i nedre højre hjørne: 
»N. Simonsen 1865«.27 Det er malet med olie 
på lærred og måler 210x125 cm. Motivet er 
den opstandne Kristus, set frontalt med kors i 
venstre hånd, stående i ørkenlignende landskab 
med bjerge i baggrunden. Kristus bærer rød 
kappe over hvid kjortel; brune og vissengrønne 
farver dominerer landskabet, himlen er gul
ligblå. Siden 1958 ophængt på tårnrummets 
sydvæg.

*Løse figurer. Af de otte gamle, udskårne træ
billeder, der 1861 lå på våbenhusloftet,12 og

som endnu 1895 omtales på kirkeloftet, er seks 
bevarede: resterne af en Kristusfigur befinder 
sig sammen med tre helgeninder (deraf to ma
donnaer) og en fremstilling af Marias himmel
kroning i Sorø Kunstmuseum, mens en sidden
de biskop er udstillet i Nationalmuseet. Figu
rerne må antages at have stået i et eller flere 
alterskabe, således som præsten forestillede sig 
det, da han 1758 berettede, at altertavlen indtil 
1605 (da den nuværende anskaffedes) havde 
været af smukt billedhuggerarbejde, mest be
stående af katolske helgeners billeder, som det 
sås af de hensatte tiloversblevne stykker. Man 
kunne tænke sig, at S. Katarina har hørt til i 
samme alterskab som gruppen forestillende 
Marias himmelkroning.

*Maria med barnet (fig. 11), o. 1300-50, anta
gelig fra en sidealtertavle.29 Både Jesusbarnet 
og dets moder mangler hovedet og det meste af 
armene. Nuværende højde er 90 cm. Maria bæ-

Fig. 10. Alterbordsforside fra 1605. I felterne malerier af Frelseren flankeret af S. Johannes og S. Peter (s. 1033). 
HJ fot. 1984. - Altar frontal from 1605. On the panels are paintings of Christ flanked by St.fohn and St. Peter.
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Fig. 11-13. 11. *Maria med barnet fra o. 1300-50 (s. 1035). 12. *Helgeninde, muligvis Maria, fra o. 1500 
(s. 1037). 13. *S. Katarina af Aleksandria fra o. 1500 (s. 1037). Alle nu i Sorø Kunstmuseum. NE fot. 1980. - 
11. *The Virgin and Child c. 1300-50. 12. *Saint possibly the Virgin c. 1500. 13. *St. Catherine of Alexandria 
c. 1500. Now in Sorø Kunstmuseum.

rer barnet på venstre arm; om livet har hun et 
smalt bælte. En kappe, som holdes oppe i ven
stre side, er blødt draperet over kjolen, hvis 
lodrette folder brydes forneden lige over fod
stykket. Barnet er påklædt, men udformningen 
i øvrigt fremgår ikke længere. Der har været 
svære angreb af orm. I enkelte af kjolens folder 
sidder rester af kridtgrund. Figuren overførtes 
1895 til Sorø Akademi og kom 1962 derfra til 
Sorø Kunstmuseum (inv. nr. 373).

*Maria? (fig. 12), fra o. 1500. Figuren, ca. 98

cm høj, er set frontalt; på hovedet krone, nu 
uden takker, med smal kronermg. Det lange, 
bølgede hår er udslået; over en kjole med rund 
halsudskæring, hvorunder et lin, og stramt liv 
bærer hun lang kappe, holdt sammen af et bånd 
med to rosetter. Under kjolen kommer hendes 
venstre, tyksålede sko til syne; i den anden side 
mangler det nederste af kjolen og fodstykket. 
Bagsiden er udhulet. En sammenligning med 
den jævnaldrende Mariafigur fra Munke- 
Bjergby, der ligeledes nu er udstillet i Sorø
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Kunstmuseum (DK. Sorø s. 374 med fig. 6), la
der formode, at der er tale om en fremstilling af 
Maria, der tidligere har holdt Jesusbarnet på 
armene, antagelig delvis liggende, som det var 
tilfældet i Munke-Bjergby.

Der findes meget fa spor af farve på kridt
grund, som især er bevaret på ansigt og hals. 
Kappen ses at have været forgyldt med rødt 
foer. 1962 flyttet fra Saxos Celle til Sorø 
Kunstmuseum (inv. nr. 381).

Den hellige *Katarina af Aleksandria (fig. 13), 
fra 1400’rnes slutning, ca. 96 cm høj, fremstil
let som kongedatter med krone (nu uden kors- 
blade). Hendes lange, udslåede hår bølger ned 
over begge skuldre, og en del hænger ned foran 
figuren. Næsen er slået af, og højre underarm 
mangler; på ældre fotografi, hvor allerede hån
den var borte, ses, at armen var løftet, har 
sandsynligvis holdt et attribut, sværdet, hvor
med hun led martyrdøden (sml. Svinninge 
s. 719). Med venstre hånd presser hun en lukket 
bog ind mod hoften. Hendes venstre bredsnu- 
dede sko kommer frem under kjolen og træder 
på kejser Maxentius, nu uden hoved; hænderne 
stemmer han mod jorden. Fodstykket er bear
bejdet med et sik-sakjern for at illudere som 
græs. Figuren er hulet i bagsiden.

Der er bevaret yderst sparsomme rester af 
original staffering på kridtgrund, mest på hals 
og ansigt, således er kinderne svagt røde. Om 
halsen er der fundet spor af et rødt bånd, på 
ærmet af hvid farve og på kjolen lidt forgyld
ning. Kappens foer har været blåt; på skosålen 
ses cinnoberrødt og på fodstykket grøn farve. 
1962 flyttet fra Saxos Celle til Sorø Kunstmu
seum (inv. nr. 382).

*Marias himmelkroning (fig. 16), fra o. 1500, 
højde ca. 95 cm. Maria knæler i midten; ved 
hendes venstre side sidder Gud Fader med kro
ne på hovedet. Den har snoet kronering, og 
som så ofte mangler takkerne, der sikkert har 
haft form af korsblade. Venstre hånd hviler på 
verdenskuglen, som ligger i skødet, højre hol
der Marias krone, hvoraf størstedelen nu 
mangler. På tilsvarende måde holder Kristus 
den med sin venstre hånd; højre arm er brækket 
af ved albuen. Kristus har skulderlangt hår,

Fig. 14. *Korbuekrucifiks fra 1200’rnes første halv
del (s. 1040). Nu i Sorø Kunstmuseum. NE fot. 
1980. - *Chancel-arch crucifix from the first half of the 
thirteenth century. Now in Sorø Kunstmuseum.

hvorpå tornekrone, let bølget, tvedelt hage- og 
kindskæg. Såvel Gud Fader som Kristus bærer 
kappe, der ligger glat over skuldrene. Marias
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hænder, der har været samlet tilbedende, er 
brækket af. Kjolen sidder stramt om livet og 
har glatte ærmer. Det udslåede hår bølger helt 
ned i højde med albuerne; panden er meget høj. 
Faderen og Sønnen har magre ansigter, hvor 
kindbenene træder kraftigt frem, og markerede 
øjenomgivelser. Brættet bag gruppen er savet 
vandret af med to forskellige rektangulære ud
skæringer, affaset mod forsiden.

Kun lidt af den oprindelige staffering på 
kridtgrund er bevaret; den forekommer meget 
slidt, men tilsyneladende aldrig konserveret. På 
dragterne ses spor af forgyldning; Marias og 
Gud Faders har haft blåt foer, mens det i Kristi 
kappe har været rødt. Bemærkelsesværdigt er 
her ligesom på foeret i Marias kappe nogle for
gyldte »pailletter« af papir, som har været kli
stret på. På Marias hår er fundet forgyldning 
ligesom på kronen over hendes hoved; det gæl
der også Gud Faders krone, hvis snoede kant-

Fig. 15. *Bispefigur fra 1520’rne (s. 1038). Nu i 
NM2. LL fot. 1979. - *Figure of a bishop from the 
1520s. Now in NM2.

ring har fremtrådt med rød farve. Kristi torne
krone var grøn, hans hår og skæg mørkebrunt; 
Gud Faders havde en grøngrå farve. Bagbræt
tet var malet blågrønt. 1962 flyttet fra Saxos 
Celle til Sorø Kunstmuseum (inv. nr. 383).

*Biskop (fig. 15), fra 1520’rne, tronende, 73 
cm høj.30 Venstre underarm og det meste af 
højre hånd mangler. Også ansigtet er beskadi
get. Bispen sidder på en fornemt udstyret stol; 
bag ham og foran stolens ryg er et draperi holdt 
af to små nøgne figurer, der står på stoleryg
gens hjørnebalustre - kun den ene bevaret, 
endda uden hoved. Bispen bærer mitra, og i 
skødet ligger en lukket bog (Bibelen); højre 
hånd med handske på var vistnok løftet velsig- 
nende. Over den lange kjortel ligger kappen 
glat på skuldrene; en del er lagt hen over knæe
ne, hvorfra den falder i dybe, v-formede fol
der. Forneden stikker to brednæsede sko frem. 
Figuren er hulet i ryggen og har nedboret, men 
tilproppet hul i hovedet; alligevel har kraftige 
revnedannelser fundet sted.

Der er svage spor af oprindelig kridtgrund, 
desuden rester af rødlig hudfarve og en kølig 
blågrå farve på håret, på kåben lidt guld og 
sort, som kan stamme fra et påmalet mønster. 
Ned fra højre hånds handske hænger en neapel- 
gul kvast. På bogbindet cinnober og på fod
stykket grønt. 1895 indsendt fra Saxos Celle til 
Nationalmuseet (inv.nr. D3150).

Altersølv. Kalk (fig. 17), fra 1834, anskaffet 
fordi den gamle var for lille og trængte til for
nyelse.31 Den er 22,5 cm høj, har glat, cirkulær 
fod, riflet knop med spidsovalt tværsnit hvor
over glat cylinderformet skaftled og bæger 
med udsvejfet mundingsrand. Under bunden 
fire stempler: mestermærke for Meyer Nathan 
Levy (Bøje, s. 110), Københavnsmærke (18)34 
og månedsmærke vædderen. Disk, fra 
1700’rnes første fjerdedel, ændret 1834. Den er
14 cm i tvm., har ombøjet kant og smal fane, 
hvorunder indprikket skriveskrift: »Skjelleb- 
jerg Kirke« svarende til oblatæsken. På mod
stående side to ens stempler for Meyer Nathan 
Levy (jfr. kalken), det ene dog så godt som helt 
udslidt. Under bunden graveret skriveskrift: 
»Skielleberg Kirke 1834«.
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Fig. 16. *Marias him
melkroning fra o. 1500 
(s. 1037). Nu i Sorø 
Kunstmuseum. NE fot. 
1980. - *The Coronation 
of the Virgin c. 1500. Now 
in Sorø Kunstmuseum.

Oblatæske, fra 1700’rnes første fjerdedel, o- 
val, 8x7 cm, højde 3,5 cm. Glat, låget med tre 
afsæt. Under bunden indprikket: »Skjellebjerg 
Kirke« ligesom på disken. Desuden to slidte 
stempler for Niels Johnsen (Bøje 304), der fik 
borgerskab i København 1705; efter hans død 
1734 fortsatte enken professionen til 1738.

Alterkande, af porcellæn, sort med forgyldt 
kant, måske anskaffet 1838.32

Alterstager (fig. 18), fra o. 1550, kun 31 cm 
høje, på fodskål i tre afsæt; svagt konisk skaft 
med tre flade skaftringe flankeret af lille vulst. 
Beslægtet med stagerne i Grevinge (Ods hrd.) 
og en gruppe, som dog mangler den lille vulst 
mellem de tre flade ringe (Frydendal, Soderup 
og Undløse).33 Dyb lyseskål med ny lysepig.
1861 havde stagerne lakerede †blikrør til 
vokslys.12

†Alterbøger. Inventariet 1631 opregner en bi
bel og en dansk bibel i fire parter, en gammel 
gradual og en gammel sangbog.17

En †messehagel var 1861 af rødt fløjl med 
guldkors og -galon,12 således som det var fore
skrevet i kirkeloven fra samme år.

Skriftetavle. Et bræt med buetunget afslut
ning foroven, 62 cm langt og 17,5 cm bredt, er 
forsynet med fem rækker fornyede søm, tre i 
hver række, beregnet til optælling af altergæ
sterne.34 Hvidmalet. Et tilsvarende bræt er en 
senere efterligning.

Alterskranken, fra 1840,32 er et jerngelænder i 
bueform med volutter som støtte for de lodret
te standere.

Font (fig. 19), romansk kumme af granit, 
tvm. 70 cm, på yngre fod af samme materiale. 
Kummen har svær tovstav forneden. Dens næ
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Fig. 17-18. 17. Alterkalk fra 1834 udført af Meyer Nathan Levy (s. 1038). NE fot. 1981. 18. Alterstage fra 
o. 1550 (s. 1039). LL fot. 1978. - 17. Altar chalice from 1834 executed by Meyer Nathan Levy. 18. Altar candlestick 
c. 1550.

sten lodrette sider smykkes af ti fladbuede arka
der i lavt relief; de står på en vulst, som er 
forsynet med trekanter eller spidser, tilsynela
dende anbragt tilfældigt i forhold til arkaderne. 
Bueslagene hviler afvekslende på en, to eller tre 
sammenstillede halvsøjler. Under kummens 
mundingsrand en mindre tovstav. Spor af brun 
farve. Fonten er beslægtet med den i Reerslev 
(s. 970 med fig. 18) og anses for at være udført i 
samme værksted.

1858 ønskedes fonten flyttet op til koret, da 
der ikke var plads til fadderne der, hvor den 
stod i kirkens vestende.32 1902 var kummen 
opstillet i koret på et firkantet cementfodstyk
ke; o. 1960 anbragtes den på nuværende plads 
under korbuens nordre vange.

Dåbsfade. 1-2) Begge af messing, udført af 
»M Meyer i Sorøe 1839«, sml. Tersløse og 
Stenlille, hvortil Matthias Meyer også leverede

fade (jfr. s. 442 og 462). Det store, glatte med 
ombøjet kant er 71,5 cm i tvm. Det lille er 
forsynet med små bukler langs den ombøjede 
kant. Tvm. 28 cm og dybde 6,5. Inventariet 
1631 opfører et lille †tinbækken ved fonten.17

Dåbskander. 1) Anskaffet efter synets opfor
dring 1862,10 af tin, 23 cm høj. På hanken 
stemplet »Hans Høy«,36 på korpus graveret: 
»Skjelleberg Kirke«. Nyklassisk form svarende 
til Tersløses og Skamstrups (s. 442 og 834 med 
fig. 27). 2) »Gjordt (!) 1937 Frederik Bruun Øl
god«. Af hamret messing.

*Krucifiks (fig. 14), fra 1200’rnes første halv
del. Den medtagne figur mangler begge arme, 
venstre hofte og ben samt højre fod; bagsiden 
er hulet. Nuværende højde 87 cm. På hovedet, 
der hælder en smule mod højre, krone, vistnok 
oprindelig med fire takker og ovale ædelstens- 
fordybninger. Håret er strøget om bag ørerne
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og falder i adskilte, tykke lokker ned foran 
skuldrene; det korte kindskæg er regelmæssigt 
delt i lokker. Munden antyder et smil. Bryst
kassen har indridsede ribben og skåren vunde i 
højre side. Det knælange lændeklæde ligger 
glat over højre lår, i øvrigt tætte folder. Under 
den let hvælvede mave en bred tværgående 
fold.

På halsen ses rester af kridering med kønrøg- 
agtig farve. Oprindelig foran triumfvæggen 
(sml. kalkmalerier). 1962 flyttet fra Saxos Celle 
til Sorø Kunstmuseum (inv. nr. 38).

Prædikestolen, der nu fremtræder i stærkt re
duceret skikkelse, er ifølge indskriften i alter
tavlens postamentfelt udført samtidigt med 
denne og med alterbordspanelet, dvs. i årene 
1604-06. Stolen har fem fag, som adskilles af 
vinkelstillede, riflede pilastre, der i stedet for 
kapitæl har faet en glat plade med rudebosse. I 
felterne er arkader med omløbende ramme, på 
hvis bueslag ligeledes sekundære plader, her 
dog kvadratiske. Under bueslaget en lille tun
geliste og i sviklerne småvolutter i fladt relief. 
Gesimsen med glat, gennemløbende frise synes 
ligesom det høje postament at være i hvert fald 
delvis fornyet, antagelig ved restaureringen 
1862, samtidig med at den tragtformede under
baldakin, der svarer til Stenlilles (s. 463), op
sattes.

Den ottekantede himmel, hvis underside er 
delt i fire felter, har ligesom stolen i øvrigt mis
tet sine prydelser.

Endnu 1861 sås malede billeder,12 formentlig 
af Frelseren og de fire evangelister, i felterne, 
som nu fremtræder sorte; desuden er anvendt 
chokoladebrunt, vissengrønt og blåt samt for
gyldning i overensstemmelse med stolestader
nes staffering.37 Samtidig med afsætning af dis
se farver 1965-66 sænkedes stolen, og en ny 
enkel trappe uden gelænder afløste en ældre, 
men ikke oprindelig, med fyldingspanel. Sto
len står i skibets sydøsthjørne.

Stolestader fra hovedrestaureringen 1862, sva
rende til f.eks. Stenlilles fra 1859 (jfr. s. 463) 
eller til stolene i Holbæk S. Nikolaj, der er ud
ført efter tegning af kgl. bygningsinspektør 
Christian Hansen.38 Gavlene har fordybet,

spidsbuet felt og under armlænene gennem
brudt støbejernsdekoration. 1952 stod stolene 
med en nyere maling med rødbrunt og grønt 
samt sort og lys staffering. 1965-66 blev de ef
ter Ernst Triers anvisning malet i to grå nuan
cer med blåt på rammetræet.

Langs væggene står ældre fyldingspaneler.
†Stolestader. 1631 fik Rasmus snedker i Skel- 

lebjerg betaling for bl.a. 16 nye stole med pa
nelværk.17 Deres udseende kendes ikke i mod
sætning til et yngre sæt beskrevet 1861, da der 
var 20 med afrundede gavle i nordsiden og py
ramideformede i syd. Dørene havde glatte fyl
dinger.39 Desuden stod der 10 stole til dels med 
åbne rygge i tårnrummet og under tårnbuen 
to.12 De var malede med »stenkulør«.

†Skrifte- og degnestol med panelværk forfærdi- 
gedes 1631 af Rasmus snedker i Skellebjerg.17 
En degnestol omtales igen 1805, da sædebæn
ken var faldefærdig.8 At dømme ud fra ældre, 
udateret fotografi synes den at have svaret til de 
nuværende gavle eller deres forgængere i syd. 
O. 1960 fjernedes degnestolen ved korbuens

Fig. 19. Romansk font af granit på yngre fod 
(s. 1039). LL fot. 1978. - Romanesque granite font on a 
later base.
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Fig. 20. Pengebøsse fra 1800’rne (s. 1042). HJ fot. 
1984. - Nineteenth-century collecting box.

sydside. - 186112 stod der en lukket stol til præ
sten bag altret.

Pengeblok, antagelig fra 1862, 68 cm høj, med 
låge i forsiden og stor pengeslids i det jerndæk- 
kede låg. To vandrette jernbånd med hængsler 
lukker for lågen. Lys egetræsfarve med sortma- 
let låg og hængselbånd. I våbenhuset.

To pengebøsser (fig. 20), af blik, nævnt i be
skrivelsen af kirken 1861, muligvis anskaffet 
efter at ombæring af tavler var ophørt ved lov 
af 8. marts 1856. Bøsserne hører til de inventar
stykker, der genfindes i andre af de under Sorø 
Akademi hørende kirker;40 de er letgenkendeli
ge på deres halvrunde form fæstnet til en bag
plade af blik med påskrift: »De Fattiges Bøsse«. 
Ved restaureringen 1965 henlagdes bøsserne på 
våbenhusloftet.

†Pengetavler. 186112 ejede kirken tre ombæ- 
ringstavler anskaffet 1838.32

Dørfløje. Indgangsdøren, der 1862 var af eg 
med fyrrebeklædning,12 er lakeret på ydersiden

og har lys egetræsfarve mod våbenhuset, lige
som døren mellem dette og skibet. Tårntrappe- 
døren, fra 18-1900’rne, er mørkegrøn; 1803 var 
den ubrugelig.8

Orgel, af standardtype, bygget 1969 af I. Sta
mp & Søn, København. Fire stemmer, ét ma
nual og anhangspedal. Disposition: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Quintatøn 2', svelle 
(foldedøre). I tårnrummets nordvesthjørne. 
†Orgel med fire stemmer, bygget 1912 af I. Sta
mp, København. 41 Facaden, der svarede til 
Munke-Bjærgbys, var skænket af Sorø Akade
mi (jfr. fig. 4).

Salmenummertavlerne er fra 1965. De afløste 
tre sortmalede tavler fra 1838,32 der deles af på
sømmede, vandrette lister og har trekantgavl 
foroven. Med hvid fraktur er malet: »Før Præ
diken« og »Efter Prædiken«. Til påskrift med 
kridt.42 Siden sidste restaurering henlagt på vå
benhusloftet.

Belysning, fra 1965, ved Fog og Mørup.
En †ligbåre lå 1861 på våbenhusloftet.12

Klokke, 1857, tvm. ca. 100 cm. »Omstøbt af 
Gamst & Lunds Efterfølgere Kjøbenhavn. Aar 
1857«.32 Indskrift om halsen med reliefversaler 
mellem rammelister og flankeret af palmet- 
bort. Ophængt i slyngebom. †Klokker. Kirken 
har tidligere haft to klokker: 1633 tog Mads 
smed i Merløse en klokke ned og gjorde nye 
»pander«43 til den, og 1654 betaltes Hans sned
ker i Kongsted for at hugge en ny aksel til den 
ene klokke.17 Endnu 1848 nævner I. H. Larsen 
to klokker.44

Klokkestol, fra 1865,45 til én klokke, af eg.
Gravtræ (fig. 21), o. 1663. Maren Jonsdater, 

som boede og døde i Herrestrup 9. marts 1663 i 
hendes alders 85. år. Hendes kære husbond Pe
der Olsen bekostede dette træ. Egetræsplanke, 
187x57 cm, ca. 18 cm tyk, med fordybede ver
saler i peripatetisk randskrift, der fortsætter 
som tværskrift på træets øvre del. Midtpå et 
vinget englehoved, herunder timeglas og ne- 
derst dødningehoved over korslagte knogler, 
alt i lavt relief. I hjørnerne cirkelmedaljoner, 
omgivet af bladkranse, hvori evangelistnavne
ne med fordybede versaler: »S. Matevs«, 
»S. Markvs«, »S. Iohannes« og »S. Lvchas«.46
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1884 og 1888 i gulvet i vestenden af skibet, 47 
1889, efter en synsudsættelse, opstillet i våben
huset10 og inden 1895 på nuværende plads i ni
chen ved den tilmurede norddør.48 Siden kon
servering 1959 indsat i ramme af egetræ.

Et nygotisk †støbejernsgitter indhegnede end
nu 1955 et gravsted på kirkegårdens østre del.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. 1122 D. Sorø Akademis Godskontor. Skellebjerg 
kirkergsk. 1631-76. - Tersløse-Skellebjerg sognekalds- 
arkiv. Bl. Liber daticus 1792-1857. - Kgl. Bygnings
inspektorat A.52-56. 1859-60. Journalsager. - Ars-Lø- 
ve hrdr.s Provsti. Synsprot. 1862-1932. - NM2. Hånd- 
skrifisaml. Beskrivelse over Skjellebjerg Kirke 18. Juli 
1861. - Ved embedet. Synsprot. 1862-19(83). - Se i 
øvrigt arkivalier for Holbæk amt i almindelighed 
s. 50.

NM2. Indberetning til Uldall 1893 (klokker). 
Usign. notat om altertavle og middelalderlige skulp
turer i »Saxos Celle«. Indberetninger ved J. B. Løff- 
ler 1890 (altertavle), J. Kornerup 1893 (kalkmale
rier), C. M. Smidt 1902 (bygning), J. Olrik 1902 (in
ventar), M. Mackeprang og E. Moltke 1935 (byg
ning), Einar V. Jensen 1952 og 1955 (inventar), Aage 
Sørensen 1958 (altertavle og -bord) og 1959 (grav
træ), Mogens Larsen 1977 og 1980 (kalkmalerier), 
Hugo Johannsen 1978 (bygning og kalkmalerier), 
Marie-Louise Jørgensen og Erik Lyckegaard 1978 
(inventar og gravminder), Marie-Louise Jørgensen 
1981 (altersølv) og Knud Simonsen 1984 (kalkmale
rier). - Sorø Kunstmuseum. Restaureringsrapporter 
ved Jette Madsen 1981 (Katarina) og Line Bregnhøi 
1983 (Marias himmelkroning). - Bygnings- og kalk
maleribeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar ved 
Marie-Louise Jørgensen, gravminder ved Henrik 
Larsen. Redaktionen afsluttet marts 1984.

Tegninger. NM2. Kirkegård, plan, snit, facader og 
font ved G. Hoffmann 1866. - Plan, snit og facader 
ved F. C. C. Hansen 1892. — To akvareller af kalkma
lerier ved J. Kornerup 1893. - Plan over afledning af 
tagvand ved J. Hackhe 1907. - Forslag til vindue i 
nordsiden ved F. C. C. Hansen? 1920. - Ny kirke- 
gårdsmur med låge ved A. Lautrup-Larsen 1941. - 
Forslag til dør i våbenhus ved A. Lautrup-Larsen 
1948. - Opmåling af knæfald og to forslag til æn
dring af kor og alterskranke ved A. Lautrup-Larsen 
1955. - To tegninger af altertavle med staffering ved 
Aage Sørensen 1957. - Plan ved M. Brahde 1966. - 
Udat., usign. (fra boet efter A. Lautrup-Larsen, for
mentlig tegnet af forgængeren som Akademiets ar
kitekt, F. C. C. Hansen): Opmåling med plan og 
snit. - To tegninger af orgelside og tre vedr. forslag

til orgel. - Opmåling af font. - KglBibl. 2°. 61 og 66. 
Johan Gottfred Burman Becker: Tegninger af Dan
ske Kirker, Monumenter, Døbefunter, Gravstene og 
andre mærkelige Alderdomslevninger. - LA. 
Kgl. Bygningsinspektorat. Tegninger og opmålinger 
ved F. Meldahl 1884.

Notebøger. NM2. Henry Petersen IX, 23. - J. Kor
nerup II, 7f.; 10f. - C. M. Smidt IVa, 1-9. - P. Nør- 
lund II, 58-62.

1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Landebogen s. 121 f.
3 Roskilde kapitels jordebog.
4 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
5 RA. Rtk. Tiendetaksationer, hartkornsspecifikati- 
oner: 313.1. Kommissionen af 18. april 1702 (Ka
lundborg, Dragsholm og Sæbygård amter).
6 Jfr. tegning af kirkens arkitekt Algot Lautrup-Lar
sen, dateret april 1941.
7 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
borg og Sæbygård amter kirkergsk.
8 LA. Merløse hrdr.s provsti. 1803-08. Kirkesyns- 
for retn.
9 Muligvis den »ny tremmeport ved hovedindgan
gen«, som nævnes 1913 (note 10).
10 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsprot. 1862- 
1932.
11 1923 (note 10) ville Akademiets arkitekt fremsen-

Fig. 21. Detalje af gravtræ over Maren Jonsdatter, 
†1663 (s. 1042). LL fot. 1978. - Detail of memorial of 
wood to Maren fons datter, †1663.
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Fig. 22. Landsbyplan 1802-06. - Village map 1802-6.

de tegning til nødtørftshus.
12 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(83).
13 Afdækningen består af egeplanker (jfr. indb. 
1935), som nu skjules af masonit.
14 Sædvanligvis har man ved hvælvslagning i tilbyg
ninger muret en skjoldbue op mod den eksisterende 
hovedbygning for herved at undgå unødvendige og 
muligvis komplicerede indgreb i dennes murværk. I 
et tilfælde som det foreliggende, hvor arkadens 
bredde nærmer sig selve tårnrummets, har man kun
net kombinere opmuringen af tårnbuens stik med 
vederlag til hvælvkappen.
15 Tegninger til indretning af orgelpulpitur viser og
så det nye vindue.
16 I forbindelse med en reparation af tårnets sydside 
1870 blev »tårnopgangen repareret og dækket«, jfr. 
LA. Bygningsinspektoratet A.52-56. 1859-60. Jour
nalsager.
17 LA. 1122D. Sorø Akademis Godskontor. Skelle- 
bjerg kirkergsk. 1631-76.
18 LA. Tersløse-Skellebjerg Sognekaldsarkiv. Bl. Li
ber daticus 1792-1857.
19 Beskrivelse i NM2, ved Nissen, konduktør for 
den kgl. bygningsinspektør Chr. Hansen. Beskrivel
sen, der er dateret 18. juli 1861, er afskrevet i kirkens 
synsprotokol (note 12).
20 Apostelfrisen stod fremme 1902, da C. M. Smidt 
beskrev den, men senest 1952 var den overhvidtet, 
jfr. fot. i NM2.
21 Sml. Eskilstrup (DK. Maribo s. 1302) og Skibby 
(DK. Frborg. s. 2668).
22 Andre eksempler på kalkmalede dommedagsbille- 
der med engle, der bærer lidelsesredskaber, kendes 
fra Roskilde, S. Ib (DK. Kbh. Amt s. 53) og Tyvelse 
(DK. Præstø s. 690); endvidere Nørlund-Lind: Kalk
malerier.
23 Om kalkmaleriernes samspil med det skårne kru
cifiks, se Ebbe Nyborg: Passionsreliefferne i Store 
Rise kirke på Ærø, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 85.
24 1978 hindrede et klædeskab adgangen til en låge i 
bagpanelet.
25 Tilsvarende fremstillinger, men efter andre for
læg, findes på forsiden malet 1604 i Greve

(DK. Kbh. Amt s. 966, fig. 14).
26 DaAtlas VI, 178 og HofmFund VIII, 270.
27 1865 udbetaltes 400 rdl. for billedet, jfr. LA. Byg
ningsinspektoratet A52-56. 1859-60. Journalsager. 
Simonsen hørte også til den kreds, der forsynede 
Akademikirkerne, således bl.a. Munke-Bjergby, 
hvortil han 1872 leverede et altertavlemaleri forestil
lende Kristus i Getsemane (DK. Sorø s. 374).
28 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
29 Om sidealterbilleder i sognekirkerne indtil 14. 
årh., se Ebbe Nyborgs fortegnelse note 39 i artiklen: 
Mikaels-altre, Hikuin 3, 1977, s. 157-82.
30 I Askø kirke står en sengotisk altertavle med tro
nende bisp i midtskabet (DK. Maribo s. 898 med 
fig. 4).
31 Jfr. note 18 og note 32.
32 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsforret- 
ningsprot.
33 S. 858, 288 fig. 10 og 380.
34 Sml. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, især s. 116.
35 Mackeprang: Døbefonte s. 84. Trekanter eller 
spidser på en vulst forneden ses også på fonten i 
Ottestrup, som dog ikke har arkader (jfr. DK. Sorø 
s. 674 med fig. 10).
36 Se Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983. Hans Christensen 
Høy blev mester 1834 og døde 1876; en søn af sam
me navn blev udskrevet 1857 og mester? ifølge sam
me kilde.
37 Ved en undersøgelse 1955 konstateredes det, at 
træet står med sin egen farve dækket af tre nyere 
farvelag. Der fandtes ingen spor af gamle farver.
38 LA. Sjællands Stiftsøvrighed. Holbæk kirkes rgsk. 
1860-68.
39 1812 manglede fem stoledøre og 1817 fjorten, jfr. 
note 18.
40 F.eks. i Stenlille (s. 464). Kendt fra omtale i Niløse 
og Tersløse (s. 427 og 443) samt fra Akademiekirker 
i Sorø amt.
41 Ifølge meddelelse fra I. Starup & Søn.
42 1932 ønskedes metalnumre anskaffet, jfr. note 10.
43 Dvs. udforing af et leje eller leje, underlag, hvorpå 
en maskindel hviler, eller hvorom den kan dreje sig.
44 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848.
45 Meldahl betegner 1884 klokkestolen af eg som 
gammel, men brugelig, jfr. LA. Kgl. Bygningsin
spektorat. Meldahl. Tegninger og opmålinger.
46 Sml. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i 
NMArb. 1931, s.41f.
47 LA. Kgl. Bygningsinspektorat. Meldahl. Tegnin
ger og opmålinger og note 10, sml. note 48.
48 Løffler: Sorø Landsbykirker s. 53.



Fig. 1. Ydre, set fra øst. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the east.

ØRSLEV KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til seks 
øre.1 1567 havde sognet 26 tiendeydere.2 Tilknytnin
gen til ejerne af Kragerupgård, som i rigt mål frem
går af inventar og gravminder, er tidligst dokumen
teret 1580, da Eggert Ulfeldt og hustru Elisabeth 
Galle skænkede alabasttavlen (s. 1056). l.juni 1627 
fik kansler Christian Friis til Kragerup skøde på pa- 
tronatsretten,3 og denne forblev hos ejeren af Krage
rup indtil l.jan. 1951, da kirken overgik til selveje; 
dog var kaldsretten overdraget kongen ved skøde af 
30. april 1801.4

Møntfund. Ved harpning af jord i skibets gulv 1964 
fremkom 10 mønter, heraf 6 danske fra Christoffer

II til Frederik VI, 1 norsk fra Frederik III, 2 mecklen- 
borgske hulpenninge (fra 1400’rnes midte) og 1

nürnbergsk regnepenning af Flans Krauwinckel med 
portræt af Henrik III af Frankrig (1574-89).5

Kirken ligger østligt i landsbyen på en lille ban
ke, hvorfra der er frit udsyn - i klart vejr helt til 
Slagelse med spiret af S. Mikkel i syd. Kirke
gården har bevaret gamle grænser undtagen 
mod nord, hvor der er sket to udvidelser: Først 
en generel forøgning af arealet, muligvis gen
nemført o. 1917,6 og 1974 en mere speciel udvi
delse i nordvest af familiegravstedet tilhørende 
Dinesen-slægten på Kragerupgård.

Kirkegårdens hegn og indgange. Sydøsthjørnet

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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Fig. 2-2a. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, suppleret af HJ og tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturfor
klaring s. 9. 2a. Profil af korbuens kragbånd (s. 1048). 1:10. - 2. Ground-plan. Key on p. 9. 2a. Moulding of cornice 
of the chancel arch.

samt hele syd- og vestsiden hegnes af hvidkal
kede mure, afdækket med røde vingetegl, som 
har udadvendt fald. Ældst af disse mure og 
muligvis fra senmiddelalderen er et stykke af 
vestmuren nord for indgangen, som består af 
munkesten over udvendig fremspringende 
markstenssyld. Yngre, men stadigvæk af bety
delig ælde er dernæst en strækning af sydmuren 
ud for skib og tårn. Murværket, der præges af 
flikkeri og sekundært er forsynet med udven
dig støttepille, består af marksten og store tegl
sten. De øvrige strækninger stammer fra nyere 
tid og er opført af små sten over kløvstenssok- 
kel; den nordligste del af vestmuren hegner det
1974 forlængede gravsted, der på de to andre 
sider har trådvæv og levende hegn. Hele østsi
den - bortset fra det omtalte stykke nærmest 
sydhjørnet - hegnes af et stengærde, inden for 
hvilket man har plantet taks. I nord en kløv- 
stensmur, der foroven og mod det ydre dækkes

af cementpuds. Materialet stammer antagelig 
fra ældre †stengærde, som er dokumenteret 
1812, da hegnsmurene bestod af mur og sten
gærde (jfr. endvidere fig. 23).

Gangen til våbenhuset flankeres af to hænge
aske.

Hovedindgangen er en muret, formentlig i 
sin kerne senmiddelalderlig køreport i vest. 
Åbningen er fladbuet med fals mod kirkegår
den; en ud- og indvendig synlig blænding 
umiddelbart nord for portalen kan være levn af 
†fodgængerlåge. Køreporten lukkes af gråma- 
lede trætremmefløje.8 I syd ud for våbenhuset 
er der en fodgængerlåge, hvis gråmalede trem
mefløj er ophængt i murede piller.9

Ved foden af opkørslen til vestsidens portal 
ligger et ligkapel, bygget 19066 i en uprætenti
øs nygotisk stil; materialet er små gule sten.

Kirken omgives af brolagt fortov.
Kirken består af kor og skib, formentlig rejst
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Fig. 3. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. - In
terior seen to the west.

allerede i 1100’rne. Hertil er senere i middelal
deren føjet fire tilbygninger: korforlængelse 
(med sakristi), våbenhus, kapel og tårn. Af dis
se er tårnet antagelig ældst, kapellet på skibets 
nordside yngst. Orienteringen afviger mod 
syd.

Den oprindelige bygning er opført af rå og 
kløvet marksten iblandet enkelte frådsten, som 
fortrinsvis synes brugt i muråbningerne. Ski
bets bevarede hjørner er sat af kvaderhuggen 
granit. Den oprindelige murbehandling, som 
iagttages på overvæggene og fra lofterne over 
skibets tilbygninger, viser kvaderridsning i den 
udglattede fugemørtel. Opmuringsmørtelen 
dækkes ud- og indvendig af et grusblandet 
pudslag, hvis hvidtning står tydelig bevaret i

det indre. Skibets murhøjde andrager 5 m, målt 
mellem brolægning og gesims.

Døre og vinduer. Syddøren er bevaret, men 
helt omdannet i nyere tid. To af flankemurenes 
i alt seks vinduer er endnu synlige. Nordsidens 
midterste står udvendig tilmuret en anelse in
den for murflugten og er delvis synlig fra nord
kapellet, mens øvre halvdel af den indvendige 
åbning ses fra skibets loft. Her er stikket sam
mensat af to krumhugne marksten, hvorover 
fire kileformede stiksten af frådsten. I den 40 
cm brede lysning, som sidder 45 cm inden for 
murflugten, er aftryk efter den oprindelige 
†vinduesramme. I murflugten andrager bred
den 68 cm. Sydsidens vestligste vindue ses fra 
våbenhusloftet. Bortset fra en reparation i for

68*
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bindelse med ændringen af indgangsdøren sva
rer det såvel i dimensioner som teknisk udfø
relse til det netop beskrevne nordvindue. Yder
mere er bevaret rester af den fem centimeter 
brede †egetræsrammes lodrette karme, hvori ses 
udstemning til fem centimeter høj sprosse. I 
begge vinduer er de smigede sider regulariseret 
ved et tykt lag puds.

Indre. Den runde korbue er bevaret med pro
filerede kragbånd (jfr. fig. 2a) af granit, hvis 
overside er 195 cm over nuværende gulv. De 
forsvundne †loftsbjælker synes at have hvilet på 
murkronen.

Ændringer og tilføjelser. Inden hvælvslagnin- 
gen, muligvis allerede i 1200’rnes slutning, er 
skibets midterste vindue i syd ommuret og er
stattet af et slankt, spidsbuet vindue med smige 
karmsider.10 Mod det ydre står det lukket med 
små moderne sten, men mod skibets loft er 
dets øvre halvdel åben. Udvendig måler vin
duet 210x105 cm, og issepunktet sidder 105 
cm under falsgesimsen. Den indvendige bredde 
er ca. 125 cm i murflugten og den forhuggede 
lysning, hvis fals er muret af kantrejste kvarte 
sten, sidder ca. 50 cm inden for murflugten. 
Vinduets teglsten dækkes af et hvidtet pudslag, 
som er lappet sammen med den gamle vægbe
handling.

Inden tårnets opførelse har både kor og skib 
faet hvælv, hvilende på ufalsede vægpiller med 
smalle, forgnavede kragbånd. Såvel ribberne 
som de spidse skjoldbuer er halvstens, mens 
gjordbuen mellem skibets to fag er halvanden 
sten bred. I skibets vestre fag anes en tilmuret 
lem i sydkappens vestre svikkel.

I skibet er hjørne- og vægpillernes oprindeli
ge form ændret ved påmuringer, der for væg
pillernes vedkommende bærer en spids aflast- 
ningsbue under den oprindelige gjordbue; ve- 
derlagshøjden markeres af ensidig vulst. Disse 
statisk foranledigede ændringer af skibets 
hvælv kan være gennemført endnu i middelal
deren; dog med undtagelse af nordøstre hjørne
pilles påmuring.

Formentlig har hvælvslagningen medført 
ommuring af murkronerne, der for skibets 
vedkommende er repareret med tegl i op til

seks skifters højde, men ikke egentlig forhøjet. 
Udvendig fik murkronerne en to skifter høj 
falsgesims. Taggavlene synes også at have faet 
en mindre forhøjelse.

Tårnet, som er jævnbredt med skibet, synes 
opført o. 1400-25 og i hvert fald ikke senere 
end århundredets midte (kalkmalerier). For
hold i forbindelse med adgangsvejene til de øv
re stokværk antyder en ændring under opførel
sen, ligesom tårnets relativt beskedne højde 
harmonerer dårligt med den stort anlagte plan. 
Materialet er munkesten i munkeskifte over en 
markstenssyld, som springer frem både ud- og 
indvendig. Tårnrummet står i forbindelse med 
skibet gennem en bred, dobbeltsidig falset 
spidsbue. Selve rummet, hvis vægge brydes af 
spidsbuede spareblændinger, overdækkes af et 
samtidigt hvælv, hvilende på forlæg samt mod 
skibets vestgavl en spidsbuet, halvstens skjold
bue; i enkelte af sviklerne ses små, rektangulæ
re spygat, og hvælvet har lette overribber med 
trinkamme. De to spidsbuede vestvinduer 
stammer i deres nuværende form fra 1843.

En fremspringende murklods i sydøsthjørnet 
rummer en muret spindel, hvortil der oprinde
lig har været adgang gennem en fladbuet un
derdør (jfr. fig. 24) fra selve tårnrummet. Dette 
usædvanlige trappearrangement, som kun har 
fa paralleller blandt Sjællands landsbykirker, 
peger tilbage mod et tilblivelsestidspunkt forud 
for sengotikkens vældige tårnbyggeri. Tilsyne
ladende er den oprindelige plan imidlertid op
givet allerede inden hvælvslagningen - et for
hold, som antydes af den akavede måde, hvor
på trappehuset og hvælvets sydkappe mødes. 
Under alle omstændigheder har trappen ingen 
regulær overdør, men udmunder i det mørke 
og lave mellemstokværk gennem en lavtsid
dende åbning, afdækket med trinvis stigende, 
vandrette binderstik. I stedet har man som en 
alternativ adgangsvej til tårnets øvre stokværk 
etableret en †fritrappe til en fladbuet overdør i 
nord, der nu står blændet med munkesten ved 
ydre murflugt. Det er uvist, hvornår spinde
lens oprindelige underdør er tilmuret; men på 
et tidspunkt, antagelig samtidig med opgivel
sen af fritrappen, har man indsat den nuværen
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Fig. 4. Indre, set mod 
øst. NE fot. 1979. - In
terior seen to the east.

de underdør mod det ydre, som er uregelmæs
sigt rundbuet og falset.

Det lave tårn savner glamhuller mod øst, 
mens der mod syd og mod nord er én fladbuet 
åbning og mod vest to par koblede, fladbuede 
lydhuller, samlet i fladbuet blænding. Mod 
klokkestokværket sidder samtlige glamhuller i 
spidsbuede spareblændinger. De øst-vestvend- 
te taggavle har oprindelig haft kamtakker, men 
står nu med glatte kamme og toptinde. Øst
gavlen har fem høj blændinger, af hvilke de fire 
er spidsbuede, mens den midterste er fladbuet; 
samme blændings fodlinje ligger i øvrigt højere 
end de flankerendes af hensyn til en fladbuet 
luge. Vestgavlen har syv spidsbuede højblæn
dinger,11 af hvilke den midterste er tvillingdelt 
og med fladbuet luge (sekundær), som bryder 
midterstaven.

Korforlængelsen med samtidigt sakristi i øst
enden er efter blændingsgavlen at dømme til

bygget i 1400’rnes tidlige del. Murene hviler på 
en syld af delvis rejste marksten og er opført af 
munkesten i munkeskifte, vekslende med bæl
ter af marksten fra det gamle kors gavl, hvis 
hjørnekvadre er udflyttet. Gavlens blændings- 
dekoration er »etagedelt« og har forneden en 
stor fladbuet blænding omkring en nu delvis 
tilmuret luge. Denne luge, der antagelig var 
beregnet som adgang til korloftet, flankeres af 
to smalle spidsbuede blændinger og yderst to 
cirkulære. Kompositionens øvre etage repræ
senteres af to tætstillede spidsbuede blændin
ger. Kamtakkerne er forsvundet ved en efter- 
middelalderlig reparation og står nu med mu
setrapper og toptinde. Oprindelig har koret 
kun været belyst af et fladbuet, falset vindue i 
syd. Det blev 186512 blændet, men ved re
staureringen 1983 er de udvendige false blotlagt 
ind til lysningen. Det fladbuede og falsede syd
vindue til sakristiet er derimod fortsat i brug,
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blot er lysningen reduceret en anelse ved ind- 
muring af et afsprosset trævindue, muligvis fra 
1800’rnes begyndelse.

Korrummet dækkes af et samtidigt hvælv 
med halvstensribber, hvilende på forlæg i mu
rene og mod vest en ca. 17 cm bred spidsbue, 
muret op til det gamle kors østlige skjoldbue; 
lette overribber med trinkamme.

Sakristiet er etableret ved opførelsen af en 
skillemur i forlængelsens østende og repræsen
terer en type med en vis, begrænset udbredel
se.13 Rester af det oprindelige, fladbuede tønde
hvælv, som på grund af brøstfældighed fjerne
des o. 1867,12 er synlige på nordre overvæg. 
Det nuværende hvælv stammer fra 1900’rne og 
er opført, efter at rummet en tid havde stået 
med fladt loft.14 Forbindelsen til skibet sker 
gennem en retkantet dør nord for altret; i sin 
nuværende udformning stammer den fra 
1800’rne.

Våbenhuset er hovedsagelig opført af munke
sten i munkeskifte. Sylden er skjult under bro
lægningen; men udvendig i østre flankemur 
skimtes marksten i de nedre skifter. Flankemu
rene afsluttes med falsgesims, og gavlen, hvis 
kamme er ændret ved en eftermiddelalderlig 
reparation samtidig med korgavlens, brydes af 
to koblede, spidsbuede blændinger med fælles 
samlende spærstik foroven. Dørens ydre spids
buede spejl er bevaret, mens den oprindelige 
åbning, formentlig fladbuet, er udvidet og af
dækket af kurvehanksbuet stik; ændringen er 
sandsynligvis gennemført i 1700’rnes slutning, 
jfr. dørfløj. Døråbningens indvendige fladbue
de blænding er bevaret. Østvæggens vindue er 
muligvis en fladbuet gemmeniche, der efter 
186115 er omdannet til vindue med ydre, spids
buet åbning, hvori afsprosset trævindue.

Det anselige kapel (nu fyrrum) på skibets 
nordside er ifølge gavlblændingerne opført i 
tiden o. 1500-1525. Materialet er munkesten i 
munkeskifte over markstenssyld. Flankemure
ne har dobbelt falsgesims. Gavlens etagedelte 
blændingskomposition (fig. 5) med cirkelblæn
dinger repræsenterer en type, der har nogen 
udbredelse i Midt- og Sydvestsjælland, og hvis 
nærmeste slægtning i amtet er korgavlen i Kir

ke Helsinge (Løve herred).16 Selve gavlen har ni 
let brynede kamtakker, og over et forsænket 
bånd i gavlfoden er kompositionen opbygget af 
cirkelblændinger, vekslende med højblændin
ger, der afdækkes af trappestik; enkelte af sidst
nævnte er parvis koblede og yderligere frem
hævet med tværstillede sten på halvstensstaven. 
Det fladbuede, falsede vindue i øst er tilbygnin
gens eneste oprindelige; lysningen er mindsket 
ved indsætning af afsprosset trævindue 
(o. 1800), og mod det indre er der jerngitter.

Kapellet stod tidligere i forbindelse med ski
bet gennem en bred, dobbeltsidig falset rund
buet arkade. Rummet overdækkes af samtidigt 
hvælv med halvstensribber, hvilende på forlæg 
undtagen mod skibet, hvor der er opmuret en 
helstens, spidsbuet skjoldbue; lette overribber 
med trinkamme.

Kapellet, der i 175517 fungerede som sideskib 
eller »korsarm« med stole (og kister) udskiltes 
kort før 1900 ved blænding af arkaden for at 
benyttes til fyrrum; adgangen forlagdes i stedet 
til en retkantet dør i vest. Tilbygningen tjener i 
dag som kombineret fyr- og redskabsrum og er 
o. 1975 yderligere profaneret ved indretning af 
toilet og vindfang inden for døren.

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. I 
senmiddelalderen eller snarere engang i refor- 
mationsårhundredet har man på skibets sydside 
indsat et stort †vindue, som anes ovenover og 
øst for den nuværende lysåbning. Sakristiet har 
i eftermiddelalderlig tid undergået en række 
ændringer: Således er der i gavlen indsat en dør 
til kirkegården. Den nævnes i præsteindberet- 
ningen 1755,17 som tillige oplyser, at der tidli
gere fandtes et vindue på samme sted. Sidst
nævntes stik er bevaret, og dets kurvehanksbu- 
ede form antyder, at dette sekundære vindue er 
indsat i 1600’rne. Selve udgangsdøren er nu 
fladbuet og antagelig ombygget o. 1892.6 Præ- 
steindberetningen viser i øvrigt, at sakristiet 
ved midten af 1700’rne var indrettet som grav
kapel, idet døren fra koret blev tilmuret, da 
kaptajn Ellebrachts kiste anbragtes i rummet 
(1748); formentlig er yderdøren etableret ved 
samme lejlighed. O. 1800 synes man at have 
ønsket at genbenytte rummet som sakristi:
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Fig. 5. Nordkapellets 
gavl (s. 1050). HJ fot. 
1984. - Gable of the north 
chapel.

18087 manglede der således et vindue i »det nye 
sakristi«, 1810 kaldes det ubrugeligt, vel fordi 
der endnu to år senere manglede trappe (den 
udvendige), gulv og det nødvendige inventar, 
jfr. †skriftestol.

Ved denne tid var bygningen i øvrigt i så 
dårlig forfatning, at ejeren 1816 stilledes over 
for valget mellem at fortabe sine rettigheder 
eller inden tre måneder sætte kirken i forsvarlig 
stand. Truslen førte til istandsættelse af mur- 
og tømmerværk samme år, og atter 18247 un
derkastedes kirken en hovedreparation. De tid
ligere beskrevne reparationer af blændingsgav- 
lene, som medførte kamtakkernes fjernelse på 
kor, våbenhus og tårn, kan være gennemført 
på denne tid. Det er tillige tænkeligt, at vedli
geholdelsesarbejderne omfattede reparation af 
kapellets nordøstre hjørne, hvor der er opmu- 
ret en lav støttepille. 1843 fornyedes kirkens 
indre ved en hovedreparation, som også omfatte
de nye vinduer og nyt tagværk. Den indvendi
ge renovation, som ikke er specificeret, kan ha
ve omfattet ændringen af skibets dør, der står 
med vandret afdækning og forhuggede vanger;

murværket omkring og over døren er fornyet 
(store, delvis genanvendte teglsten) ved denne 
lejlighed. Endvidere kan den aftrappede mur
klods omkring skibets nordøstre hjørnepille 
tænkes at stamme fra dette indgreb, hvorimod 
de øvrige forstærkninger af skibets to hvælv 
som tidligere omtalt synes væsentlig ældre. De 
spidsbuede vinduer, der indsattes i kor, skib og 
tårnrum lukkes af sprossedelte trævinduer (grå- 
malede) og repræsenterer en type, der var al
mindelig o. 1850.18 - Skibets østre taggavl er 
ommuret 1867.12

Våbenhuset og kapellet har bevaret tagværker 
af eg, formentlig oprindelige, mens der over de 
øvrige afsnit er nyere fyrretræstagværker (fra 
1843).

Kirken står i dag ud- og indvendig hvidkal
ket med tage af røde vingetegl, som delvis er 
fornyet ved den 1983 påbegyndte udvendige 
istandsættelse (arkitekt Jens Chr. Varming). I 
kor, skib og tårnrum er der gule sten på fladen, 
lagt uden fuge. Bag korskranken og i korets 
østligste del et hævet podium af træ; i stolesta
derne gulve af ubehandlet træ. I sakristiet er der
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Fig. 6. Kalkmaleri fra o. 1425-50 i toppen af tårnrummets hvælv (s. 1053). Robert Smalley fot. 1971. - Wall- 
painting dating from c. 1425-50 at the top of the vault over the tower chamber.

et ældre gulv af rødgule sten, lagt på fladen i 
sand, mens gulvet i kapellet (fyrrummet) er ce
menteret. Våbenhuset har kantstillede gulsten, 
lagt i sildebensmønster med fuge af cement. 
Loftets bjælker og brædder er malet grå.

Opvarmning. 187612 anbragtes en ovn, der 
kort før 1900 afløstes af varmluftskalorifer, in
stalleret i nordkapellet. Den erstattedes 1964 af 
oliefyret varmluftsanlæg.

KALKMALERIER

I forbindelse med bygningsarbejder 1964 stødte 
man i tårnrummet på kalkmalerier, som under
søgtes af Egmont Lind samme år. Konserve
ringen og den videre afdækning af malerierne, 
som stedvis var meget beskadigede blev forelø
big udskudt, mens et fragment på skibets nord
væg atter tildækkedes. Malerierne i tårnrum-
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Fig. 7. Bønnen i Getsemane have og Tilfangetagelsen. Kalkmaleri fra o. 1425-50 på østkappen af tårnrummets 
hvælv (s. 1053). Egmont Lind fot. 1964. - The Agony in the Garden and the Capture of Christ. Wall-paintings from 
c. 1425-50 on the east cell of the vault over the tower chamber.

met, hvis forfald (neddrysning, saltudslag 
m.m.) påpegedes i rapporter 1968 og 1971, un
derkastedes 1972 endelig afdækning (nu også af 
væggene) og konservering ved Robert Smal
ley.

O. 1425-50 er tårnrummets vægge og hvælv 
udmalet med ornamentik og figurscener, af 
hvilke sidstnævnte danner en cyklus fra Kristi 
lidelseshistorie. Hvælvudsmykningen er sket 
efter en klar arkitektonisk komposition (jfr. 
fig. 6), hvor figurscenerne danner en ring mel
lem toprosetten og sviklerne. Hver kappe rum
mer endvidere to scener, indrammet af arka
der, hvis fladbuer på undersiden har flerpasfor- 
met kontur.

Østkappen (fig. 7). Scenerne er henlagt til 
Getsemane have, hvis vidjeflettede hegn dan
ner fælles baggrund. Nordre arkadefelt viser 
Bønnen i Getsemane, hvor Kristus knæler ene 
foran smertens kalk, mens to af apostlene lig
ger sovende bag ham. Søndre felt rummer Til
fangetagelsen: Judas, ledsaget af ypperstepræ
stens soldater, kysser Kristus, der samtidig læ-

Fig. 8. Hudflettelsen. Kalkmaleri fra o. 1425-50 på 
sydkappen af tårnrummets hvælv (s. 1054). Robert 
Smalley fot. 1971. - The Flagellation. Wall-painting 
from c. 1425-50 on the south cell of the vault over the 
tower chamber.
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ger Malchus’ øre, som netop er blevet afhugget 
af Peter.

Sydkappen rummer to indendørs scener, an
givet ved rudemønstret gulv. I østre arkadefelt 
ses Kristus for Pilatus: To soldater fører Kristus 
frem for landshøvdingen, der troner på et høj
sæde, iført rudemønstret dragt. I vestarkaden 
følger Hudflettelsen (fig. 8): Kristus står bag
bundet til martersøjlen, mens to bødler med ris 
og svøbe pisker den nøgne krop til blods.

Vestkappens søndre arkadefelt, der er noget 
beskadiget, rummer en fremstilling af Torne
kroningen (fig. 9): Kristus sidder på et højsæde 
svarende til Pilatus’, mens to bødler presser 
tornekronen ned over hovedet ved hjælp af 
stokke. Kun fødderne af en tredje bøddel, som 
knælende hånede Kristus, er nu bevaret. I nor
dre arkadefelt Korsegangen (fig. 9): Kristus bæ
rer det T-formede kors, hjulpet af den kutte- 
klædte Simon af Kyrene. En bøddel trækker 
den segnefærdige Kristus frem med et reb og 
løfter samtidig højre hånd til slag.

Nordkappens vestarkade (fig. 10) viser Kors
fæstelsen: Den korsfæstede, hvis brystparti er

ødelagt af klokkerebshullet, flankeres af Maria 
og Johannes. Foroven på korstræet er påskrif
ten »Inri« med minuskler. Østarkaden (fig. 10) 
rummer Korsnedtagelsen: Kristi afsjælede lege
me støttes af den fornemt klædte Josef af Ari- 
matæa, mens en bøddel stående på stige træk
ker venstre hånds nagle ud med en tang. - I 
kappens østre svikkel læses med minuskler, 
som kan være samtidige, navnet »Olavs Pauli«.

I nordvæggens spareblænding spores fragmen
ter af to figurfremstillinger, som har afsluttet 
hvælvkappernes passionscyklus. I blændingens 
vestre del synes Opstandelsen at have været 
malet. Nu anes heraf blot det øverste af Kristi 
nøgne, til dels kappeklædte krop samt korsfa
nens stav. En knælende diminutiv menneske
skikkelse øst for billedet repræsenterer mulig
vis en stifter? I blændingens østre del synes 
Helligåndens udgydelse at have været fremstil
let. Bevaret er øvre del af den centralt placerede 
Maria, hvorom apostlene, nu blot repræsente
ret ved et antal glorier, grupperede sig symme
trisk. — Mens baggrunden i hvælvkappernes fi
gurbilleder udfyldes af stregstjerner, har blæn-
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Fig. 9-10. Kalkmalerier 
fra o. 1425-50 på tårn
rummets hvælv (s. 
1054). 9. Tornekronin
gen og Korsegangen på 
vestkappen. 10. Kors
fæstelsen og Korsnedta- 
gelsen på nordkappen. 
Robert Smalley fot. 
1971. - Wallpaintings 

from c. 1425-50 on the 
vault over the tower cham
ber. 9. Christ Crowned 
with Thorns and Bearing 
of the Cross on the west 
cell. 10. The Crucifixion 
and the Deposition on the 
north cell.

dingen udelukkende skabelonlignende orna
mentik (rosetter).

Den ornamentale del af udsmykningen be
står for hvælvets vedkommende af en stor top
roset samt rankeslyng over figurscenerne 
(fig. 6) og i sviklerne ranker, centreret omkring 
blomsterornament. Forsiden af skjoldbuen 
prydes af en båndomvunden stav, og tilsvaren
de ornament er malet ved fodlinjen af de øvrige 
kapper. På ribbernes underside er små rosetter 
og symmetrisk ordnede bladskud, mens de 
lodrette sider kun har en gennemløbende, af- 
kvistet gren. På vægfladerne ned til en linje i 
øjenhøjde samt på tårnbuens underside er der 
rankeslyng (fig. 24).

Farverne er rødbrun, okkergul, grøn, grå og 
hvid. De mere velbevarede partier viser et be
vidst arbejde med plastisk modellering og af
skygning af dragter og landskabskulisser 
(jordsmon og klippeformationer), ligesom det 
er karakteristisk, at den rødbrune farve næsten

konsekvent er forbeholdt Kristi kjortel, mens 
de øvrige agerende har dragter holdt i lysere 
nuancer.

Udsmykningen skyldes en maler eller et 
værksted, hvis arbejder tilsyneladende ikke er 
fremdraget andetsteds, men der er nære stilisti
ske fællestræk med to af de mest betydnings
fulde malere, som har arbejdet i Vestsjælland i 
1400’rnes anden fjerdedel: Undløsemaleren og 
mesteren fra Viskinge.19

2) O. 1500-25. To indvielseskors med sym
metrisk bladornamentik i forlængelse af hjul
korsets arme (fig. 25). Mørkerøde, orangegule 
og okker farver. På øst- og nordvæggen i nord
kapellet, nær det nordøstre hjørne. Typen er 
beslægtet med indvielseskors i Reerslev (s. 
966).

†Kalkmaleri. Et formentlig sengotisk billede 
af den korsfæstede Kristus har været malet på 
skibets nordvæg over arkaden til nordkapellet.
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Fig. 11. Altertavlemaleri signeret A. Dorph 1877 i 
samtidig indramning (s. 1056). NE fot. 1979. - 
Painting from an altar-piece, signed A. Dorph 1877, in a 
contemporary frame.

INVENTAR

Oversigt. Ældst blandt kirkens inventar er den ro
manske døbefont af granit, hugget i én sten. Hoved
stykket er imidlertid en lille husaltertavle med ala- 
bastrelief skænket 1580 af Kragerupgårds ejer, Eggert 
Ulfeldt og hustru Elisabeth Galle. I pastor Meyers 
beskrivelse fra 1755 hedder det, at den »er iblandt 
den subtile og meget fine slags, så den med ære kun
ne placeres i et lidet kongeligt hofkapel«. Af ind
skriften på det skab, hvori tavlen står, fremgår, at 
den 1752 blev renoveret på bekostning af en senere 
kirkeejer, Anders Fogh. Men også i de mellemlig
gende år havde godsejerne betænkt kirken, jfr. præ
dikestolen fra 1679 og det ved præstegårdens brand 
1918 tilintetgjorte sølvtøj, som Jacob Lerche havde 
skænket. Bevaret er derimod alterstagerne fra 1708

med hans og hustruens våbener. I 1877 opstilledes 
den nuværende altertavle med maleri af Anton 
Dorph. Ved restaureringen 1965 afsatte Troels Trier 
farver, hovedsagelig en lys blå, på de nye stole og 
det øvrige inventar.

Alterbordet er utilgængeligt, lukket inde i en 
fyrretræskasse, dækket af nyt, rødt fløjls-alter
klæde. - 1735 ønskede kirkeejeren gerne alter
bordet flyttet så langt ud fra kirkemuren, at 
folk kunne gå omkring det, når de gik op og 
ofrede, »hvorved en og anden uorden, når der 
ofres, kunne forekomme, idet det ene menne
ske tit og ofte det andet i sin gang hindrer«.20

†Sidealtre? En aftrappet muret klods i skibets 
nordøsthjørne rummer antagelig rester af et 
middelalderligt sidealterbord (sml. †korgitter).

Alterklæde, fra 1965, af rødt fløjl med latinsk 
kors midtpå og kanter af guldgalon. †Alterklæ

de. 1755 og 1758 nævnes et meget gammelt og 
forslidt gyldenstykkes klæde, mørkerødt i bun
den, om alterbordet.21

Altertavlen (fig. 11) er et oliemaleri signeret: 
»A. Dorph 1877«, i samtidig, enkel indfatning, 
der er lyserød, mens den smalle ramme om 
billedet er lyseblå. Maleriet, der måler 140x100 
cm, forestiller Kristus hos Marta og Maria. På 
baggrund af den hvide mur med grønne vin
ranker sidder Kristus iklædt rød kjortel med blå 
kappe over. Kvindernes kjoler er henholdsvis 
gul og lilla; i forgrunden grå fliser. Billedet er 
en replik af kunstnerens altertavlemaleri fra 
1874 i Stefanskirken i København; tilsvarende 
udførtes 1888 til Mårslet (jfr. DK. Århus s. 
2268).

Husaltertavle (fig. 12), af træ med alabastrelief
i storstykket, ifølge senere påskrift skænket til 
kirken 1580 af Eggert Ulfeldt og Elisabeth Gal
le.22 Tavlen er indsat i et yngre skab med fløj
døre, hvis malede indskrifter meddeler giver
nes navne og årstal samt en istandsættelse 1752. 
En hel del af tavlens rammeværk er fornyet 
ligesom topstykkets relief, der er af gips. Den 
tilhører en gruppe nederlandske altertavler, af 
hvilke der kendes ikke helt fa her i landet og i 
det dengang tilhørende Skåne.

Det lille renæssancearbejde måler 83,5X55 
cm; den arkitektoniske opbygning består af po-



Fig. 12. Husaltertavle skænket 1580 af Eggert Ulfeldt og Elisabeth Galle, istandsat 1752 på foranledning af 
Anders Fogh (s. 1056). NE fot. 1984. - Domestic altar-piece donated by Eggert Ulfeldt and Elisabeth Galle in 1580, 
and restored in 1752.
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Fig. 13. Alabastrelief i husaltertavlens storstykke, 
sml. fig. 12 (s. 1058). NE fot. 1958. - Alabaster relief 
in the central compartment of the domestic altar, cf. fig. 12.

stament, storstykke med alabastrelief forestil
lende Korsfæstelsen, flankeret af (fornyede?) 
søjler og til siderne smalle vinger samt topstyk
ke, hvis himmelfartsfremstilling flankeres af 
hermer. Foroven halvcirkulær afslutning, nu 
uden relief, til siderne vinger, som udfylder 
rummet mellem storstykkets gesims og top
stykket.

Rammestykkerne er udført i en blød træsort, 
sikkert lind, nogle dele af eg og enkelte af ma
hogni.23 I rammeværket er felternes groteske- 
prydede stukornamentik nedfældet inden for 
trærammens profillister. I Rijksmuseum i Am
sterdam (inv. nr. 2918) findes en husaltertavle, 
hvis indramning er nær beslægtet med Ørs
levs.24 Topstykket med dets vinger er således så 
godt som identisk, mens postamentfeltets ud
smykning og storstykkets kannelerede søjler 
med prydbælte snarere genfindes på en tavle, 
der nu opbevares i Musées royaux d’Art et 
d’Histoire, Bruxelles (inv. 9541).25

Storstykkets alabastrelief (fig. 13), 24,5x18 
cm, viser Kristus på korset mellem de to røve
re. Ved korsets fod knæler Maria Magdalene, 
under den gode røver står Maria mellem Johan
nes og en af kvinderne, under den onde to kri
gere. I baggrunden ses Jerusalems huse bag by
muren. Om bagsidens indskrifter se nedenfor. 
Topstykkets gipsrelief, 13,5x5,5 cm, forestiller 
Himmelfarten.

Træskabet (fig. 14), hvori selve tavlen står, er 
hovedsagelig af fyr; kun postamentets forside 
er af eg. Det har to fremspring svarende til 
midtfeltets og sidefelternes, men disse er af
brudt i enderne tilsyneladende for at passe til 
skabets bredde, en omstændighed, der sammen 
med materialet antyder, at postamentet stam
mer fra en ældre tavle. Skabet er forsynet med 
to låger, som på ydersiden kantes af profillister; 
på indersiden er de glatte. Sidestykkerne har 
omtrent på midten svage udstemninger som til 
en hylde?

Ved en restaurering 1960 anså N.J. Terman- 
sen det for nødvendigt at forny tavlens staffe
ring, der udgøres af blåt med ægte guld på or
namenter og i søjlernes kannelurer. Alabastre- 
lieffet har sparsom forgyldning og topstykkets 
gipsrelief slet ingen.26

Skabets indre står med en sort farve, der blot 
udbedredes, mens fløjenes indskrifter på inder
siden forblev urørte. Med gylden fraktur på 
den sorte bund citeres Joh. 3,16. Stafferingen 
på ydersiderne ændredes derimod betydeligt, 
idet ældre indskrifter og ornamenter afdække- 
des, hvorefter de nu står med en lys grå farve 
hvorpå sorte versaler: »Ærlige og welbyrdige 
og gvdfrøctige Mand, Eggert Vlfeld til Kra- 
gervpgaard, og hans kiere Hvstrve Frve Elisa- 
bet Galle, hawer skenkt denne Tafle til Kirken. 
Anno domini. 1580« og på den anden fløj: »E. 
W. G. E. S. D. frøckt Gvd giør Ræt, forlad dig 
ikke paa Mennisken. L. G. D. O. M. B. G. E. 
renoveret af Jvsticeraad Anders Fogh til Kra- 
gervp. Anno domini. 1752.« Lågernes profiler 
stafferedes ligesom postamentet på grundlag af 
fundne farver, der antoges for at være samtidi
ge med de fremdragne indskrifter; farverne er 
guld og cinnober, på postamentet desuden en
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Fig. 14. Husaltertavlens skab, sml. fig. 12 (s. 1058). 
LL fot. 1960. - Cupboard for the domestic altar-piece, cf. 
fig-12.

lys grå. Bundfarven er her cinnoberrød; den 
latinske indskrift med lysegrå versaler citerer 
Joh. 3,16.

Af en indskrift med versaler bag på storstyk
kets alabastrelief fremgår, at det er »renoveret 
af Iens Hanssen Gynther Mvremester paa Kra- 
gervp Kierkke og denne (!) anno 1805«. Mulig
vis er det ved denne lejlighed, der også er ble
vet indridset et stort »F«. Senere, antagelig i 
århundredets slutning eller begyndelsen af det
te, er med sort skriveskrift malet: »Eggert Ull- 
feldt og Hustru Elisabeth Galle satte denne Al
tertavle i Ørslev Kirke Anno 1580«. Sidst tav
len istandsattes var 1960 af N. J. Termansen, 
der skilte den helt ad, tilføjede manglende pro
filstykker og som nævnt fornyede staffe
ringen.27

Tavlen er første gang omtalt i præsteindbe- 
retningen 1755; den stod da på altret, mens en 
jævnaldrende var anbragt bagved (se †altertav- 
le).17 Da den nuværende tavle med Anton 
Dorphs maleri fra 1877 opstilledes, fik skabet 
med den lille nederlandske tavle plads i her
skabsstolen ved nordvæggen, på en predella 
(fra en gotisk †altertavle?). Ved restaureringen 
1960 fjernedes predellaen og et vægpanel med 
to fyldinger nedenunder.

†Altertavle, beskrevet i præsteindberetninger- 
ne 1755 og 1758. Tavlen, der var af træ, viste 
adskillige figurer, bygninger, mennesker og 
kreaturer. Den nåede fra alterbordet helt op til 
hvælvingen, hvor den krummede sig som et 
skur ud over altret og præsenterede i skuret i 
sig selv et stort øje.21 Øjet må formodes at være 
påført (malet) senere, antagelig o. 1700,28 mens 
selve tavlen synes at have været af såkaldt bal
dakintype, der var almindelig henimod år 1600 
og i århundredets første årti. En sådan tavle står 
i annekskirken i Solbjerg og ses mere fuldkom
men f.eks. i Høve (DK. Sorø s. 796, fig. 5). Til
syneladende udryddet 1877, da den nuværende 
tavle opstilledes (jfr. husaltertavle).

Om †sidealtertavler, se †korgitter.
Altersølv. Kalk, disk og oblatæske er ifølge 

graveret indskrift med fraktur på alle tre dele 
»Skænket til Ørslev Kirke Aar 1918 af Wilhelm 
Dinesen og Hustru til Kragerupgaard« (sml. 
†altersølv). Under bunden Københavnsmærke 
henholdsvis (19)17 og (19)18 samt guardein- 
mærke for Christian F. Heise.

Alterkanden har graveret versalindskrift: 
»Sognepræsterne Jacob Møller 1901-08 og An
dreas Kastrup 1909-27«. I låget mestermærke
G. Hoppe og guardeinmærke for Jens Sigs- 
gaard.

Det †altersølv, som gik til grunde ved præste
gårdens brand 1918, kendes fra en indberetning 
1902. Kalken, fra 1707, var 18,5 cm høj, havde 
seksdelt fod med radiale rifler. På siden (af bæ
geret?) var graveret to våbener, der 1755 og 
1758 beskrives: »På højre side en afbrudt stam
me visende tre unge grene med blade og oven
til en lærke med J og L. På venstre side en stor 
lærke og oventil en lille fugl med K og R«.21
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Fig. 15. Alterstage skænket 1708 (s. 1060). NE fot. 
1979. - Altar candlestick donated in 1708.

Initialerne står for Jacob Lerche og hustruen, 
Kirsten Rømer, ejere af Kragerupgård 1705-21 
(sml. alterstager).29 Fire stempler: CS 1707 for 
Christian Schrader (Bøje 292), guardeinmærke 
for Conrad Ludolf, Københavnsmærke 1707 
og månedsmærke.

Disken var glat og havde de samme stempler 
som kalken. Den runde oblatæske var forsynet 
med graverede våbener på låget og under bun
den mestermærke CS over (1)700 (Bøje 291) 
for Christian Schrader. Blandt kendte arbejder 
af denne mester kan nævnes oblatæskerne i 
Karlebo og Tårnby.30 En tilhørende udbuklet, 
forgyldt sølvflaske rummede 3 pægle og havde 
samme våbener og inskription som de øvrige 
dele.

En lille ske var stemplet IM (Bøje 668) for 
Jørgen Mønster, der fik borgerskab i Køben
havn 1782 og døde 1818.

†Alterkander. Inventariet 1647 opregner en 
tinflaske til vin.31 En kande (af porcelæn?) var 
anskaffet 1844.32 19196 ønskede synet en ny 
kande anskaffet.

Skål, fra sidste halvdel af 1800’rne eller be
gyndelsen af 1900’rne, fra Den kongelige Por- 
celænsfabrik, sort med guldkors og -kant.

Sygesæt, fra 1918, med disk og oblatæske un
der bunden, vinbeholder i kalkens bæger. Ud
ført i København.

En †sygekalk brændte ligesom altersølvet 
1918. Ifølge beretningen fra 1902 var der på 
siderne graveret to våbener, det ene med to 
stjerner over fugl og PPS - P. Povelsen - 1725, 
det andet med en palme (sml. †klokke nr. 3, et 
træ) og tilhørende indskrift Anders Fogh 1796. 
På foden var graveret initialer og årstal: »CF - 
MMF - CF - 1796« for Clemen Fogh, Mette 
Marie Fogh og Christine Fogh. Desuden sås 
hjerteformet stempel hvori ALH (Bøje 1802) 
for Anders Mogensen Løwenhertz, der fik bor
gerskab i Horsens 1722 og døde 1738. Det sy
nes, som om kalken er udført o. 1725 og mu
ligvis først 1796 kommet til Ørslev, jfr. fodens 
initialer og årstal. Derimod kan samme årstal i 
forbindelse med Anders Foghs navn tænkes at 
være en fejllæsning for 1726, der angiver tids
punktet for hans giftermål med Cille Marie 
Poulsen (jfr. †kisteplade s. 1067).33

Den tilhørende disk havde et rektangulært 
stempel hvori: hcw (Bøje 691) for Hans Chri
stian Winther, der fik borgerskab i København 
1786.

Alterstager (fig. 15), skænket 1708, 41 cm hø
je. Stagerne har meget stor, hvælvet fod, profi
leret skaft med to modvendte, pæreformede 
led, det nedre størst, adskilt af vulst. Dyb lyse
skål. På foden graveret to små våbener, hvor
over initialerne »IL« og »KR« for Jacob Lerche 
og Kirsten Rømer; under våbenerne læses »An
no 1708«. Stagerne svarer til Finderups, der li
geledes var skænket af den daværende ejer af 
Kragerup, hvorunder også denne kirke hørte 
(sml. †alterkalk). - Syvarmet stage »Til Minde 
om Jagtjunker Jens Kraft Dinesen Ejer af Kra
gerup fra 1910-1916. Skænket af hans Hustru« 
ifølge graveret frakturindskrift. Grundtvigsta-
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ge med trappefod fra Laur. Rasmussens bron
zestøberi.

Et †røgelsekar til at hente ild i er nævnt i in
ventariet 1647.31

Alterskranke, fra 1800’rnes begyndelse, fem- 
sidet, med slanke, tætstillede, forgyldte balu- 
stre af træ, sml. Udbys fra 1804 (s. 477).

†Alterskranke? 1735 bad kirkeejeren, Andreas 
Fogh, stiftsøvrigheden være ham behjælpelig 
angående 50 sletdl., som en af hans bønder 
havde betalt til rådmanden i Slagelse. Pengene 
skulle anvendes »til hellig brug«, men det var 
endnu ikke sket. Der ønskedes bl.a. et jernværk 
ved altret (alterskranke af jern), så at gamle og 
svage folk kunne have noget til hjælp, når de 
faldt på knæ.20 Det fremgår ikke, om ønsket 
blev realiseret (sml. alterbord).

Font (sml. fig. 3), romansk, monolit, af gra
nit, højde ca. 90 cm over gulv, tvm. 80 cm. 
Variant af Slagelsetypen.34 Kummens sider er 
lodrette, glatte, med tovsnoning under mun- 
dingsranden. Midt på foden, som går næsten i 
et med kummen, er en svær tovsnoning. 
Ovenover denne er hugget bægerblade med 
midtribbe i relief, og under tovsnoningen ned- 
advendte blade eller tunger. Spor af hvid farve. 
På ældre fotografi i Nationalmuseet ses dåbsfa- 
det at være cementeret fast, således at cementen 
dækker hele fontekummens overkant. 1874 
flyttet til koret,12 hvor den nu står i nordvest
hjørnet.

Dåbsfade. 1) 1885, af plet, med stempel for
H. C. Drewsen på fanen.35 Under den graveret 
skønskrift: »Fra Wilhelm og Nina Beck ved de
res Sølvbryllup, 14. Marts 1885«. 2) O. 1800- 
50?, af messing, glat, tvm. 56 cm.

†Dåbsfade. 1647 nævnes et fontebækken31 og 
1755 et messingbækken i fonten.17

Krucifiks, antagelig fra 1800’rne, af eg, 85 cm 
højt; figuren har skråt strakte arme og flettet 
tornekrone. Voksbehandlet. Kilderne synes 
ikke at have nogen oplysning om figuren. Nu 
på våbenhusloftet.

†Korgitter, omtalt 1755 og 1758,21 da der over 
indgangen til koret var en bjælke med »knip- 
lingszirater«, ved den ene ende sammenføjet 
med overdelen af en gammeldags trone, »der er

udstafferet med foranførte arbejde (kniplingszi- 
rater?); ventelig har der under hver af dem stået 
en Maria og helgenbilleder i levende størrelse«. 
Det synes, som om korgitterets overligger var 
forbundet med en †sidealtertavle i henholdsvis 
nord og syd.

På overliggeren, †korbuebjælke?, sås 1755 en 
indskrift, der muligvis kan rekonstrueres såle
des: »Cum mala in(ex?)siliunt, mox inspice 
vulnera Christi« (Når plager rejser sig, se da 
straks hen til Kristi vunder).

Prædikestol (fig. 16), med reliefskåret årstal 
1679 på skriftbånd under alliancevåben for Juul 
og Urne. Stolen har nu kun fire fag, men havde 
endnu ved midten af 1800’rne fem;36 desuden 
var en tilhørende himmel da bevaret. Opgan
gen stammer fra restaureringen 1965.

Fagene adskilles og flankeres af snoede søjler 
foran hjørnernes varierede fladsnitspaneler. I 
midtfeltet sidder alliancevåben hvorunder 
skriftbånd med stolens forfærdigelsesår 
»1679«, - og ovenover kirkeejerens og hans af-

Fig. 16. Prædikestol med reliefskåret årstal 1679 un
der alliancevåben for Juul og Urne (s. 1061). NE fot. 
1979. - Pulpit with the date 1679 carved in relief beneath 
the arms of the Juul and Urne alliance.
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døde hustrus initialer: »H. OI: S. F. KV« for 
hr. Ove Juul og salig fru Kirstine Urne. I de to 
flankerende storfelter står nyere fremstillinger 
af evangelisterne Lukas og Markus under bue
slag med bruskbarokke reliefskæringer. Et fjer
de felt, der vender ind mod væggen, har rester 
af bueslagets udskæringer. Endnu 1856 må sto
len have haft fem fag,36 idet en beskrivelse dette 
år nævner udskårne figurer af Paulus, Peter, 
Johannes og Jakob samt Claus Ulfeldts fami
lievåben. Det sidste må formentlig bero på en 
fejlfortolkning. Gesimsen har nu glat (fornyet?) 
frise hvorover kronliste med lille pærestav af
brudt på hjørnerne af klodser med bøjler hvor
på englehoved. Under det glatte postament 
sidder karnisformet led med bruskede re
liefskæringer og på hjørnerne forskelligt udfor
mede masker.

En ottesidet bærestolpe støttes af fire bøjler 
med skællagte skiver og bruskværk imellem. 
Opgangen har bevaret sin kantede mægler med 
agernlignende figur på toppen. Den forsvund
ne himmels udseende kendes ikke.

Stolen er beslægtet med den samtidige i Ruds 
Vedby og må være udført i samme værksted 
(jfr. s. 1002). Den står i ferniseret eg ligesom i 
1863,12 da den var blevet ferniseret både for 
udseendets skyld og for at konservere træet. 
Kun våbenet har farver: Juulernes har her gul 
lilje på hvid bund, Urnernes brunt ørneben på 
rød bund, løv og hjelme er blå. Skriftbåndene 
er sorte med gyldne versaler.

Afhugninger af gjordbuen mellem skibets 
første og andet fag viser, at prædikestolen har 
stået her overensstemmende med oplysninger
ne i præsteindberetningen 1758.37 I hvert fald 
siden 1902 står den i skibets sydøstre hjørne 
(jfr. fotografi fra nævnte år).

Stolestader, fra 1965. Gavlene har grå rammer 
omkring to carryfarvede fyldinger, mens sæder 
og ryg har samme blå farve, som er brugt bl.a. 
til altertavle og -skranke. †Stole, fra 1843.32 Åb
ne bænke, kendt fra ældre fotografier.38 1 758 
havde nogle af sognefolkene deres stole i ud
bygningen på nordsiden.39

En †herskabsstol var indrettet forrest i nordsi
den. Arrangementet synes at have svaret til det

endnu bevarede i Frydendal (s. 861), hvor et 
lavt panel lukker for stolen.40 1 874 blev overde
len taget af,12 og 1965 fjernedes den helt.

†Skrifte- og degnestole. 1755 stod døbefonten 
»straks neden for skriftestolen«,17 som efter 
sammenhængen synes at have været i koret, 
hvor den da også nævnes 1758 sammen med 
degnestolen.39 1812 manglede sakristiet trappe, 
gulv, skriftestol og bænke, som antagelig an
skaffedes i forbindelse med hovedreparationen 
1815, da alt det næste år ansås for at være i 
forsvarlig stand.7

To bænke, fra 1843, med udsavede gavle, 
gråmalede, står i våbenhuset.

Pengeblok, 17-1800’rne, 70 cm høj. Nederste 
halvdel af den kvadratiske blok er smallere end 
den øverste, der har låge i siden og pengeslids i 
toppen. Lågen lukkes af to vandrette hængsel
bånd af jern; lige over og under den sidder til
svarende bånd. Sortmalet. I skibet, øst for ind
gangsdøren.

To †pengetavler, af træ, beskrives i indberet
ning fra 1904 som glatte og simple.

Dørfløje. 1) Samtidig med våbenhuset? Seks 
lodrette skrubhøvlede planker sammenholdes 
af tre revler, der er forbundet af en skrå. På 
øverste og nederste revle sidder gangjern; til 
den midterste er føjet et ekstra stykke træ for at 
give plads til låsen fra 16-1700’rne? Dørens 
yderside er formentlig i 1700’rne flammeret. 
De indskårne årstal »1791« og »17« kan henvise 
hertil. Lysegrå på begge sider. Indgangsdør til 
våbenhuset.

2) 17-1800’rne, med to spejlfyldinger. Grå- 
malet. Kan stamme fra Kragerupgård. Mellem 
kor og sakristi. 3) Fra hovedreparationen 
1843(?), fløjdør med tre spejlfyldinger i hver 
fløj. Gråmalet. Mellem våbenhus og skib. 4) 
O. 1892. Flammeret på ydersiden, to fyldinger 
indvendig. Gråmalet. Til sakristiet. 5) 
1800’rne? bestående af fem lodrette planker 
sammenholdt af to vandrette revler med gang
jern. På indersiden er malet årstallet 1863, i øv
rigt lysegrå. Til nordkapellet. 6) 18-1900’rne. 
Enkel plankedør, gråmalet. Til tårnet.

Orgel, bygget 1948 af Frederiksborg Orgel
byggeri ved Troels Krohn.41 Ét manual med
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seks stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 
4', Rørfløjte 4', Sivfløjte 2', Mixtur 1'. Meka
nisk aktion, sløjfevindlade. Ved tårnrummets 
nordvæg.

*Orgel (fig. 17), opstillet i Ørslev o. 187642 af 
Indre Missions venner. Pastor Vilhelm Beck, 
der senere blev Indre Missions formand, men 
reelt havde været bevægelsens leder i en årræk
ke, var 1874 blevet sognepræst i Ørslev, og den 
store og velsyngende menighed, han samlede 
her, var utilfreds med det svage harmonium (se 
nedenfor). Orglet blev ikke skænket til kirken, 
men var et depositum fra Indre Mission.43 Det 
er bygget o. 1850 af Jens Gregersen, Køben
havn, med anvendelse af orgelhus, facade, 
vindlade og mekanikdele fra et orgel, bygget i 
1800’rnes første halvdel, ligeledes med anven
delse af ældre dele. Vindladen, der tilhører en 
sjælden type med udstemte kanceller, kan være 
fra 1600’rne og hidrører fra et lille positiv eller 
fra et positivværk i et orgel med flere manualer. 
Den har 45 kanceller, men er senere udvidet til 
et større toneomfang (49 toner). På et tids
punkt, muligvis fra begyndelsen, har den været 
indrettet til seks stemmer. Den har haft en stik
kermekanik, hvis indføring i vindladen indice
rer en lav vindladeplacering. Måske har vindla
den tilhørt et sokkelværk tilsvarende det, der 
findes rester af i Sønderborg slotskapels orgel.44 
Disposition o. 1850: Manual (C-c'"): Gedackt
8 Fodstone, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Oc- 
tav 2 Fod. I forbindelse med orglets flytning til 
Sverige 195145 foretog Frederiksborg Orgel
byggeri en del afgørende forandringer, især ved 
dispositionen, der totalt ændrede karakter;46 
men ved en restaurering 1982 har Gunnar 
Fabricius Husted, Fredensborg, retableret Gre- 
gersens disposition. Facaden er omdannet
o. 1850; den har attrappiber af træ, men har 
tidligere haft klingende piber. I Hyby kirke, 
Sverige.

†Harmonium, anskaffet o. 1870 af menighe
den;12 udlåntes til Solbjerg kirke, da Ørslev fik 
orgel.

Salmenummertavler, fra 1800’rnes slutning, 
glatte med søm til numre af metal (fra 1923?).6 
På nederste halvdel malet: »Daab 401, 488 v. 2«

Fig. 17. *Orgel bygget o. 1850 af Jens Gregersen, nu
i Flyby kirke i Skåne (s. 1063). Per Gustavsson fot. - 
*Organ built c. 1850 by Jens Gregersen, now in Hyby 
Church, Scania.

og »Altergang 432«. Under den nuværende blå 
farve anes ældre malede numre. - Fire små, 
glatte, spinkle salmenummertavler, udsavede 
foroven og sortmalede, ligger på våbenhus
loftet.

Præsterækketavle, fra 1965, på våbenhusets 
vestvæg. Dens forgænger var indrettet af Vil
helm Beck, på en tavle, der tidligere tjente som 
baggrund for den gamle altertavle. Fodstykket 
syntes at være en sengotisk predella med buede 
sider (sml. husaltertavle). Hang 1904 i sakristiet 
og ligger siden 1965 på våbenhusloftet.

Lysekroner. 1) (Fig. 18), fra 1600’rnes slut-

69*
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Fig. 18. Lysekrone nr. 1 fra 1600’rnes slutning 
(s. 1063). NE fot. 1979. - Chandelier no. 1 from the 
close of the 1600s.

ning, med rigt profileret skaft, hvis hængekug- 
le har indknibning på nedre halvdel og ender i 
profileret knop. Foroven flakt ørn. Mellem to 
rækker, hver med seks S-formede lysearme, 
sidder seks små pyntearme. I skibets vestligste 
fag. 2-3) Fra 1800’rnes slutning, kopier af 
nr. I.47 I skibets østende og tårnrummet. I Gan- 
løse hænger en tilsvarende barokkrone og to 
kopier, leveret 1880-81 af gørtler Aaby (jfr. 
DK. Frborg. s. 2469).

Hatteknager, af træ, med syv små drejede 
knager. Lysegrå. På våbenhusets sydvæg.

Klokker. 1) 1860. »Omstøbt af H Gamst & 
Lunds Efterf: i Kjøbenhavn Aar 1860« af †klok- 
ke nr. 2. Indskrift med reliefversaler om halsen 
under palmetbort. Tvm. 84 cm. Ophængt i 
slyngebom.

2) 1931. Indskrift om halsen mellem blad
borter: »Soli deo gloria Omstøbt af B. Løw & 
Søn« og på legemet: »Støbt 1790, omstøbt 
1931 W. D. - I. D.« (for Wilhelm og Ida Dine
sen, ejere af Kragerupgård). Tvm. 75 cm. Sml. 
†klokke nr. 3.

†Klokker. 1) Blandt den »hob, som skriveren 
ikke vidste at gøre regnskab for«, kan have væ
ret en klokke afleveret fra Ørslev 1528.48 2)

1548, støbt i København af kgl. bøssestøber 
Laurids Madsen, som bl.a. har udført en klok
ke, der var beregnet til Kirke Helsinge (Løve 
hrd.), men nu hænger i Asminderød.49 Ind
skriften, med kors mellem hvert ord, lød: 
»Hielp os Gud altid thenne klocke skal til Ørs- 
lef som ligger i Lefherrit. Støbt i Kiøbenhafven 
af mig Lavris Mathiesen anno MDXLVIII«.50 
1808 var klokken revnet,7 men først 1860 om
støbtes den, jfr. klokke nr. 1.

3) (Fig. 19) 1770, omstøbt af ældre klokke. 
Indskrift51 om halsen mellem bladborter: »Soli 
deo gloria. Me fecit M. C. Troschell Hof- 
glockengieser Copenhagen« og på legemet: 
»(La) paix fait naitre sabondance [l’abondance], 
(Clemen) Fogt, (Kirstine Fogt,) Mette Marie 
Fogt (1770)« samt våben med træ (sml. †syge- 
kalk). Klokken var 75 cm i tvm. Den omstøb
tes igen 1931, jfr. klokke nr. 2, som fejlagtigt 
har 1790 i stedet for 1770.52

Fig. 19. †Klokke nr. 3, støbt 1770 af M. C. Troschell 
(s. 1064). Arne Hoff fot. 1931. - Bell no. 3, cast in 
1710 by M. C. Troschell.
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Fig. 20. Gravsten nr. 1. Detalje visende Claus Ulfeldt og Dorthe Lunge, sml. fig. 21 (s. 1065). NE fot. 1984. - 
Tombstone no. 1. Detail showing Claus Ulfeldt and Dorthe Lunge, cf.fig.21.

Klokkestol, ældre, af eg, med tilføjelser af fyr; 
en af skråstiverne er genanvendt.

GRAVMINDER

†Epitafium. O. 1595. Clemen Tamissen,53 som 
døde på Kragerup 2. dec. [15]95. Lille firkantet 
tavle, hvorpå var malet en mandsperson i sort 
dragt med kappe og pibekrave, knælende med 
opløftede hænder foran den korsfæstede frelser; 
herunder indskriften. 1758 hang tavlen på væg
gen »midt for prædikestolen«.21 Forsvundet ef
ter 1848.54

Gravsten. 1) (Fig. 20-21) o. 1554. Figursten 
over Claus Ulfeld til Krageropgaard og Fruue 
Dorrete Lungge, hans hustru. Da man skrev 
1554 lagdes hun på båre. Han levede efter hen
de i □ år.55 Grå kalksten, 198x120 cm, med 
fordybet fraktur udfyldt med sort. Den sekslin- 
jede, rimede gravskrift udfylder et rektangu
lært felt med profileret indramning nederst på 
stenen. Herover står ægteparret, han i rustning 
med hjelm, højre underarm støtter det store

slagsværd, mens venstre jernluffeklædte hånd 
hviler på hustruens højre skulder. Hendes dragt 
har puffer på skuldre og albuer; ved håndledde
ne kniplingskanter. Om halsen bærer hun en 
kæde. Armene er overlagte, venstre hånds 
fingre er krummede som hos Sofie Rudsdatter 
på den næsten identiske sten i Tersløse (s. 445, 
fig. 14). Figurerne flankeres af pilastre, der bæ
rer vandret bjælkeværk og prydes af aneskjolde 
ophængt i remme, seks på hver. I topfeltet æg
teparrets nærmeste anevåbener, hjelmede og 
med hjelmklæde.56

Stenen tilhører en stor gruppe, som anses for 
at stamme fra Hans Malers værksted i Roskil
de, og er nært beslægtet med bl.a. Erik Bølle 
og Sofie Rudsdatters ovennævnte sten i Terslø
se og Erik Valkendorf og Berette Andersdatters 
i Roskilde domkirke.57 1 755 i korgulvet foran 
altret,21 siden 1843,58 hvor den underliggende 
gravhvælving sløjfedes (sml. muret †begravel- 
se), indmuret i korets sydvæg.

2) (Fig. 22) 1587. Figursten over Egerth 
Wllfeld til Kragervp, †13. febr. 1583 på Kra-
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Fig. 21. Gravsten nr. 1 over Dorthe Lunge, †l554, 
og Claus Ulfeldt (s. 1065). Tegning i Klevenfeldts 
samling. RA. - Tombstone no. 1 to Dorthe Lunge †1554 
and Claus Ulfeldt.

gervp, med hustru, fru Lisebeth Gall til Aaby, 
som hensov år □ den □. Fru Lisebeth 
Galle lod denne sten bekoste og udhugge år 
1587. Mørkegrå kalksten, 245x150 cm, med 
slidte reliefversaler i skriftfelt, afdækket af 
knækket profilliste nederst på stenen. Over fel
tet er afbildet Eggert Ulfeldt og fru Lisbeth, 
han i rustning, venstre hånd fatter om sværdets 
fæste, højre hånd hviler på hoften; under højre 
arm skimtes fæstet til hans dolk. Han har kort
klippet hår og fuldskæg; hans fjerprydede 
hjelm står mellem ham og hustruen. Hun bæ
rer, som enke, kappe på hovedet med lange 
snipper, der falder ned over den glatte kjole; 
armene er sammenlagt over maven. Parret står 
let drejet mod hinanden under forkrøppet, køl-

bueformet dobbeltarkade båret af pilastre med 
volutkapitæler. Over figurerne ses englehove
der. I midten volutkapitæl, støttet af konsol 
med Jesumonogram, der forneden afsluttes af 
en blomsterlignende figur. Pilastrene prydes af 
de afbildedes anevåbener med hjelmtegn og 
-klæde, otte i hver side.56 På pilastrenes posta- 
menter og i arkadens svikler er anbragt medal
joner, således at stenen har faet hjørnemedaljo
ner, uden at den arkitektoniske opbygning bry
des. I medaljonerne vingede evangelistsymbo
ler, der bærer navnekartoucher. Imellem arka
debuerne krucifiks omgivet af citat fra Joh. 
1,29 med reliefversaler.

Stenen anses for at være udgået fra det så
kaldte »Jyske Gravstensværksted« i Århus,59 og 
paralleller skal hovedsageligt søges i Nørrejyl
land. Fremhæves kan især stenen over Christen 
Munk og Anne Skram i Tvede (Randers amt), 
hugget 1585, og den over Gregers Ulfstand og 
Karen Banner i Fausing (Randers amt), hugget 
1584. Sml. endvidere Folmer Rosenkrantz og 
Margrete Gyldenstjernes (†l581) sten i Vær 
(Skanderborg amt).60 1755 i korgulvet foran al
tret,21 siden 1843 indmuret i korets nordvæg 
(sml. muret †begravelse).58

Muret begravelse. Foran altret, under gravsten 
nr. 1 og 2, nævnes 1647 to murede grave;31 
1755 beskrives en muret begravelse, der »jævn
lig flyder med vand«. Den var dækket af en 
skrøbelig lem af brædder.21 Ud over en ukendt 
jomfru, som tidligere var hensat i begravelsen 
bag altret (s.d.), og »for nogen tid siden var 
nedsat« fandtes 1755 ingen spor af kister »kun 
nogle dødningepander«. 1843 åbnedes grav
kælderen, der da indeholdt fire kranier.61 Disse 
må have tilhørt Dorte Lunge, Eggert Ulfeldt 
og Lisbeth Galle samt den 1755 nævnte jomfru, 
da Claus Ulfeldt (†1566) er begravet i Ulbølle 
kirke (sml. gravsten nr. 1 med note 55).

175521 omtales et tilmuret begravelsessted »på 
højre side ved altret« eller »bag altret, der siges 
at have været et sakristi« (nuværende sakristi, 
jfr. bygningsbeskrivelsen). En dør mod koret 
var blevet tilmuret, da kaptajn Ellebracht ind
sattes (1748, jfr. †kisteplade nr. 2). I begravel
sen menes Povel Pedersen Lærskov, ejer af
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Kragerup, hans hustru Mette Juul og dattersøn, 
kaptajn Ellebracht at være bisat.

175839 indberettede Andreas Fogh, ejer af 
Kragerup, at Poul Pedersen Leerschou 1692 var 
begravet uden nogen inskription, medens to 
†kisteplader kendes fra 1758 og o. 1856.36

1) 1742. Marta Maria Juuel, hvis fader var 
Ove Juul, fordum vicekansler, gehejmeråd, 
stiftsbefalingsmand over Århus stift, ridder af 
Dannebrog, moderen, Christina Uhrne, levede 
i ægteskab med Povel Pedersen Leerschou til 
Kragerup i fem år, to døtre, Christina Maria, 
som har været gift med Jens Wissing til Aar- 
huus Mølle, og Antonetta Cathrina gift med 
oberst Elbracht, kommandant i Oldenborg

Fig. 22. Gravsten nr. 2 bekostet 1587 af Elisabeth 
Galle, over ægtemanden Eggert Ulfeldt, †1583 
(s. 1065). NE fot. 1979. - Tombstone no. 2 donated by 
Elisabeth Galle in 1587 for the grave of her husband 
Eggert Ulfeldt, †1583.

(sml. nr. 2). Født på Brentved i Siælland 
25. sept. 1657, †6. aug. 1742 på Katterup, 84 år,
10 mdr. og 15 dage gammel.

2) 1748. Ove Christian Ellebracht, kaptajn 
ved det Seelandske National Regiment, *1. juli 
1717 i Helsingøer, død på Katterup i Sielland
1. maj 1748. Hans fader var oberst Anton Gyn- 
ter Ellebracht, kommandant i Nyborg, hans 
moder Antonetta Cathrina Juul (sml. nr. 1).

I kapellet, der nu er materialrum (sml. byg
ningsbeskrivelsen og stolestader) stod 175521 en 
†kiste overtrukket med sort »Ruug-Læder« og 
ziret med en †kisteplade fra 1739. Fru Cille Ma
ria Poulsen til Kragerup, *16. juli 1702, hendes 
fader var mag. Poul Poulsen, provst over Hadz 
hrd. i Jylland (Århus amt) og sognepræst til 
Saxild og Noløff menigheder. Hendes moder 
var Mette Maria Hutfeldt. Hun kom i ægteskab 
16.juli 1726 med hr. Anders Fogh til Krage
rup, kongelig majestæts kommerceråd, tre 
sønner og fem døtre, af hvilke tre sønner og tre 
døtre levede, †2. juni 1739, 36 år, 10 mdr. og 14 
dage gammel. Plade af tin eller blik med glorie 
(strålekrans) omkring.

1848 nævnes tillige, at ægtemanden, Anders 
Fogh (†1762) er bisat her.54

Otte begravelsesskjolde, fra 1800’rne, af jern
blik, med påmalede våbener for medlemmer af 
familien Dinesen til Kragerup befandt sig 1902 
i sakristiet (sml. kirkegårdsmonumenter nr. 2-
3).62 Nu på våbenhusloftet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1817. Pastor Eli
as Grüner, *19. april 1754, †30. sept. 1818 og 
hustru Charlotte Elisabeth Bejer, *1759, †1817. 
Trækors, 164 cm højt, med reliefversaler i for
dybet felt på sortmalet bund. På kirkegården, i 
hjørnet mellem tårnet og nordkapellet.

Op ad kirkegårdens vestmur findes familien 
Dinesens gravsted hegnet af nygotisk støbejerns- 
gitter. Ti latinske kors, hovedsagelig af hvid 
marmor, er opstillet på nye granitsokler med 
gravskrift over ejere af Kragerupgård. De æld
ste er:

2) O. 1840. Justitsråd Anders Diderich Dine
sen til Kragerup, *5. sept. 1798, †12. juni 1840 
fra hustru og tre sønner. Gravvers, indskrift 
med fordybede versaler.
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3) O. 1857. Sophie Jacobine Dinesen, født de 
Neergaard, *16. maj 1810, †23. nov. 1857, ef
terlod tre sønner. Gravvers, indskrift med for
dybede, sortmalede versaler.

Tæt ved findes to monumentale monumen
ter for sognepræst Johan Vilhelm Beck, †l901 
og hustruen, Nina Charlotte Beck, født von 
Staffeldt, †1905.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsprot. 1862-1932. - 
Ørslev-Solbjerg sognekaldsarkiv. B. 1627-1869. Sogne
præstens korrespondancesager m.m. - Ved embedet. 
Optegnelser vedr. Ørslev og Solbjerg Pastorat 1856.
- Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i almindelig
hed s. 50.

NM2. Klokkebeskrivelse, F. Uldallske Samling. 
Cirkulære til biskopperne 1890. Indberetninger ved 
J. Olrik 1902 (inventar og gravminder), C. M. Smidt 
1902 (bygning), N. J. Termansen 1958 og 1960 (hus
altertavle), E. Lehn Petersen 1962 (restaureringsfor- 
slag), E. Lind 1964 (kalkmalerier), R. Smalley 1968, 
1971, 1972 (kalkmalerier), Niels Jørgen Poulsen og 
Hugo Johannsen 1979 (bygning), Marie-Louise Jør
gensen 1979 (inventar), Ulla Kjær 1979 (gravmin
der), Ole Olesen 1980 (orgel). - Bygnings- og kalk
maleribeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar ved 
Marie-Louise Jørgensen og Birgitte Skov-Jakobsen, 
gravminder ved Henrik Larsen. Knud Prange har 
været konsulteret vedr. heraldiske spørgsmål. Re
daktionen afsluttet febr. 1984.

Tegninger. NM2. Tre tegninger af gravsten nr. 1 og
2 ved S. Abildgaard. - Font ved C. M. Smidt 1902. - 
Plan ved M. Brahde 1966. - Usigneret, udateret tryk 
af tegning af kalkmalet indskrift. - RA. Håndskrift- 
saml. Klevenfeldts samlinger. Tegninger af ligsten 
pk. 1, nr. 71.

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII, 1832, s. 14. - 
C. M. Smidt IVa, 33-42.

1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Landebogen s. 123.
3 Kronens Skøder I, 435.
4 RA. DaKanc. G199. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi.
5 Jørgen Steen Jensen: Mønter fra kirkegulvene i det 
gamle Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 120.
6 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsprot. 1862-1932.
7 LA. Holbæk amtsprovsti. 1808-23. Synsforretn.
8 Kan stamme fra 1903 (note 6), da synsprotokollen 
nævner en ny indgangsport.
9 1878 (note 6) omtales en ny låge mod syd.

10 Lignende ombygning af romanske vinduer kendes 
bl.a. fra Orø (s. 871 f., fig. 5).
11 Den sydligste er genetableret ved kirkens seneste 
istandsættelse 1983.
12 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
13 Jfr. Kundby (s. 627) med yderligere eksempler op
regnet i note 31; endvidere Olaf Olsen: St.Jørgens- 
bjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, s. 46, note 64.
14 Således ved kirkens beskrivelse 1902.
15 1861 hedder det, at et vindue behøves i våbenhu
set, jfr. RA. Kultusmin. l.Dep. 1848-1916. Jour
nalsager.
16 Jfr. eksempelvis Lundforlund og oversigten over 
gruppen af gavlblændinger med cirkelblændinger 
(DK. Sorø s. 704, 1229).
17 KglBibl. Kallske saml. 371. Om Egeberg, Vin
dinge, Pedersborg og Kindertofte, Ørslev og Soel- 
bergs, Munkebiergbye og Brommer Sogne og deres 
Præster.
18 I amtet kan nævnes Soderup, Kirke Eskilstrup, 
Hørby og Hagested (s. 283, 310, 496 og 532).
19 Hos Undløsemaleren finder man en lignende dyr
kelse af rankeslynget samt forkærligheden for et me
re særpræget ornament, som den omvundne stav 
(jfr. fig. 24 og beskrivelsen af malerierne i Undløse, 
s. 367f. samt redegørelsen for de nylig fremdragne i 
Rørby kirke ved Henrik Græbe og Peder Bøllingtoft 
i NMArb. 1983, s. 68-82). Endvidere bemærkes her 
og hos Viskingemaleren den karakteristiske rude- 
mønstrede dragt (jfr. Ulla Haastrup: Kalkmaleri i 
Viskinge og kunst i Westfalen, i NMArb. 1967, s. 5- 
18).
20 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommunesager. 1730- 
1810.
21 Jfr. note 17 og note 39.
22 Eggert Ulfeldt var 1574-77 lensmand på Roskilde- 
gård, hvorunder Svendstrup hørte, og fra 1577 til sin 
død 1583 (jfr. gravsten nr. 2) på Vinstrupgård, som 
derefter kom under Antvorskov. Ene af flere samti
dige kilder har DaAtlas (VI, 247) årstallet 1550 i ste
det for 1580.

Fig. 23. Landsbyplan 1795. - Village map 1795.



ØRSLEV KIRKE 1069

23 Af eg er postamentfeltet mellem fremspringene, 
indramningen omkring storfeltets relief og de smalle 
felter bag søjlerne, stor- og topstykkets gesimsfriser 
samt topgavlen. Af mahogny er kronlisten på top
stykkets gesims. Resten er af lind.
24 Tavlen er gengivet i Gh. Derveaux-Van Ussel: Ex
position de Sculptures anglaises et malinoises d’Al- 
båtre, Bruxelles 1967, fig. 18, katalog M/6 og hos 
Monica Rydbeck: Renåssansskulptur i Skåne, 1950, 
s. 28-40, fig. 10. Se endvidere Michael K. Wustrack: 
Die Mechelner Alabaster-Manufaktur des 16. und 
frühen 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main. Bern 
1982. Forfatteren har ikke kendskab til tavlen i Ørs
lev (Holbæk amt), men anfører i kataloget et antal 
alabastrelieffer i Nationalmuseet og nogle af husal
tertavlerne i danske kirker.
25 Fig. 12, katalog M/5 i det i note 24 anførte værk.
26 Inden sidste restaurering foretoges 1958 en under
søgelse af de ældre farvelag. Den viste, at der fandtes 
tre lag på tavlens oprindelige dele af eg, mens de 
fornyede dele af mahogni eller lindetræ kun havde 
ét. Alabastrelieffet stod med den oprindelige ægte 
forgyldning, som også var brugt på den ældste, blå 
bundfarve.
27 Restaurator skriver i sin indb. om istandsættelsen, 
at det ikke lykkedes at nå til en løsning af forskellige 
uklare forhold vedr. både tavle, skab og staffering.
28 På Vartov kirkes altertavle fra 1728 ses i topstyk
ket Guds øje som centrum i strålebundt omkranset 
af skyer (jfr. DK. Kbh. By 4. bd., s. 37). I Vonsbæk 
står en altertavle af baldakintype med yngre trekant
gavl hvori malet øje fra begyndelsen af 1800’rne 
(DK. SJyll. s. 508).
29 Til Finderup kirke, som ved denne tid også lå un
der Kragerupgård, skænkede Jacob Lerche 1708 et 
sygesæt og to alterstager.
30 DK. Frborg. s. 894 og DK. Kbh. Amt s. 291.
31 LA. Løve hrdr.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.
32 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsforret- 
ningsprot.
33 Hun døde 1739, han 1762. Efter hans død overgik 
Kragerupgård, som han havde købt 1721, til sønnen, 
og efter dennes død 1774 tilfaldt gården broderen 
Clemen Fogt i forening med søstrene Christine, Ma
rie og Mette (sml. †klokke nr. 3).
34 Mackeprang: Døbefonte s. 80.
35 Om H. C. Drewsen, se Christian Waagepetersen: 
Dansk Sølvplet før 1900. En foreløbig oversigt med 
to facsimilerede kataloger fra H. C. Drewsen 1861 
og 1883. Kalundborg og Omegns Museums Skrifter 
nr. 3, 1975.
36 Ved embedet. Optegnelser vedr. Ørslev og Sol
bjerg Pastorat 1856.
37 Jfr. note 29. Oplysningen i præsteindberetningen 
1755, at stolen stod i nordsiden synes at bero på en 
misforståelse.

38 To gavle blev henlagt på våbenhusets loft ved re
staureringen 1965.
39 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
40 1867 var der svamp i kirkeejerens stol, hvorfor nyt, 
panel indsattes, hvor det behøvedes, jfr. note 12.
41 Meddelelse fra Troels Krohn 1980.
42 Som tætningsmateriale ved bælgen er anvendt 
makulatur, der viser, at tætningsarbejdet er udført af 
Daniel Köhnes værksted (eller af A. H. Busch, der 
overtog firmaet 1878). Den yngste synlige datoangi
velse på makulaturen er december 1876, hvilket 
sammenholdt med en oplysning om, at orglet an
skaffedes kort efter Bechs tiltrædelse (note 43), tyder

Fig. 24. Kalkmalerier fra o. 1425-50 på tårnrummets 
sydvæg over den tilmurede dør til tårntrappen 
(s. 1048, 1055). Robert Smalley fot. 1971. - Wall- 
paintings from c. 1425-50 on the south wall of the tower 
chamber, above the bricked-up door to the tower stair.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 70
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på, at anskaffelsen er sket 1876 eller 1877, og at Köh- 
ne i forbindelse med flytningen har foretaget en i- 
standsættelse.
43 Axel Beck: Vilhelm og Nina Beck, bd. II, 1922, 
s. 77 f. Samt note 6.
44 Mads Kjersgaard: Renaissanceorglet i Sønderborg 
Slotskapel. Hillerød 1976.
45 Sten L. Carlsson: Sveriges kyrkorglar, Lund 1973, 
s. 193.
46 Ole Olesen: Et gammelt dansk orgel i Skåne, i 
Dansk Orgelaarbog 1981-82.
47 Nævnt i indb. 1902.
48 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
49 Jfr. DK. Frborg. s. 788 med fig. 25. Desuden 
klokker til kirker spredt over Sjælland samt på Lol
land og Falster, jfr. sagregistrenes artikler: klokke
støbere.
50 Indskriften gengivet fra indb. 1902 og fotografi 
suppl. efter note 36. Ifølge DaAtlas (VI, 247) lød 
den: »1770. Soli Deo Gloria. La Paix fait naitre l’a- 
bondance Clemen, Kirstine, Mette Fogh.«. Desuden 
omtales en anden klokke uden indskrift.
51 Jfr. note 20 og NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr.

Sjælland til Thurah og Hofman 1755 og 1773. I—II.
52 Klokkestøber Troschell døde 1783, hvorfor der 
næppe er tale om endnu en omstøbning 1790.
53 Præsteindb. 1758, jfr. note 39, har Thamissen.
54 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848.
55 Claus Ulfeldt døde 1566 og er begravet i Ulbølle 
kirke (Svendborg amt), hvor hans og hans anden 
hustru, Margrete Hvides gravsten findes. Jfr. Jensen: 
Gravsten II, 38 og nr. 579. Sml. i øvrigt J. B. Løffler: 
Flere Gravstene over samme Person, i ÅrbOldkHist. 
1888, s. 87 f.
56 Om stenens heraldiske oplysninger, se Knud 
Prange: Adelsmanden med de to gravsten, i Heral
disk Tidsskrift, bd. 5, nr. 48, 1983, s. 358-64.
57 Jensen: Gravsten I, 210f. og II, nr. 311. DK. s. 445 
og DK. Kbh. Amt s. 2040 med fig. 639, 659.
58 Jfr. note 61 og note 36.
59 Jensen: Gravsten II, 68 f. og nr. 646.
60 Jensen: Gravsten II, 68 f. og nr. 640, 639 med tavle 
89 og 634 med tavle 88.
61 LA. Ørslev-Solbjerg sognekaldsarkiv. B. 1627- 
1869. Sognepræstens korrespondancesager m.m.
62 Sml. Tølløse s. 241, fig. 22.

Fig. 25. Indvielseskors. Kalkmaleri fra o. 1500-25 i 
nordkapellet (s. 1055). HJ fot. 1984. - Consecratory 
cross. Wall-painting in the north chapel c. 1500-25.



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1979. - Exterior seen from the south-east.

SOLBJERG KIRKE
LØVE HERRED

Kirken, der er nævnt 1288 i anledning af en stridig
hed med Sorø kloster,1 er i Roskildebispens jorde
bog ansat til en halv mark.2 1567 talte sognet 20 
tiendeydere og var allerede da anneks til Ørslev.3 
Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for kongelig;4 
men 30. sept. 1673 fik rentemester Henrik Muller til 
Dragsholm og Sæbygård skøde på tiendeindtægter
ne af kirken,5 hvortil kaldsretten dog forbeholdtes 
kongen.6 I begyndelsen af 1800’rne kom tiendeind
tægterne fra Sæbygård til den herfra udskilte gård, 
Frihedslund.7 3. dec. 1914 overgik kirken til selveje.

Kirken ligger på en højning i landsbyens østlige 
del. Kirkegården, hvorfra der er frit udsyn over 
det lavereliggende land mod øst, har 1895-96 
faet en beskeden udvidelse: dels mod øst ved at 
fa tillagt arealer tilhørende skolen (jfr. fig. 18), 
dels ved inddragelse af et stykke vej mod syd.8

Kirkegårdens hegn og indgange. Ældst er vest
muren, som må være forlænget mod syd i for
bindelse med udvidelsen 1896. Den ældre del af

70*
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Ma
rianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p. 9.

vestmuren er hovedsagelig af rå og kløvede 
marksten, afdækket med udadvendte vinge
tegl; mod gaden står muren hvidkalket, mens 
den mod kirkegården er næsten jorddækket. 
Murens nordligste del (jfr. fig. 7), der udeluk
kende er af mursten, synes tilføjet o. 1860.9 
Nord- og østsiden hegnes af kløvstensmure, 
antagelig fra 1896, som befæster det faldende 
terræn og følgelig mod kirkegården er jord
dækket, mens de udvendig står blanke. På den 
cementerede overside er der trådvæv og i nord 
tillige en hæk. Sydsiden samt den sydligste del 
af vestmuren hegnes af blanke kløvstensmure, 
afdækket af udadvendte vingetegl. Murstykket 
i vest og sydmuren omkring køreporten er 
samtidig med udvidelsen 1896, mens den øvri
ge sydmur først er opført i 1930’rne.10

181211 var ringmuren hovedsagelig et †sten- 
gærde, og endnu 186212 hegnedes kirkegården 
af stengærder, bortset fra vestmurens nordlig
ste del.

Hovedindgangen er en køreport i syd tæt 
ved det vestre hjørne; lidt øst herfor er der en 
fodgængerlåge. Begge indgange lukkes af jern- 
tremmefløje, der o. 1980 har afløst tremmefløje 
af træ, svarende til den endnu bevarede låge i 
nordvesthjørnet.13

I kirkegårdens sydøstre hjørne er 1939 rejst 
et halvtagsskur, som nu efter ændringer i 1957 
rummer både toilet og redskabsrum.12 I 1906 eller 
kort efter opførtes et †ligkapel i det sydvestre 
hjørne. Den nygotiske gulstensbygning, der 
var udført efter samme tegning som kapellet i 
Ørslev, blev revet ned i slutningen af 1950’erne 
efter indretning af ligkapel i kirkens nordre vå
benhus.

Der er brolagt fortov omkring kirken.
Kirken består af kor og skib, antagelig opført 

i 1100’rne. Hertil føjer sig en række senmiddel
alderlige tilbygninger, hvis indbyrdes række
følge kun delvis lader sig fastslå: to våbenhuse 
ud for henholdsvis syd- og norddør samt et 
tårn i vest, hvis trappehus er sekundært tilføjet. 
Orienteringen er solret.

Den ældste stenkirke er opført af rå og kløve
de marksten, lagt i nogenlunde regelmæssige 
skifter mellem kvadersatte hjørner. Hvor den 
oprindelige, ydre murbehandling kan ses, er 
fugemørtelen forsynet med kvaderridsning (jfr. 
fig. 4) og dækket af et hvidtet, grusblandet 
pudslag. De fa synlige partier af overvæggene 
dækkes af hvidtet puds.14 Taggavlenes indersi
der står nu ubehandlet, muligvis fordi de har 
været udsat for vejrligets påvirkning; således er 
triumfgavlens vestside udfuget med ler, hvor
over spor af hvidtning. Ved korets og skibets 
sydøstre hjørner andrager murhøjden hen
holdsvis 3,7 og 4,4 m, målt fra brolægningen 
til gesimsens underside.

Døre og vinduer. Norddøren er bevaret, om
end siden 1856 blændet i den ydre, rundbuede 
åbning, hvorved den indre, der på traditionel 
vis er vandret afdækket, fremtræder som en ni
che. Syddøren er fortsat i brug og synes i ho
vedtræk at have bevaret oprindelige dimensio
ner; dog er såvel ydre som indre åbning forhø
jet og afdækket med fladbuet stik i forbindelse 
med våbenhusets ombygning.15

I koret spores nu ingen oprindelige vinduer, 
men til gengæld står skibets vestre par bevaret 
som indvendige nicher og er tillige delvis synli
ge fra våbenhuslofterne (jfr. fig. 3). Buestikke
ne er sat af marksten, som til dels er uregel
mæssigt kiledannede. Nordvinduet måler ind-
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Fig. 3-4. 3. Oprindeligt vindue på skibets nordside, set fra våbenhusets loft (s. 1072). 4. Skibets oprindelige 
murværk med kvaderridset fugemørtel og rester af murpuds, set fra loftet over nordre våbenhus (s. 1072). HJ 
fot. 1984. - 3. Original window in the north wall of the nave seen from the porch loft. 4. The original walling of the nave 
with mortar scratched as ashlar courses, and traces of plaster, seen from the loft of the northern porch.

vendig 115x60 cm, mens bredden udvendig 
andrager ca. 50 cm. Den tilmurede lysning må
ler 71x21 cm og sidder 50 cm fra indre mur- 
flugt. Udvendig er issepunktet ca. 70 cm under 
murkronen. De smigede sider er regulariseret 
af et tykt lag puds; i sydvinduet er der hele to 
lag. - Alle tre taggavle er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. I tiden o. 1350-1450 
har kor og skib faet hvælv, hvilende på vægpil
ler, der uden vederlagsmarkering bærer spidse, 
helstens skjold- og gjordbuer; ribberne er halv
stens. En tilmuret lem spores i vestre svikkel af 
sydkappen i skibets vestfag.

Samtidig med hvælvslagningen er flankemu
rene forhøjet. For skibets vedkommende an
drager denne forhøjelse udvendig tre skifter, 
og fra loftet over nordre våbenhus ses, at de to 
øverste er trinvis udkragede binderskifter med 
vekslende sorte og røde sten. Denne udkragede 
gesims har stået blank, men ellers er forhøjel
sen hvidtet svarende til den gamle mur. Også 
taggavlene har faet en beskeden forhøjelse, der 
for korets vedkommende er forsynet med en 
lille aftrappet lyssprække.

Hvælvslagningen har ikke forhindret brugen 
af de oprindelige vinduer, men tilmuringen af

skibets bevarede nordvindue (jfr. fig. 3) med 
hvidtede munkesten i murflugten viser, at dette 
er blændet før våbenhusets opførelse. Skibets 
store sydvindue, hvis ydre falsede spidsbue sy
nes middelalderlig, behøver ikke at være samti
dig med hvælvslagningen, men må senest være 
indsat efter blændingen af det vestre vin
duespar.

Det nordre våbenhus (fig. 5), som kan være 
opført allerede o. 1400, er i hvert tilfælde yngre 
end hvælvslagningen i skibet. Materialet er 
munkesten i munkeskifte over markstenssyld. 
Flankemurene krones af falsgesims over sav
skifte, der er ført videre på gavlen. Denne pry
des herover af en slank spidsbuet blænding med 
lyssprække i bunden. I gavltrekantens fodlinje 
flankeres blændingen af trappeformede små- 
blændinger, mens der foroven er to små cirkel
blændinger. Kammene, som muligvis altid har 
været glatte, krones nu af lav toptinde. Den 
rundbuede dør har udvendig spidsbuet spejl, 
mod det indre en fladbuet blænding. Det lille 
rektangulære vestvindue er omdannet o. 1958 
ved forstørrelse af en smal rektangulær lys
sprække, der udvendig indrammedes af firkan
tet blænding og mod det indre af en fladbuet.
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Fig. 5-6. Våbenhusenes gavle. 5. Nordre våbenhus, 
nu ligkapel (s. 1073). 6. Søndre våbenhus (s. 1074). 
HJ fot. 1979 og 1984. - Gables of porches. 5. The north 
porch is now the mortuary. 6. The south porch.

Rummet overdækkes af samtidigt krydshvælv, 
hvilende på forlæg undtagen mod skibet, hvor 
der er en spidsbuet, helstens skjoldbue; ribber
ne er halvstens, og der er lette overribber. En 
rektangulær blænding i østvæggen er i nuvæ
rende form fra nyere tid. - O. 185616 blev døren 
til kirken blændet, og rummet benyttedes her
efter som materialhus, indtil det o. 1958 indret
tedes til ligkapel.

Det søndre våbenhus (fig. 6), som må være 
tilføjet i 1400’rne, er opført af munkesten i 
munkeskifte over en syld af marksten, der til 
dels står rejste i murværket. Flankemurene har 
falsgesims, og gavlen smykkes af fem spidsbu
ede højblændinger under tilsvarende antal, let 
brynede kamtakker; en dobbelt, rektangulær 
lyssprække i midterblændingen er nu lukket 
med små røde mursten. Den fladbuede dør, 
som udvendig indrammes af spidsbuet spejl, 
indvendig af fladbuet blænding, er sekundært 
udvidet, muligvis 1856, da man flyttede kir
kens indgang fra nordre til søndre våbenhus.17 
Fra denne nyindretning stammer antagelig tilli
ge de firkantede vinduer med afsprossede stø- 
bejernsrammer samt det gipsede loft.

Tårnet, der efter blændingskompositionen at 
dømme stammer fra samme tid som søndre vå
benhus, er opført af munkesten i munkeskifte 
over en syld af delvis rejste marksten. Den 
spidsbuede tårnarkade er udvidet i 1800’rne. 
Selve tårnrummet har derimod bevaret samti
digt hvælv, hvilende på forlæg undtagen mod 
skibets gavl, hvor der er muret en spids, halv
stens skjoldbue; ribberne er halvstens, og der er 
lette overribber med trinkamme. Væggene 
brydes af spareblændinger, der for flankemure
nes vedkommende er spidsbuede, mens den 
vestre har fladbuet afdækning. I sidstnævnte 
blænding er der et fladbuet vindue, hvis ydre, 
spidsbuede spejl er bevaret, mens lysningen er 
omdannet i 1800’rne. Adgangen til de øvre 
stokværk skete oprindelig ad en †fritrappe i 
nord, hvis dør fortsat benyttes. Den har flad
buet afdækning af rulskiftestik, som stiger trin
vis gennem murlivet. Mellemstokværket, der 
belyses af fladbuet, udvendig falset luge i vest, 
har spidsbuede spareblændinger. I klokkestok-
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Fig. 7. Ydre, set fra 
nordvest. NE fot. 1979.
- Exterior seen from the 
north-west.

værket er der til alle fire verdenshjørner to tæt 
sammenstillede, fladbuede glamhuller. Flanke
murene krones af falsgesimser, og de øst-vest- 
vendte taggavle smykkes af syv spidsbuede 
højblændinger, der korresponderer med tilsva
rende antal kamtakker. I begge gavle har mid
terblændingen en fladbuet luge, antagelig be
regnet til at betjene de reparationsstilladser, 
hvis gennemløbende bomhuller endnu står 
åbne.

Den yngste af kirkens middelalderlige til
bygninger er nordsidens trappehus, opført af 
munkesten i munkeskifte over markstenssyld. 
Den fladbuede underdør har spidsbuet spejl og 
giver adgang til en muret spindel med loft af 
fladbuede binderstik. Trappen belyses af to lys
sprækker, af hvilke den øvre er sekundær og 
samtidig med nordsidens gesims under halv
taget.

Ejtermiddelalderlige ændringer og istandsættelser. 
Bygningen har tydeligvis været underkastet 
adskillige reparationsarbejder, der formentlig i 
det væsentlige skal henføres til 1800’rne. Om 
kirkens almindelige forfald i 1700’rne vidner en 
synsforretning fra 1734,18 der for bygningens 
vedkommende konstaterede, at både tårntrap
pen og vestre? våbenhus manglede døre. Sidst
nævnte mangel gav anledning til, at »en del 
svin dér har faet deres natteleje, og således til
redt våbenhuset, at det er blevet en veritabel 
svinesti. Stank og urenlighed er det første der 
møder dem, som vil gå i kirken. I synderlighed 
falder det meget besværligt og utåleligt, når 
kirkegangskvinder skal af præsten indledes«.

Ifølge regnskaberne gennemgik kirken større 
istandsættelser i årene 1812,11 1834, 185616 og 
1860-61.19 Arbejdet er sjældent specificeret; 
men det fremgår dog, at man i 1856 renoverede
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Fig. 8. Stående engle. Forsvundne †kalkmalerier fra 1200’rne, afdækket på korets østvæg (s. 1077). Blyantsteg
ning ved pastor Honum 1861. - Standing angel. Thirteenth-century †wall-painting uncovered, now lost, on the east 
wall of the chancel. Pencil drawing 1861.

det søndre våbenhus i forbindelse med ændring 
af adgangsforholdene (jfr. ovenfor). Endvidere 
indsattes »nye smukke jernvinduer over hele 
kirken«. Der sigtes hermed til de rundbuede, 
afsprossede støbejernsrammer i kirkens, tårnets 
og søndre våbenhus’ vinduer; formentlig er 
vinduerne tilpasset de nye rammer, omend 
muråbningernes afvigende former vidner om, 
at de ikke er samtidige. Således stammer ski
bets kurvehanksbuede nordvindue fra 
1800’rnes begyndelse,20 mens det spidsbuede 
korvindue senest er fra 1856.

Tårnets kunstfærdigt smedede ankre vidner 
om gentagne reparationer af murværket på 
denne særlig udsatte bygningsdel. 1860 fik syd
siden en skalmur af små sten, der over en frem
springende syldsten har spids aflastningsbue.

Blandt de mere iøjnefaldende indgreb, som

antagelig må henføres til 1800’rne, skal følgen
de nævnes: Ommuring af korets og skibets øst
gavle samt i kirkens indre en ommuring af kor- 
og tårnbuen, foruden en stabiliserende ommu
ring af korets østre hjørnepiller; sidstnævnte ar
bejde er formentlig udført under restaureringen 
1860-61, jfr. †kalkmalerier.

Tagværker. En mindre udmuring med mun
kesten på østsiden af triumfgavlen nær korta
gets kip kan være sket efter udtagning af det 
oprindelige tagværks †rygningsbræt? Både ko
rets, skibets og våbenhusenes tagværker er i det 
væsentlige fornyet med fyrretræ, formentlig 
som led i 1800’rnes istandsættelsesarbejder; dog 
er der både i skibet og nordre våbenhus bevaret 
en række ældre led af eg. Tårnets tagstol har 
dobbelt lag hanebånd og spærstivere af eg.

Kirken står i dag hvidkalket og afdækket
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior seen to the east.

med røde vingetegl, undtagen på skibets nor
dre tagflade, hvor der er tagpander (1800’rne?). 
Korgulvet er lagt af ældre røde teglsten i sand.21 
I skibets og tårnrummets midtergang samt i 
søndre våbenhus er der gulsten på fladen, lige
ledes uden fuge, mens stolestaderne har fernise
ret bræddegulv. Nordre våbenhus har ved ny
indretningen som ligkapel fået gulv af grå 
Opdal-fliser.

Opvarmning. 187622 installeredes kakkelovn, 
som opstilledes ved skibets nordvæg over for 
indgangsdøren. Mellem 1924 og 2612 er kakkel
ovnen kasseret og erstattet af fyringsanlæg i 
nordre våbenhus, der ved dettes indretning til 
ligkapel o. 1958 afløstes af elektrisk opvarm
ning.

†Kalkmalerier. I 1200’rne har et værksted, 
hvis arbejder er bevaret i Skellebjerg, udsmyk

ket altervæggen. Malerierne afdækkedes ved 
kirkens restaurering 1861, og det eneste vidnes
byrd herom er nu to blyantstegninger, udført 
af sognepræsten (fig. 8). De viser to engle un
der rundbuede arkader. Den ene, hvis vinger 
ikke er tegnet, holder scepter og korsmærket 
globus - attributter, som kendes fra gengivel
ser af ærkeengle i romanske Majestaskomposi- 
tioner.23 Den anden, som løfter hånden velsig- 
nende og holder palmegren som attribut, har 
en nøje parallel blandt figurerne på Skellebjergs 
korbueudsmykning (sml. s. 1032, fig. 8). Figu
rernes dimensioner, farver og arkadernes place
ring er ikke dokumenteret, men det er sand
synligt, at de rødgule farvespor, som 1903 be
mærkedes på korvæggen over hvælvet var en 
del af samme udsmykning.
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Fig. 10. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. - In
terior seen to the west.

INVENTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke er altertavlen 
med malet årstal 1595, altersølv og -stager stammer 
fra begyndelsen af 1700’rne, og resten er anskaffet i 
løbet af 1800’rne. En synsudtalelse 1734 påpegede 
foruden stank og urenlighed i våbenhuset også orna
menternes slette tilstand. Og ved sin visitats 1839 
fandt biskop Mynster kirken mørk og styg, kun al
tret var anstændigt; nogle år forinden var prædike
stolen faldet ned, og »det øvrige var næsten usselt«. 
1847 kunne han notere, at kirken var sat i tålelig 
stand.

Alterbordet udgøres af en nyere fyrretræskasse.
†Alterklæde, nævnt 1755,24 af rødt plyds, 

skænket af konferensråd Lars Benzon (sml. al
terstager).

Altertavle (fig. 11), tidligere med malet årstal 
1595.24 Baldakintavle med maleri i storstykket 
fra 1931 af Stefan Viggo Pedersen. Tavlen be
står af postament, storstykke, vinger og hvæl
vet baldakin (nordre halvdel fornyet) med små

trekantgavle. På hver side af det kvadratiske 
storstykke står på postamentfremspring to 
halvsøjler og foran dem en frisøjle, alle doriske 
med prydbælte hvori beslagværk, frisøjlernes 
omkring englehoved i cirkelfelt. Imellem po- 
stamentfeltets fremspring en æggestavindram- 
met fylding. Storstykkets ramme har ligeledes 
æggestavprofil; til siderne vinger med rovfug
lehoved foroven og forneden klo, der fatter om 
kugle. Hovedparten af vingerne udgøres af to 
store medaljoner med sol (i nord) og halvmåne 
(i syd); desuden englehoved, blomster og 
frugtklaser. Gesimsen har glat frise med dia
demhoved på midten og en løvemaske i hver 
ende. Over den midtdelte baldakin sidder tre 
trekantgavle kronet af topspir og med dobbelt- 
volutter på skråsiderne; i felterne englehoved.

Storstykkets maleri fra 1931 af Stefan Viggo 
Pedersen25 forestiller Jesu gravlæggelse. Samti
dig stafferedes træværket, hvorefter tavlen 
fremtræder med brunmalet postament, grå-
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Fig. 11. Altertavle, tidli
gere med malet årstal 
1595. I storstykket ma
leri fra 1931 (s. 1078). 
NE fot. 1979. - Altar- 
piece, formerly with paint
ed date 1595. The central 
compartment displays a 
painting from 1931.

beige marmorerede søjler og stærke blå, røde 
og grønne farver samt forgyldning på vinger 
og prydbælter. Baldakinens underside er blå 
med forgyldte stjerner.

Af præsteindberetningen 175524 fremgår, at 
der dengang var malet indskrifter og våben på 
pillerne (d.e. postamenterne, jfr. Finderup al
tertavle). På højre pillepostament: »Christianus 
4. Rex Daniæ« og under kronet C4 årstal samt 
kongens valgsprog på tysk: »1595 Die Gottse- 
ligkeit mackt veste Reicke«. På den venstre pil
le: »Petrus Johannes Winstrupius Theologiæ 
D(octor)«; nedenunder et våben med fire vin
drueklaser [drueklase og tre vinblade] og ind
skriften: »Episcopus Roscildenses (Peder Jen
sen Winstrup, †1614, biskop over Sjællands 
stift). På den anden pille lidt bag denne store 
stod: »H(r.) Anders Jensen« og præstens bo
mærke med en fugl på. Tilsvarende i den anden 
side: »Jep Nielsen« og et bomærke (kirkevær
gen). I storstykket var Korsfæstelsen afmalet;

hertil refererede postamentfeltets indskrift med 
forgyldte bogstaver: »Saa elskte Gud Verden ... 
Joh. 3«.

1862 blev den ældre maling afskrabet og tav
len ferniseret og forgyldt lidt.26 Også storstyk
kets maleri afskrabedes. På den »gamle egetav
le« malede Carl Fiebig, med olie, et billede af 
Kristus i Getsemane, 106X102 cm, i mørke far
ver. I postamentet forgyldt indskrift: »Skee 
ikke min Vilje men Din« (Luk. 22,42). Male
riet hænger siden 1931 på tårnrummets 
sydvæg.

Pastor Meyers beskrivelse af tavlen bekræf
ter, at den tilhører en gruppe baldakintavler fra 
1500’rnes slutning svarende til bl.a. tavlerne i 
Finderup (Løve hrd.), hvorfra præsten 1755 
sendte en detaljeret indberetning, og i Føllens
lev (Skippinge hrd.). Inden for gruppen kan 
udskilles et antal, hvor stor- og topstykkets 
vinger karakteriseres ved, at fremstillinger af 
sol og måne i mindre medaljoner indgår i ud-
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Fig. 12-13. 12. Alterkalk fra 1702 (s. 1080). NE fot. 1979. - Altar chalice 1702. - 13. Alterstage fra 1700’rnes 
første halvdel (s. 1080). NE fot. 1979. - Altar candlestick from the first half of the eighteenth century.

smykningen. Det gælder f.eks. tavlerne i Hø
ve, Gimlinge og Hyllested.27 En endnu mere 
slående parallel til Solbjerg-tavlens vinger ha
ves i Kongsted.28

Altersølv. Kalk og disk, 1702. Kalken (fig. 12) 
er 20,5 cm høj og har sekstunget fod med fod
plade i to afsæt. Lige under overgangen til skaf
tet ses en bred sekstunget krave. Skaftet er 
sekssidet med små profileringer ved overgan
gene til fod, knop og bæger. Knoppen, der sid
der midt på skaftet, har seks spidse tunger på 
over- og underside. På bægeret er graveret alli
ancevåben for Johannes Fincke og Sophie Mul
ler, der var ejere af Sæbygård; herover med 
skriveskrift »Solbergs Kirckes« og nedenunder 
»1702«. Under fodpladen mesterstempel for 
Ditlev Brasenhauer 1701 (Bøje s. 49, som 231, 
men med andet årstal), Københavnsmærke 
1702, guardeinmærke for Conrad Ludolf og 
udvisket månedsmærke. Disken er 13 cm i

tvm. På fanens underside samme mestermærke 
som kalkens, i øvrigt glat.

†Kalkklæde, nævnt i inventariet 1665, af lin
ned med kniplinger.29

Alterkande, omtalt 1862,12 fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, sort med guldkors og -kanter; 
tilsvarende oblatæske fra Bing og Grøndahl, nu 
uden låg. - En †tinflaske rummende en pægl 
skulle 1665 omstøbes.29

Alterstagerne (fig. 13), fra 1700’rnes første 
halvdel, er skænket sammen med andet altertøj 
af konferensråd Lars Benzon, som ejede Sæby
gård 1720-42.30 De er 56 cm høje, har stor fod
skål, 31 cm i tvm., hvortil skaftet er skruet fast, 
og en mindre lyseskål med yngre? lysepig af 
malm. Det høje, profilerede skaft har to midt
delte kugleled omkring et ovalt led. - Syvar
met stage, fra o. 1900, på cirkulær fod.

Inventarierne 1647 og 167331 opregner to 
†stager af tin, 166529 beskrevet som »forfaldne«.
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Et †røgelsekar af jern til at hente ild med er 
nævnt 1647 og 1673.31

En †messingkedel til at hente vand med omta
les i inventariet 1647. Præsten anfører 1673, at 
den ikke har været der i hans tid (1658-1704).31

†Messehagel, beskrevet 1755, af rødt fløjl med 
smalle guldgaloner om, skænket af konferens
råd Lars Benzon (sml. alterstager og -klæde).24

En †messeklokke nævnt i inventarierne 1647 
og 167331 var 1665 itu.29

Alterskranke, fra 1800’rnes slutning, halv
rund, af støbejern, med let koniske standere 
med bladkrave forneden og rund håndliste 
stukket gennem terningled. Derover flade mes
singknopper med rudebosser. 1862 var altret 
omgivet af et malet †trærækværk.12

Font (fig. 14), 1871, af cement. Ottekantet 
kumme på cirkulær fod. På den ene side et for
dybet kors. Svarer til †font i Hallenslev (s. 953) 
og ligeledes skænket af kirkeejeren Valdemar 
Hvidt. Tidligere midt for koret (jfr. ældre foto
grafi), nu i skibets sydøsthjørne.

†Font. 1755 omtales en døbefont afbrændte 
sten, opmuret i en »rund deel« med messing
fad.24 1862 var den kridtafpudset og stod i kir
kens vestende.12

Dåbsfad, 1871, af plet. Glat, med profileret 
kant, svarende til dåbsfad nr. 1 i Hallenslev 
(s. 953). På fanen graveret versalindskrift: 
»Skænket af Waldemar og Mariane Hvidt til 
Frihedslund paa deres 25 Aars Bryllupsdag d. 
22. Mai 1871«.

Prædikestol, 1861,12 af fyrretræ. En firesidet 
kasse med glatte fyldinger og rudebosser i det 
glatte postament. Rødt plys på kant og læse
pult. Oprindelig egetræsmalet. Nu er stolen 
rødmalet med grå fyldinger og profillister for
oven og forneden samt sorte rudebosser. I ski
bets nordvesthjørne.

Den afløste †prædikestol, som 183416 var ny- 
opstillet og malet efter at være faldet ned med 
provsten. Opgangen var dog »flau og for
kert«.32

Stolestadernes oprindelige dele stammer fra 
1845.16 Fem bænke, to i tårnrummet og tre i 
våbenhuset er bevaret intakt med udsavede 
gavle og åben ryg. Resten ændredes derimod

o. 1900, idet gavlene mod midtergangen erstat
tedes af de nuværende med kvartrund afslut
ning foroven, hvorunder fordybet cirkelfelt 
med rude. Endvidere indsattes rammeværk 
med glatte fyldinger under det øvre rygbræt. 
Det nedre er savet af; sporene efter det ses på 
gavlene mod væggen. 1861 blev stolene ege- 
malede,12 nu står de med en staffering svarende 
til prædikestolens.

†Præste- og degnestole. 1861 indrettedes en 
lukket stol for præsten og en for kirkesangeren 
i sydsidens østende. Det var en firkantet kasse 
med dør og glatte fyldinger (jfr. ældre fotogra
fi). En overbygning (gitterværk? som f.eks. i 
Undløse s. 387, fig. 32) fjernedes o. 1875 fra 
præstens stol.12

Pengeblok, 17-1800’rne, af eg, nuværende 
højde 95 cm over gulv. Den nederste halvdel 
svarer til blokken i Ørslev. Den har låge på 
forsiden og pengeslids i låget. Lågen lukkes 
med to vandrette jernbånd. Blokken er fast
gjort til væggen med det øverste bånd. På for
siden ses med sort skriveskrift: »De Fattiges 
Bösse«. Blokken er rødmalet, jernbåndene sor
te. I skibet vest for indgangsdøren.

Fig. 14. Font af cement fra 1871 (s. 1081). NE fot. 
1979. — Font of cement from 1871.
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Fig. 15. Klokke støbt 1849 i København (s. 1082). 
NE fot. 1979. - Bell cast in 1849 in Copenhagen.

†Pengetavler. 1664 nævnes to tavler til brug 
ved højtidsdage,29 og 1844 var anskaffet nye 
tavler til ombæring.16

†Pengebøsse. 1862 nævnes en kobberbøsse,12 
som desuden ses på fotografi fra o. 1900. Bøs
sen var keglestubformet med pengetragt i lå
get. Stod på hylde bag på stoleryg øst for ind
gangen.

Dørfløje. Fra 1856 da skibets syddør genåbne
des, med to spejlfyldinger. Rødbrun mod ski
bet, brun mod våbenhuset. Indgangsdøren til 
våbenhuset stammer fra 1900’rne. Også tårn
døren er af nyere dato, muligvis anskaffet efter 
synsudsættelse 1849,16 men forsynet med ældre 
lås (fig. 16).

Orgel af standardtype, bygget 1966 af I. Sta- 
rup & Søn, København. Et manual med fire 
registre, delt i bas og diskant. Disposition: Ge
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Spidsoktav 
T, svelle (foldedøre). Ved tårnrummets nord

væg. †Orgel med fire stemmer, leveret 1913 af 
A. C. Zachariasen, Arhus.33 Disposition: Bor
dun 16', Principal 8', Bordun 8', Fugara 4', 
oktavkoppel. Pneumatisk aktion.34 †Harmoni
um, udlånt fra Ørslev kirke o. 1876.

Salmenummertavler, 1800’rne. Tre glatte 
brædder, der indrammes af enkelt liste, som i 
Ørslev. Metalnumre. Tavlerne er sortmalede. 
De afløste rammeløse †nummertavler med buet 
overkant, sortmalede til at skrive på med kridt. 
En lodret hvid streg inddelte tavlerne i to ko
lonner med overskrift i hvid fraktur: »Før Pr.« 
og »Efter Pr.« (jfr. ældre fotografi).

Lysekroner, 1900’rne, af messing. Otte s- 
formede lysearme og derover seks små pynte
arme fastgjort til flade led. I toppen flakt ørn, 
forneden hængekugle endende i drejet knop 
svarende til Ørslevs. To i skibet, én i tårnrum
met. På fotografi fra 1901 ses to †petroleums 
hængelamper; endnu 1914 omtales tre.12

En lille knagerække af træ, med fire knager, 
hænger på korets østvæg.

Klokke (fig. 15), 1849, tvm. 76 cm, omstøbt 
hos klokkestøber Møller, København,35 da den 
gamle var revnet under ringningen over Chri
stian VIII.16 Versalindskrift om halsen under 
rankefrise: »C H L C M Kiøbenhavn 1849«. 
Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, af eg, til én klokke med dobbelte 
skråstivere.

Gravminder. En oplysning fra 1848 gående ud 
på, at postforvalter Jacob Lerche og hustru, 
Kirsten Rømer, var begravet i koret,36 synes at 
bero på en misforståelse; de ligger vistnok i 
Finderup kirke (Løve hrd.).

Fig. 16. Lås på tårndøren (s. 1082). NE fot. 1979. - 
Lock on the tower door.
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Støbejernsplade (fig. 17), o. 1826. Gårdejer 
Niels Pedersen i Soelberg, født i Finderup 
1784, †1826, samt en søn Frederik Emiil 
Nielsen, 8 år gammel. Gravvers af H. H. 
Nielsen. 48x57 cm, med relieffraktur, tunget 
afslutning foroven. Indmuret i tårnets vestmur.

I sydøsthjørnet mellem våbenhus og skib 
gravsted med marmorkors over H. P. Ander
sen, Solbjerggaard, med støbejernsgitter.

KILDER OG HENVISNINGER

Ved embedet. Synsprot. 1862-19(79). - Se i øvrigt ar
kivalier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Notat om klokker, F. Uldallske samling. 
Indberetninger ved C. M. Smidt 1903 (bygning), 
J. Olrik 1903 (inventar), Harald Munk 1929 (alter
tavle), Einar V.Jensen 1958 (altertavle), Hugo Jo
hannsen 1979 (bygning), Marie-Louise Jørgensen 
1979 (inventar) og Ulla Kjær 1979 (tidligere alterma- 
leri). - Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, 
inventar ved Marie-Louise Jørgensen og Birgitte 
Skov-Jakobsen, gravminder ved Henrik Larsen. Re
daktionen afsluttet marts 1984.

Tegninger. NM2. To tegninger af kalkmalerier ved 
pastor Honum 1861. - Våbenhusgavl, vindue og dør 
ved C. M. Smidt 1902. - Kirkegårdslåge (udat.) og 
varmeanlæg under stole ved A. Lautrup-Larsen 
1952. - Plan ved M. Brahde 1966.

Notebøger. NM2. C. M. Smidt IVa, 43-50.

1 DiplDan. 2. rk. III nr. 287 og 291.
2 Roskildebispens jordebog s. 163.
3 Landebogen s. 124.
4 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
5 Kronens Skøder II, 398.
6 1738 fastsloges, at kaldsretten på skift skulle ud
øves af kongen og Kragerupgårds ejer, idet sidst
nævnte sad inde med samtlige rettigheder til hoved
kirken Ørslev, mens kaldsretten til annekskirken var 
kongelig, jfr. LA. Bispearkivet. Løve hrd. 1690- 
1820.
7 RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnelser over kirker 
og disses ejere. Vedr. Sæbygård og Frihedslund se 
s. 957, note 9.
8 1895 eksproprierede kommunen 750 kvadratalen af 
skolelodden og afstod tillige 350 kvadratalen af et 
vejstykke syd for den eksisterende mur, jfr. note 12.
9 I kirkebeskrivelsen 1862, jfr. note 12, hedder det, 
at der på vestsidens nordre ende »i de sidste to år« er 
opført et stykke mur af røde sten, hvori en låge er 
anbragt.

Fig. 17. Støbejernsplade over Niels Pedersen, †1826 
(s. 1083). NE fot. 1979. - Cast iron slab marking the 
grave of Niels Pedersen, †1826.

10 Jfr. planer over kirkegården, ophængt i våben
huset.
11 Holbæk amtsprovsti. 1808-23. Synsforretn.
12 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(79).
13 En tegning til denne låge, udateret, men signeret 
af A. Lautrup-Larsen, Sorø, findes i NM2.
14 Hvælvlommerne er opfyldt af dueekskrementer 
næsten helt til murkronen.
15 Et større parti af murværket over døren er om
bygget, ligesom det ikke kan udelukkes, at vangerne 
er omsat.
16 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsforret- 
ningsprot.
17 »Indgangen, som før var i nord, er nu anbragt i 
syd, hvor den i gamle dage skal have været og et 
smukt våbenhus indrettet«, jfr. note 16.
18 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.
19 RA. Kultusmin. l.Dep. 1848-1916. Journalsager.
20 1808 ønskede man af hensyn til belysningen et 
stort vindue i nordsiden af kirken, jfr. note 11.
21 De kvadratiske fliser kan være de samme, som 
benyttedes til korgulvets omlægning 1843, jfr. note 
16.
22 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
23 Jfr. Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 81.
24 KglBibl. Kallske saml. 371. Om Egeberg, Vin
dinge, Pedersborg og Kindertofte, Ørslev og Soel- 
bergs, Munkebiergbye og Brommer Sogne og deres 
Præster.
25 Ifølge Aage Roussell i Trap, 5. udg., 1954. Billedet 
er ikke nævnt i Niels Th. Mortensen:Stefan Viggo 
Pedersen, 1944 eller i Merete Bodelsens artikel i 
Weilbach: KunstLeks.
26 Jfr. note 12. Dette bekræftedes ved Harald Munks 
undersøgelse af tavlen 1929.
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27 DK. Sorø s. 795 med fig. 5, s. 853 og 876 med 
fig. 4.
28 DK. Præstø s. 536 med fig. 5. Bertel snedker er 
nævnt som mulig mester, jfr. også Kunsthistorisk 
oversigt s. 1079.
29 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
borg og Sæbygård amter kirkergsk.
30 Jfr. note 24. Sml. stager nr. 1 fra 1732 i Trinitatis 
kirke (DK. Kbh. By 2. bd., s. 302, fig. 36).
31 LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.

32 Mynster: Visitatsdagbøger II, 94.
33 Zachariasen: Orgelfortegnelse.
34 Optegnet af orgelbygger Knud Smenge 1958.
35 Jfr. LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1823-60. Div. 
korrespondancesager. Ifølge kilden boede klokke
støberen i Rigensgade. Vejviser for Kjøbenhavn op
giver imidlertid kun klokkestøber L. C. Møller i 
Løvstræde.
36 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse ... 1848.

Fig. 18. Landsbyplan 1784. - Village map 1784.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1979. - The church seen from the south-east.

HAVREBJERG KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 2 mk.1 
En præst i Havrebjerg, der synes at have resideret i 
Slagelse, er nævnt 1486.2 Patronatsretten lå før 1454 
til Roskilde domkirke, men kom nævnte år til Ant
vorskov kloster.3 1567 havde sognet 38 tiendeydere, 
men ingen præstegård, idet residensen har været i 
Slagelse.4 Dette var åbenbart endnu tilfældet i 1594 
(sml. altertavlen), uanset at Gudum kirke i 1574 var 
blevet anneks til kaldet.5

1637 fik lensmanden og bispen befaling til at er
klære sig om en ansøgning fra mændene i Brorup 
om at få Havrebjerg til sognekirke, fordi den lå dem 
nærmere end deres sognekirke, S. Mikkel i Slagelse; 
endvidere gav de tiende til Havrebjerg af nogle af 
deres jorder, hvorfor de også havde stolestader i 
Havrebjerg, og endelig skulle deres forfædre have 
ligget til denne kirke.6 Videre ses ikke at være sket i 
sagen.

O.1666 ansås patronatsretten endnu for kongelig;7 
men 30. sept. 1673 fik rentemester Henrik Müller 
til Dragsholm skøde på patronatsretten.8 1726 lå kir
ken under Bøstrupgård;9 men erhvervedes 1740 af 
Ludvig Holberg10 og tilhørte herefter Sorø Akade
mi, indtil den overgik til selveje 1. sept. 1934.

Møntjund. Ved harpning af fyld fra tårnhvælvets 
lommer 1981 fandtes to mecklenborgske hulpennin- 
ge fra 1400’rnes begyndelse.11

Kirken ligger i landsbyens nordøstre udkant på 
flad mark med frit udsyn til alle sider.

Kirkegården og dens indgange. Kirkegården sy
nes at have bevaret gamle grænser. Den hegnes 
mod øst, syd og vest af hvidkalkede mure med 
indadvendt afdækning, bestående dels af vinge
sten, dels af munke og nonner. Størstedelen af

Danmarks Kirker, Holbæk amt 71
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østmuren nord for porten er formentlig sen
middelalderlig og af munkesten med udvendigt 
savskifte. De øvrige strækninger fremtræder 
stærkt flikket, opført af teglsten over en syld af 
marksten. Sydmuren er tydeligvis forhøjet 
med små sten, og østhegnet er flere steder for
synet med støttepiller.12 Nordmuren er der
imod helt nyopført i 1800’rnes sidste årtier; 
materialet er moderne munkesten i krydsskifte, 
og muren står blank, afdækket med munke og 
nonner.13

Kirkegårdens tre indgange14 - køreporten i 
øst samt lågerne mod syd og vest - synes alle 
omdannet ved hovedrestaureringen 1864,15 og 
det i en skikkelse, som kendes fra andre af Aka
demiets kirker:16 De sortmalede jerntremme- 
fløje er ophængt i piller af røde mursten, hvis 
afdækning af vingetegl for portens vedkom
mende danner små saddeltage. Køreportens 
piller er forneden af munkesten, der sandsyn
ligvis er genanvendt fra den tidligere østind
gang, der synes at have været en senmiddelal
derlig †portal. Den beskrives 186217 som en mu
ret portal, hvis bueslag over såvel køreport 
som fodgængerlåge havde kamtakker. Også 
den vestre indgang havde muret bue over den 
tjærede stakitlåge.

Inden for vestmuren står en række stynede 
bornholmske rønnetræer, og langs nordmuren 
er for nylig plantet birk.

Bygninger m.m. på kirkegården. Ligkapellet i 
kirkegårdens nordvestre hjørne stammer fra 
1894-95.17 Den kamtakkede, ny gotiske byg
ning er af røde mursten og opført efter samme 
tegning, som Akademiet og Universitetet be
nyttede ved andre af deres kirker;18 bag den 
nordlige gavl er et redskabsrum afskilret. - 
Uden for vestmuren opførtes 1976 en muret 
bygning, hvidkalket og teglhængt, som rum
mer toiletter og redskabsrum.

Et †materialhus19 fra 1864 i kirkegårdens 
nordvestre hjørne (jfr. fig. 3) benyttedes mulig
vis også til henstilling af lig, indtil bygningen 
erstattedes af det nuværende kombinerede lig- 
og redskabshus.20 — 1862 fandtes en muret 
†kalkkule med lemme på kirkegården. 1905 
overvejede man at anbringe et †nødtørftshus 

uden for vestmuren; det omtales som eksiste
rende i 1926.17

186521 blev der slået kampesten til et brolagt 
fortov omkring kirken; det omlagdes 1981 i for
bindelse med dræning.

Kirken er et langhus, hvis vestre del udgøres 
af et skib, formentlig opført i 1100’rne, mens 
den østre del er en korudvidelse fra 1529. Alle
rede i 1400’rne har man imidlertid tilføjet et 
tårn (med sekundært trappehus) i vest og et 
våbenhus i syd. Et sakristi ved korets nordside 
stammer antagelig fra 1500’rnes midte. Orien
teringen er solret.

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. 
Key o n p. 9.
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Fig. 3. Ydre, set fra sydvest. Litografi af Ferd. Richardt 1867. - Exterior from the south-west. Lithograph bv 
F. Richardt 1867.

Materialer og teknik. Skibet er opført af rå og 
kløvet marksten, der er lagt i nogenlunde regel
mæssige skifter (højde: 15-20-25 cm) mellem 
kvadersatte hjørner. Enkelte frådsten ses i nord
dørens stik, nordvesthjørnet og gavlen. Set fra 
våbenhusloftet står murværkets yderside over
trukket med en puds, som nu kun delvist dæk
ker stenene. Overvæggene er derimod helt 
overtrukket af en tilsvarende, hvidtet mur
puds. Den oprindelige murhøjde andrager 4,8 
m ved skibets sydøstre hjørne, målt mellem 
brolægning og murkrone.

Døre og vinduer. Syddøren er fortsat i brug, 
men helt ombygget i senmiddelalderen. Nord
døren, som har rundbuet åbning mod det ydre, 
er tilmuret med kampesten og delvis borttaget 
af et sekundært vindue. Den ydre åbnings 
karmsider er sat af kvaderhugne marksten, og i 
den bevarede del af stikket veksler mark- og 
frådsten. - Oprindelige vinduer er ikke længere 
synlige, men indtil installeringen af et varme
værk o. 1914 var sydsidens vestligste synligt fra

våbenhusloftet; her androg bredden 75,5 cm.22

Indre. Aftryk på vestgavlens inderside samt 
en række huller i flankemurene, hvori afsavede 
bjælkeender til dels er bevaret, vidner om ski
bets †bjælkeloft, hvis brædder har hvilet på 
oversiden. Der var i alt 16 bjælker, lagt i en 
indbyrdes afstand af ca. 75 cm. Hullerne i mur
værket og de bevarede bjælkeender tyder på, at 
dimensionen i bredden har svinget mellem 12 
og 18 cm, mens højden lå på ca. 18-20 cm. 
Bjælkerne har strakt sig ca. 65 cm ind i murli
vet og her hvilet på en ca. 25 cm bred rem, der 
var lagt 40 cm inden for murflugten.

Markstensfortandinger (fig. 4) på skibets 
vestgavl, umiddelbart nord for det nuværende 
munkestenstårn samt indvendig i dettes mel
lemstokværk, er levn af et planlagt †tårn.23 Spo
rene viser, at nordmuren skulle være ca. 1,9 m 
bred og den indvendige bredde i nord-syd ca.
2,5 m. Planen er imidlertid aldrig blevet virke
liggjort, idet der ikke ved gravning langs nord
siden af det nuværende tårn er påvist funda

71*
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Fig. 4. Hjørnet mellem skibets 
vestgavl og tårnets nordfacade 
med fortanding til planlagt †tårn 
(s. 1087). HS fot. 1983. - Corner 
between the nave’s west gable and 
the tower’s north facade with tooth
ing for the proposed †tower.

menter svarende til fortandingen. Hertil kom
mer, at vestgavlen er færdiggjort med en regu
lær taggavl. I stedet har man muligvis rejst en 
†tagrytter? over skibets vestende.24 Tre bjælke
huller på gavlens inderside kan tolkes som levn 
af en sådan opbygning. Hullerne, der ligger i 
en indbyrdes afstand af ca. 80 cm, har i de to 
flankerende bevaret korte, ca. 20 cm fremsprin
gende tømmerstykker, der måler ca. 16x16-20 
cm i tværsnit. Undersiden er ca. 1,6 m over 
undersiden af skibets vestligste loftsbjælke. 
Bjælkerne, der må være lagt ind sideløbende 
med murværkets opførelse, har på oversiden en 
udstemning i fremspringets fulde bredde; det 
skal bemærkes, at det midterste, nu tomme 
bjælkehul, sidder en anelse højere end de flan
kerende.

Ændringer og tilføjelser. O. 1400 eller endnu 
tidligere er der bygget hvælv i skibet. De to fag 
har vægpiller, som uden vederlagsmarkering 
bærer spidse skjold- og gjordbuer, hvis bredde 
er henholdsvis en hel og halvanden sten; rib
berne er kvartstens. I den nordre svikkel af 
vestfagets vestre kappe anes en tilmuret lem. - I 
forbindelse med hvælvslagningen er skibets 
flankemure forhøjet fire skifter, lige som vest
gavlens kamme har faet en påmuring af mun
kesten. Udvendig fremtræder flankemurene 
med en tre skifter høj falsgesims, nu hovedsa

gelig af gullige sten, som kan stamme fra en 
nyere restaurering.

Det smalle, lave tårn (fig. 5) er efter blæn- 
dingsgavlene at dømme opført i 1400’rne, mu
ligvis i århundredets første del. Materialet er 
munkesten, hvilende på markstenssyld. Indtil 
ca. 30 skifter over brolægningen (tydeligst i 
nord) er stenene lagt i munkeskifte, hvorefter 
der er benyttet polsk skifte, som med sikkerhed 
kan følges indtil glamhullerne. Denne murtek
niske ændring, som formentlig er vidnesbyrd 
om et byggestop, synes ikke at være ledsaget af 
nogen ændringer i selve projektet. Tårnrum
met er sat i forbindelse med skibet ved indbyg
ning af en smal spidsbuet arkade i den gamle 
vestgavl. Selve tårnrummet havde oprindelig 
bjælkeloft, hvis brædder hvilede på oversiden 
af tre nord-sydgående bjælker. To af disse er 
bevaret over det senere indbyggede hvælv og 
måler i tværsnit ca. 20x20 cm. En nu blændet 
dør i sydmuren har givet adgang udefra. Åb
ningen har været rund- eller fladbuet og udven
dig indrammet af et spidsbuet spejl, hvis stik 
delvis er synligt umiddelbart vest for det se
kundære trappehus. Mod det indre åbnede dø
ren sig i en fladbuet niche, som fortsat står å- 
ben. Rummet belyses af et vestvindue, der i sin 
nuværende skikkelse stammer fra hovedre
staureringen 1864.
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Opgangen til de øvre stokværk må oprinde
lig være sket ad trappestige gennem bjælkelof
tet. Mellemstokværket belyses ved en smal 
glug i vest, som indvendig åbner sig i en lille 
fladbuet blænding. Klokkestokværket har til de 
tre sider et spidsbuet glamhul, hvis stik har ud
vendigt prydskifte af løbere. De kamtakkede 
gavle prydes af blændinger, der indbyrdes afvi
ger noget, men dog i begge tilfælde har et ka
rakteristisk forsænket bånd langs de nedre 
kamtakker; østgavlen er nært beslægtet med 
korgavlen i Reerslev25 og skyldes formentlig 
samme murermester. Ligesom her markeres 
gavlfoden af en trappefrise. Kompositionens 
centrum er en slank spidsbuet blænding, som 
indrammer to fladbuede glugger, hvorover cir
kelblænding. Også vestgavlen har tilsvarende 
slanke glugger, formentlig bestemt som passa
ge ved betjening af reparationsstilladser. I vest 
er gluggernes stik dog spærformede og åbnin
gerne indrammes af hver sin overslanke spids
buede blænding; ved gavlfoden ses to skjold
blændinger.

Som type betragtet er tårnet med dets smal
le, omtrent kvadratiske plan, dets dør mod det 
ydre og bjælkelofter gammeldags og i slægt 
med en større gruppe af tidlige tårne fra senro
mansk tid.23 En række enkeltheder, først og 
fremmest de kamtakkede blændingsgavle, da
terer dog tårnet til en yngre epoke. Muligvis 
har fortandingerne til et lignende oprindeligt 
tårn øvet indflydelse på planen; men i øvrigt 
står tårnet med sine arkaiske træk ikke ganske 
isoleret.26

Endnu i 1400’rne (jfr. møntfund) har tårn
rummet faet hvælv, hvis kapper er hugget ind i 
murene; ribberne er halvstens. Samtidig med 
hvælvslagningen ændredes adgangsforholdene 
til de øvre stokværk, idet man på sydsiden op
førte et trappehus og herved lukkede tårnrum
mets syddør. Tilbygningen er opført af mun
kesten i munkeskifte over markstenssyld. En 
fladbuet, falset underdør giver adgang til den 
murede spindel, som har loft af fladbuede bin
derstik og belyses gennem en smal sprække i 
sydmuren. Den ligeledes fladbuede overdør er 
sekundært indbygget.

Fig. 5. Øvre del af tårnets vestfacade (s. 1089). HS 
fot. 1983. — Upper part of the tower’s west facade.

Det anselige våbenhus med styrtrumsloft sy
nes efter gavlblændingerne at dømme opført 
o. 1450-1500. Materialet er munkesten i mun
keskifte over markstenssyld. Flankemurene af
sluttes af falsgesims, og gavlen smykkes af fem 
spidsbuede, stavværksdelte højblændinger un
der tilsvarende antal let brynede kamtakker. 
Stavværkskompositionens spidsbuede tvilling
blændinger, der krones af cirkulære topblæn
dinger, har i midterblændingen undtagelsesvis 
spærstik. I de to blændinger, som flankerer 
midterblændingen ses rektangulære lysspræk
ker. Den fladbuede dør stammer fra kirkens 
hovedrestaurering 1864 eller kort herefter.27 
Det fladbuede, udvendigt falsede østvindue 
havde 1862 trækarm,17 men fik 1865 et »lille
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Fig. 6. Gulvfliser fra o. 1250-1300, indmuret i kor
gavlen over vinduet (s. 1090, 1092). NE fot. 1979. - 
Floor tiles c. 1250-1300 built into the chancel gable above 
the window.

blyvindue«;21 det er antagelig i forbindelse her
med at vanger og stik ommuredes. Det tilsva
rende vestvindue er åbnet i 1900’rnes første år
tier, formentlig ved indretning af varmeværk 
og afskilring af rummets østligste tredjedel 
1932. Et fladbuet, ud- og indvendigt falset 
gavlvindue til styrtrumsloftet er formentlig al
lerede i middelalderen blændet på nær en kors- 
formet lyssprække. I det indre brydes hver 
flankemur af tre fladbuede spareblændinger, af 
hvilke østvæggens nordligste er udmuret, ri
meligvis ved indretning af nedgangen til fyr
kælderen. Det flade gipsede loft nævnes 1862.17

- Blændingsgavlen kendes fra adskillige sengo
tiske tilbygninger, herunder også våbenhuse, 
hvis opbygning i øvrigt er beslægtet.28

Langhuskoret bærer på to hvælvkonsoller års
tallet 1529 og er utvivlsomt opført ved denne 
tid. Materialet er munkesten i munkeskifte, 
suppleret med marksten fra det nedbrudte kor, 
et materiale, der tydeligst i nord er lagt som 
bælter mellem teglstenene. I gavlen ses foruden

den almindelige markstenssyld en række store 
rejste sten. Sammesteds bemærkes et antal gen
anvendte, ornamenterede gulvfliser, jfr. 
s. 1092, der både over og under vinduet danner 
et græsk kors (jfr. fig. 6 og ll).29 Ved østhjør
nerne og midt på flankemurene er samtidige 
støttepiller, af hvilke de to sidstnævnte i efter- 
middelalderlig tid er forlænget. Flankemurene 
krones af en to skifter høj gesims, bestående af 
et let udkraget savskifte, hvorover et yderligere 
fremspringende skifte af løbere, afvekslende 
med sortbrændte bindere; samme farveveksel 
kendetegner savskiftet. Den kamtakkede gavl, 
hvis nærmeste slægtning synes at være korgav
len i Mørkøv (s. 778) består af en serie vandret 
falsede blændinger i to etager. Over gavlfodens 
to savskifter er muret en række af ti lige høje 
blændinger, som adskilles fra den øvre etage af 
et savskifte. I den øvre etage er midterblændin
gen ydermere vandret delt af et savskifte, lige
som murermesteren har øget den ornamentale 
virkning ved mønstermuring af bunden i den 
øvre del. Korsformede lyssprækker åbner sig i 
de to blændinger, som flankerer midterblæn
dingen. Gavlens spidsbuede, falsede vindue 
står nu som en udvendig niche, lukket med 
munkesten, hvilket formentlig er sket allerede i 
1500’rne. Koret har foruden gavlvinduet kun 
haft lysåbninger mod syd. Af sidstnævnte, som 
har været meget store og falsede, står det ydre, 
spidsbuede stik synligt omkring vinduerne fra 
1864.

Ved det gamle kors nedrivning er triumfgav
len fjernet indtil flugten af skibets østligste

Fig. 7. Gulvflise fra o. 1250-1300, indmuret i kor
gavlen, jfr. fig. 6 og 11 (s. 1092). 1:5. Tegnet af Bir
git Als Hansen. - Floor tile c. 1250-1300 built into the 
chancel gable, cf. figs. 6 and 11.
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Fig. 8. Ydre, set fra 
nordøst. NE fot. 1979. - 
Exterior seen from the 
north-east.

skjoldbue, hvor man har opmuret en rundbue. 
Rummet dækkes af to fag hvælv, som hviler på 
forlæg i murene. Hvælvbuernes vederlag mar
keres af fint profilerede, femsidede kridtstens- 
konsoller i hjørnerne og på flankemurene un
der gjordbuen; sidstnævnte sted er konsollerne 
bredere og har på forsiden indskåret årstallet 
1529 (fig. 9). Den helstens brede gjordbue er 
rundbuet svarende til vægfelterne og har umid
delbart over vederlag affasede kanter, - et træk, 
som kendes fra adskillige sengotiske hvælv.30 
Ribberne er almindelige halvstens i vestfaget, 
mens de i det egentlige korfag i øst er kvart
stens umiddelbart over vederlag og herefter 
halvstens med hulkehlede sider; begge fag har 
lette overribber med trinkamme. Altervæggen 
brydes af to lave, fladbuede spareblændinger, 
og halvdelen af en tilsvarende (delvis tilmuret 
ved indsættelsen af døren til sakristiet) ses end
nu østligst i nordmuren. Det fremgår imidler
tid tydeligt af spor i murværket, at flankemure
ne i begge fag har været forsynet med lignende 
blændinger, fagvis grupperet to og to samt i 
syd adskilt af en smallere blænding ud for 
gjordbuen. Disse blændinger, som er lukket

med munkesten i murflugten, er antagelig op
givet endnu i 1500’rne.

Sakristiet er formentlig tilføjet i tiden o. 1550. 
Materialet er munkesten i munkeskifte over 
markstenssyld. Flankemurene afsluttes med 
falsgesims, og den kamtakkede gavl smykkes 
af fem højblændinger med trappestik, af hvilke 
det midterste er tvedelt. Gavlens øvre del er 
tydeligvis nymuret, formentlig ved hovedre
staureringen 1864, som muligvis tillige omfat
tede det rundbuede østvindue; den fladbuede 
norddør er derimod først indsat 1883.17 Endnu 
186217 havde sakristiet formentlig bevaret op
rindelige vinduer, der ifølge beskrivelsen var 
fladbuede? og udvendigt falsede. Det indre står 
med fladt, gipset loft, og indgangen fra koret 
sker gennem en til begge sider falset, fladbuet 
dør.

Endnu i middelalderen er skibets søndre dør 
blevet ændret. Den let øgede, rundbuede åb
ning er muret af munkesten og dobbeltsidigt 
falset, rundbuet mod våbenhuset, fladbuet 
mod det indre; den vestre karm er ommuret 
med små sten.

Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser.
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Fig. 9. Konsol med årstallet 1529 under gjordbuen i 
langhuskoret (s. 1091). NE fot. 1979. - Impost with 
the date 1529 beneath the transverse arch in the chancel.

Stabiliteten i langhuskoret synes tidligt at have 
voldt problemer. For at modvirke hvælvenes 
udadrettede tryk på murene har man således 
forlænget flankemurenes støttepiller, ligesom 
der er indlagt ankerbjælker af træ, som fortsat 
er synlige i rummet. Til forstærkningen af syd
sidens pille, som foroven mod syd prydes af en 
rektangulær blænding (til indskrifttavle?), er 
anvendt store røde sten. Arbejdet kan være ud
ført 1665, da »tre? piller på kirkens sydside for
bedredes«.31 Forstærkningen af den tilsvarende 
nordre pille er derimod først sket 1937,17 da 
»stræbepillen blev undermuret og udvidet«. 
Træankrene er formentlig opsat efter 1734,32 da 
hvælvet over altret var revnet så meget, at det 
regnede på præsten.

Gulvfliser. Fra kirken kendes adskillige bly- 
glaserede, middelalderlige gulvfliser, hvoraf en 
del prydes af indstemplede motiver i lavt relief i 
form af fletværk og planteornamentik. Fire af 
motiverne er hidtil kun fundet i Havrebjerg 
kirke, mens dekorationerne på andre fire ken
des andetsteds fra. Samtlige fliser på nær en 
enkelt (se nedenfor) hører sammen med en stor 
gruppe glaserede og ornamenterede fliser, der 
fortrinsvis optræder i det midtsjællandske om
råde og må dateres til ca. 1250-1300.

Enestående for Havrebjerg er fliserne i de to 
grupper på hver fem kvadratiske fliser, indmu
ret i korsform på korgavlen (jfr. s. 1090). I 
gruppen over blændingen (fig. 6) ses fire glase
rede og ornamenterede fliser mod tre i den ned
re gruppe (fig. 11). Alle er kvadratiske med en 
side på 15-16 cm, og de findes både med en lys 
grøn, en mørkegrøn, næsten sort glasur samt 
med en klar blyglasur, der fremtræder lys gul
brun over teglstensgodsets lyse, røde skærv.

Umiddelbart syd for den nedre korsgruppe 
er indmuret en stor rektangulær flise, 24x32 
cm, med liljemotiv, hvortil kendes paralleller 
fra Sorø-Ringsted-egnen.33

I skibets vestgavl findes blandt andre tegl- 
stensstumper, indtrykket ved reparation af fu
gemørtlen, et brudstykke af en stor rektangu
lær, ornamenteret flise. Typen, hvis motiv be
står af fletværk, omgivet af borter med blad
værk m.m., kendes udover det midtsjælland
ske område tillige fra Uggeløse og Farum 
kirker.34

Et brudstykke af en lignende *flise (NM2. D 
nr. 78/82) med fletværksdekoration, flankeret 
af ringborter blev fundet i forbindelse med 
nedgravning af dræn 1981.35 Typen er tidligere 
påvist i adskillige midtsjællandske kirker.36 - 
Under oprensning og harpning af fyld fra tårn
hvælvets lommer 1981 blev der foruden møn
ter, klokkemalm (s. 1085 og 1110), potteskår 
m.m. fundet en række *fliser (NM2. D 
nr. 763-66/83), heriblandt fire brudstykker af 
kvadratiske, glaserede, af hvilke en enkelt hav
de dekoration, svarende til fliser fra Sorø og 
Ringsted samt adskillige andre midtsjællandske 
kirker.

Under samme oprydning fandtes brudstyk
ke af en glaseret flise med *piscina (NM2. D 
nr. 762/83), en type, der bl.a. kendes fra Orø 
(s. 875). Endelig skal nævnes et lille brudstykke 
af en polykrom, tinglaseret *flise (NM2. D 
nr. 70/82) fra 1500’rne af såkaldt Næstvedtype 
med liljemotiv.37

Antallet af †vinduer i langhuset umiddelbart 
forud for hovedrestaureringen i 1860’erne sva
rede til det nuværende; men formen afveg, idet 
der overalt synes at have været fladbuede vin
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duer med trækarme.17 Langhusets to østligste 
på sydsiden var indsat i de oprindelige tredob
belt falsede åbninger, men tidspunktet for ind
sættelsen af disse trævinduer kendes ikke, ligeså 
lidt som spørgsmålet om, hvorvidt de øvrige 
muråbninger var samtidige med rammerne, 
kan besvares. Som eneste levn af disse åbninger 
er det fladbuede stik til sydsidens vestligste vin
due bevaret, indvendigt over det nuværende.

Tagværker. Uanset at langhuset har en todelt 
dragerstol svarende til bygningens hovedafsnit, 
er tagværket formentlig omtrent samtidigt og 
opsat i forbindelse med langhuskorets opførel
se. De svære, smukt forarbejdede spærfag af eg 
har dobbelt lag hanebånd og spærstivere, som 
er kæmmet ned over spærskoen og afsluttet 
med en let affasning. De to afsnit har separat 
nummerering med romertal (indskåret med 
rundjern) fra øst mod vest. Våbenhuset har en 
lignende dragerstol af eg, som antagelig er 
jævngammel med denne bygningsdel. Tårnets 
tagværk er nyere, af fyr.

Fig. 10-11. Gulvfliser fra o. 1250-1300 indmuret i 
korgavlen. 10. Over vinduet, jfr. fig. 6 (s. 1090, 
1092). 11. Under vinduet (s. 1090, 1092). NJP fot. 
1979. - Floor tiles c. 1250-1300 built into the chancel 
gable. 10. Above the window, cf. fig. 6. 11. Beneath the 
window.
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Indtil hovedrestaureringen, som gennemførtes 
etapevis i tiden 1860-65, dog væsentligst i 1864, 
stod kirken med hvidkalkede mure.38 Restaure
ringen, der gennemførtes efter samme princip
per som ved andre af Akademiets og Universi
tetets kirker (arkitekt Chr. Hansen), indebar 
fuldstændig afrensning af alt udvendigt mur
værk. Karakteristisk er især behandlingen af 
markstensmurene, der til dels er omsat og i de 
cementerede fuger pakket med stenflækker. 
Indvendig afrensedes hvælvenes buer og ribber 
samt tårnarkadens stik. Endvidere indsattes 
rundbuede vinduer med jernrammer. En række 
ændringer i tilbygningerne er allerede omtalt 
under beskrivelsen af disse afsnit.

Kirken står i dag med tage af røde vingetegl 
og i øvrigt fortsat helt præget af forrige år
hundredes hovedrestaurering. Dette gælder 
utvivlsomt tillige gulvene, der i koret samt i 
langhusets og tårnrummets midtergang er lagt 
af gullig-røde mursten i sildebensmønster med 
fuge af cement; i stolestaderne er der ferniseret 
bræddegulv. I gangen til prædikestolen samt 
omkring tårnrummets midtergulv er undtagel
sesvis genbenyttet en række røde, kvadratiske 
teglfliser fra et ældre gulv. Sakristiet har ferni

seret bræddegulv, mens der i våbenhuset er rø
de mursten, lagt på fladen med fuge af cement; 
begge tilbygninger har fladt, gipset loft.

Opvarmning. 187739 installeredes kakkelovn, 
og 1913-14 fik kirken nyt varmeværk. Anlæg
get må være ombygget o. 1932, da kirkens ar
kitekt (A. Lautrup-Larsen) udfærdigede tegnin
gerne til den eksisterende fyrkælder under vå
benhuset.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret adskillige middelalderli
ge inventargenstande; ældst er den romanske granit
font, mens altertavlens relieffer antages at være skå
ret i 1400’rnes anden fjerdedel af en nordtysk billed
skærer. Korbuekrucifikset og degnestolen kan være 
anskaffet i forbindelse med korudvidelsen 1529, 
mens alterbordsforsidens malede nadverfremstilling 
må være udført noget senere i århundredet. 1594 blev 
den gotiske altertavles storstykke og sidefløje indsat 
i rammeværk svarende til tavlerne i Gierslev og Fin- 
derup.

På prædikestolshimlen ses årstallet 1630 svarende 
til dateringen på beslægtede stole i Sydvest- og 
Nordøstsjælland. Kirkeejeren, Caspar Bartholin, har 
sat sit navn på alterkalken og den ene af klokkerne i 
1700’rnes første halvdel. Som det var tilfældet med

Fig. 12. Alterbordsforside fra o. 1550 med maleri af Nadveren (s. 1095). NE fot. 1979. - Altar frontal c. 1550 
with painting of the Last Supper.
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior to the east.

de andre kirker under Sorø Akademi, har også denne 
været genstand for en hovedrestaurering i 1860’ernes 
første år, hvor nye stole opstilledes. 1866 anbefalede 
synet, at »den gamle smagløse maling« blev taget af 
altertavlen, der skønnedes at være af egetræ, og tav
len derefter ferniseret. Den skæmmede med sit ud
seende den ellers smukke kirke. Senere fandt man 
1917, at tavlen »kontrasterede med prædikestolen«, 
hvorfor den ønskedes malet, men den står endnu 
ferniseret, hvorimod stole og bænke fremtræder 
med en staffering, hovedsagelig grøn, karakteristisk 
for århundredets første årtier.

Alterbord, senmiddelalderligt, muligvis ændret i 
slutningen af 1500’rne, af munkesten, muret op 
ad korets østvæg. Den bageste del af bordet, 
31-32 cm, er to skifter højere end resten, som

er 93-94 cm højt.40 Bordpladen måler ca. 
200x112-15 cm. I sydsiden er der en fladbuet 
niche, ca. 51 cm bred og 48-50 cm dyb. Den 
sidder 38 cm fra korets østvæg, 62 cm fra blæn
dingens bund og 40 cm under bordets over
kant; bunden skjules af altergulvet.

Alterbordsforside, (fig. 12) fra o. 1550, af fyr, 
med malet fremstilling af Nadveren. Panelet 
måler 95x199 cm og består af en fylding inden 
for glat rammeværk, hvis sidestykker danner 
stolpeben. Maleriet, som er udført på kridt
grund, viser et langt dækket bord med dug 
hvorpå fade, kande, kurv, små tallerkener og 
brød. På gulvet foran bordet står en lille kiste 
og en skammel; til venstre sidder Judas med 
pengepose i hånden. På væggen bag Jesus hæn-
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Fig. 14. Altertavle med malet årstal 1594. I felterne gotiske relieffer fra o. 1425-50 (s. 1097). NE fot. 1979. - 
Altar-piece with painted date 1594, but with Gothic reliefs from c. 1425-50.

ger et mønstret klæde; i øvrigt er der tre små 
rundbuede vinduer og en dør længst til venstre 
i rummet. Forgrundens gulvtavl er skiftevis ly
se- og mørkegrønne, væggen blegrød; til drag
terne er anvendt rødt, grønt og sort. Judas er 
som den eneste iført gul dragt, pengeposen er 
grøn, den bænk, han sidder på, rød. Ramme
værket har faet en marmorlignende bemaling 
(masurodring), brun på okkergul bund, på øv
re rammestykke delt i kvadrater ved hjælp af 
sorte konturstreger, på de øvrige i lange, smal
le felter. Nederst på øvre rammetræ er malet en

række frynser, der skal illudere som en såkaldt 
alterbrun, dvs. den broderede bort, der fra kan
ten af alterbordet falder ned over alterklædet og 
således skjuler dets fastgørelse.41

Forsiden kan sammenstilles med de beslæg
tede alterbordspaneler i Gierslev, Kirke Helsin
ge og Drøsselbjerg (alle Løve hrd.).

Som det er tilfældet i sidstnævnte kirke, er 
alterbordspladen også bevaret her, men mere 
medtaget. De få farverester antyder diagonal
linjer med sorte konturstriber og cirkelfelter i 
enderne, jfr. også Gislinge (s. 576).
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†Alterklæder. Inventariet 1673 nævner et klæ
de af grønt kaffa;42 1791 havde kirken faet et 
nyt, ikke nærmere beskrevet.43 1861 omtales et 
alterklæde af rødt fløjl med guldgalon, en hvid 
alterdug og et rødt shirtingsovertræk. 1867 
burde der anskaffes et nyt alterklæde af rødt 
klæde med guldgalon.44

Altertavlen (fig. 14) er en gotisk skabstavle 
med to fløje fra o. 1425-50,45 der sidst i 
1500’rne er sat ind i en renæssanceopbygning af 
en type, som genfindes i adskillige nærliggende 
kirker.46 Tavlen hviler på et fodstykke af fyr fra 
restaureringen 1864.

Midtskabet rummer en Golgatafremstilling, 
mens de fire fløj relieffer viser scener af Kristi 
lidelseshistorie. På fløjenes ydersider er bevaret 
sparsomme rester af malerier. Midtskabsre- 
lieffet måler 117x128 cm, sideskabenes hver 
57X61 cm og hele fløjen 123x65 cm, målt på 
bagsiden. Ingen af de oprindelige gitterværker 
er bevaret.

I fremstillingen af Korsfæstelsen med Kristus 
flankeret af røverne understreges opdelingen i 
en god og en ond gruppe af den lodrette kors- 
arm, der når fra Golgatahøjen forneden og helt 
op til skabets overkant. De to grupper er an
bragt forneden mellem Golgatahøjen og ska
bets sider. Feltets øvre halvdel rummer kun de 
tre korsfæstede. På væggen bag dem sidder der 
nu nyere stjerner af metal. Kristusfiguren har 
tornekrone på hovedet, som er faldet ned på 
højre skulder, armene er vandrette, lændeklæ
det ligger stramt med regelmæssige folder og 
har nedhængende snip ved venstre hofte. Knæ
ene er let bøjede og fødderne overlagte med 
højre øverst.

I gruppen under den gode røver står Longi
nus med spydet pegende skråt opad mod Kri
stus. Johannes lægger hænderne på den sørgen
de Marias skuldre, og ved skabets kant står 
Maria Magdalene med salvekrukke; foran hen
de sidder kvinde med hænderne samlede i bøn, 
på den anden side af Maria skriverdrengen.

På den onde side står i bageste række Stefa- 
ton med eddikesvamp. Foran ham Pilatus med 
stor cylinderformet hat på hovedet og skrift
rulle i hånden, ved hans side antagelig Kaifas;

Fig. 15. Altertavlens søndre storvinge, sml. fig. 14 
(s. 1099). NE fot. 1979. - Large south wing of the altar- 
piece, cf. fig. 14.

begge iklædt dragter med den karakteristiske 
»diamantbort«, henholdsvis som et bånd ved 
skuldrene og som bælte. Bag dem ses ypper
stepræsten og soldater.

Nordfløjens øvre felt viser Bønnen i Getse- 
mane. Til venstre står Judas med pungen hæn
gende i et bånd om halsen. I forgrunden, frem
stillet i billedfeltets nedre halvdel, sidder tre so
vende apostle; ovenover knæler Kristus i bøn 
foran klippen, hvorpå kalken står. Bag risgær
det i baggrunden står menneskeskare.
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Fig. 16-17. 16. Alter
tavledetalje fra det goti
ske midtfelts korsfæstel- 
sesfremstilling, sml. 
fig. 14 (s. 1097). NE fot. 
1979. - Detail of the Cru
cifixion in the central panel 
of the altar-piece, cf. 
fig. 14. 17a-d. Gotiske 
relieffer i altertavlens si
defelter. a. Bønnen i 
Getsemane. b. Judaskys
set og Tilfangetagelsen, 
c. Kristus for Pilatus. d. 
Hudstrygningen, sml. 
fig. 14 (s. 1097). NE fot. 
1979. - Gothic reliefs in 
the side panels of the altar- 
piece. a. The Agony in the 
Garden, b. The Kiss of Ju
das and the Capture of 
Christ, c. Christ Before 
Pilate, d. The Flaggela- 
tion, cf. fig. 14.

Judaskysset og Tilfangetagelsen er kompo
neret sammen i feltet nedenunder. Judas står 
tæt på Kristus, som med venstre hånd holder 
op i kappen, mens han med den højre helbreder 
Malkus’ øre; denne holder staldlygten med høj
re hånd. Rundt om er soldaterne parat til at 
pågribe Kristus. Soldaten yderst til højre i bille
det har sværd ved siden og et stort skjold med 
»ansigt« hængende på ryggen.

I sydfløjens øvre felt fremstilles Kristus for 
Pilatus, der sidder til venstre i feltet i færd med 
at vaske hænderne; i forgrunden ligger hans lil
le, løveklippede hund. Kristus, med hænderne 
samlede foran, føres frem af soldater, af hvilke 
den ene med det karakteristiske skjold genken
des længst til højre.

Nederste felt viser Hudstrygningen, hvor 
Kristus iført kort lændeklæde står foran søjlen 
med hænderne bundet bag den. Et reb er ved at 
blive strammet om hans ankler, mens bødlerne 
løfter armene for med deres ris at slå løs.

Figurernes dragter er omhyggeligt gengivet 
og viser enkelte karakteristiske træk, som man 
genfinder andetsteds, f.eks. »diamantbælter« 
med bjælder, et påfund der især udbredtes 
o. 1420-40.47 En anden ejendommelighed er 
den af Beckett påpegede vekslen mellem klæ- 
debonnenes glatte folder og skarpe indsnit. 
Dette træk ses også på korstolene i Roskilde og 
Ringsted, ligesom hovedernes typer går igen 
her.48 Tavlen ansås af V. Thorlacius-Ussing for 
at være udført i samme lybske værksted som
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tavlerne i Neukirchen (Oldenburg), nu i 
Thaulowmuseet i Kiel, og i S. Olof kirke i Skå
ne. Denne tilskrivning imødegås, som det sy
nes med rette, af Monica Rydbeck, der snarere 
end værkstedsfællesskab ser et fælles udgangs
punkt.

Bagsidens malerier, som er udført på kridt
grund, synes at have fremstillet apostlene stå
ende på et tavlet gulv i to rækker over hinan
den. Deres glorier anes på en rød baggrund; 
også rammeværket har rød farve med et for
gyldt mønster.

Renæssanceindramningen har malet årstal 1594 
på et af postamentfremspringene. Den er af 
baldakintype og tilhører en gruppe, som des
uden er repræsenteret i f.eks. Solbjerg (s. 1078),

Gierslev og Finderup samt i kirker i Sorø amt, 
hvor der også findes prædikestole med værk
stedets karakteristiske englehoveder på søjler
nes prydbælter.49 Tavlen hviler på et fodstykke, 
af fyr, fra restaureringen 1864.

Det høje postament har glatte felter mellem 
fremspring under storstykkets toskanske søj
ler. Disse er forsynet med prydbælte, hvis eng- 
lehoved i munden holder bånd med bladværk. 
Sidevingerne har rovfuglehoved foroven og 
forneden klo, der griber om kugle; langs kan
ten en glat ramme, hvori medaljoner med 
kvindebuste, sol og nogle mindre rosetter. In
denfor ses en sammentrængt dekoration bestå
ende af blomstervase, frugtbundter og lidt 
bladværk omkring skægget mandshoved, sva
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Fig. 18-19. 18. Alterkalk fra 1708 skænket af Caspar Bartholin (s. 1101). NE fot. 1979. - Altar chalice from 1708 
donated by Caspar Bartholin. 19. Alterstage fra o. 1600 (s. 1102). NE fot. 1979. — Altar candlestick c. 1600.

rende til storvingerne på tavlen i Gimlinge (So
rø amt). Gesimsen er nu glat. Over dens kron- 
liste hvælver sig en firedelt baldakin med ligele
des glat gesims. Ned fra denne hænger fire eng- 
lehoveder, som kan have siddet på storgesim
sen over søjlerne eller sammen med et femte 
have været anbragt over baldakinens ribber, 
sml. dog Føllenslev og Særslev (Skippinge 
hrd.), som har englehoveder på tilsvarende 
plads. En trekantgavl, der antagelig har kronet 
et †topstykke, hviler nu på baldakinens gesims; 
deri englehoved, hvis vinger udfylder hele fel
tet. På hjørnerne firkantede toptinder med nye 
lyseholdere i stedet for kugle eller evt. en ba- 
sunblæsende engel som f.eks. i Gierslev.

Tavlen står i renset eg med tykke fernislag og 
opmalede, men oprindelige indskrifter med gul 
fraktur på sort bund i postamentet og på friser
ne. I postamentfeltet mod nord læses: »Sandeli- 
ge, sandelige, ieg siger eder, der som i icke æde 
... Iohan 6«, i det midterste »Vor Herre Jesus 
Christus i den nat der hand bleff forraad ... 
Math. 26., Marc. 14., Lvc. 22. 1. Corin. II.« og 
i det søndre »Iohannis III Saa elskte Gud Ver
den, at hand ...«. På fremspringene er malet: 
»Anno 1594 vaar Christian Friisz høffuitz- 
ma(nd) på Antuorskow«, hvorover våben for 
Friis »fra Hesselager«, dernæst »Frw Mette 
Hardenberg hans Frwe« og Hardenberg-våben; 
på de to sydligste fremspring står: »Her Oluff
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Olsen Slagels(e) Sogne Prest oc kiercke verge«, 
herover skjold med bomærke, og »Per Olsen 
Møllere kiereke verge« ligeledes med bomærke 
i skjoldet ovenover.

Gesimsfrisen har forgyldt fraktur og versaler 
på sort bund: »Jesu Christi Blod giør oss rene 
aff alle Synder. l.Iohan. 1« og »Verbvm av- 
dim(vs) motvm sentim(vs) modvm nescim(vs) 
præsentiam credimvs (Ordet hører vi, bevæ
gelsen føler vi, måden kender vi ikke (men) 
tilstedeværelsen tror vi). Med mindre bogsta
ver er der ovenover malet: »Dvrandvs de coena 
domini« (Det som bør bevares af Herrens mål
tid). Versalerne i topstykkets gesimsfrise cite
rer: »Verbvm domini manet in æternvm. Esaias 
40« (Herrens ord forbliver i evighed. Es. 40,8 
= 1 Pet. 1,25).

Det nye fodstykke står med egetræsmaling.
Altersølv. Kalk (fig. 18), fra 1708, 20 cm høj. 

Den sekstungede fod har fodplade og går med 
en kun svag profilering direkte over i skaftet, 
der brydes af midtdelt, godronneret knop. På 
det samtidige bæger graveret med skønskrift- 
bogstaver: »Caspar von Bartlin« og nedenun
der årstallet 1708; ovenover ses hans våben og 
under mundingsranden »Haureberg Kirke«.50 
På fodpladen fire stempler: mestermærke, hvor 
kun årstallet 1(7)07 er læsbart, Københavns-

Fig. 20-21. 20. Romansk font af granit (s. 1103). NE 
fot. 1979. - Romanesque granite font. 21. *Røgelsekar, 
nu i NM2 (s. 1102). NM fot. - Censer, now in NM2.

mærke (1)708, guardeinmærke for Conrad Lu- 
dolf og månedsmærke vægten.

Disk, fra 1885, 14,5 cm i tvm., anskaffet for
di den gamle trængte til »en udvidelse« for at 
kunne rumme alterbrødet.17 På fanen graveret 
cirkelkors og på undersiden: »Haureberg Kirke 
1885«. Ved siden af ses fire stempler: mester
mærke PCC for Peder Christian Christensen 
(Bøje 2660), Sorøs bymærke (Bøje 2652), guar
deinmærke for Simon Groth samt et Køben- 
havnsmærke (18)85.51

Oblatæske (fig. 31), udført i slutningen af 
1600’rne eller begyndelsen af 1700’rne, cylin- 
derformet, 4,5 cm høj, tvm. 8 cm. Æskens

Danmarks Kirker, Holbæk amt 72
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Fig. 22-23. 22. Detalje 
af korbuekrucifiks, sml. 
fig. 29 (s. 1104). NE fot. 
1979. - Detail of chancel 
arch crucifix, cf. fig. 29. 
23. Sidefigurer til kor- 
buekrucifiks (s. 1104). 
NE fot. 1979. - Figures 
flanking the chancel arch 
crucifix.

eneste dekoration er to tovsnoninger, den ene 
ved fodpladen, den anden ved lågets kant; des
uden graveret spejlmonogram, som synes at 
skulle læses »CHB«, antagelig for et medlem af 
slægten Bartholin.50

Alterkande, o. 1850, fra Den kongelige Porce- 
lænsfabrik, sort med guldkors og -kanter. †Al
terkande. 1662 anskaffedes en ny tinflaske til 
vin,31 nævnt igen i inventariet 1673.42

Sygesæt, 1862.52 Kalken er 11 cm høj, har 
cirkulær fod, der går direkte over i skaftet, som 
brydes af glat knop. På bægeret graveret skri
veskrift: »Havrebjerg Kirke« og latinsk kors. 
Tilhørende disk med påloddet oblatæske. I kal
kens bæger en indsats til vin. Under bunden 
fire stempler svarende til fire udslidte under 
kalkens mundingsrand: mesterstempel AI i 
rektangel for Asbjørn Jacobsen (Bøje 1060), 
Københavnsmærke (18)62, guardeinmærke for 
Reimer Hinnerup og månedsmærke krebsen.

Alterstager (fig. 19), fra o. 1600, højde 49,5 
cm. De tunge stager står på en høj fod i to 
afsæt, skaftet er rigt profileret med cylinderled

forneden, lyseskålen lav med senere indsat ly
sepig. - Syvarmet stage, fra o. 1900, såkaldt Ti- 
tusstage fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi.

*Røgelsekar (fig. 21), fra 1300’rne, gotisk, af 
malm, kun 16 cm højt, med sekssidet fod og 
låg. Tre afskårne flader har halvkugleformede 
udbugninger; derimellem øskener (én fornyet) 
til bærestænger. Tilsvarende kar findes spredt 
rundt i landet, f.eks. Krogstrup i Nordsjælland 
og Gram og Varnæs i Sønderjylland.53 1808 
indsendt til Nationalmuseet (inv. nr. 110).

†Vandkedel. Inventariet 1673 opfører en gam
mel kobberkedel til at hente vand i.42

†Messehagler. Inventariet 1673 opfører en 
halvslidt messehagel af rødt fløjl.42 1852 var der 
en ny messehagel,54 og 1861 en af rødt bom- 
uldsfløjl med guldkors og -galon. 1864 burde 
en ny af silkefløjl anskaffes.17

Alterskranke, fra 17-1800’rne, af smedejern, 
halvrund med otte lodrette standere, forneden 
flankeret af dobbeltvolutter, beskrevet 1861.17 
På midten sidder to små forgyldte plader, der 
vender til hver sin side. Sortmalet.
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Font (fig. 20), romansk, af granit, tvm. 76 
cm, Kalundborg-type.55 Enkel firesidet fod 
med tovsnoning foroven, hvor kummen er ce
menteret fast. Denne har tilsvarende tovsno
ning ved mundingsranden og på overkanten 
spor af hvid maling. 1861 i korets nordside,17 
nu i korbuen ved søndre vange.

Dåbsfade. 1) 1839, af messing, tvm. 67 cm. 
Glat med gravering under bunden: »M. Meyer 
i Soröe 1839« for Matthias Meyer, gørtler i So
rø ved midten af 1800’rne. Derunder er for ny
lig graveret kirkens navn. 2) 1839, af messing, 
tvm. 27 cm, skålformet med bukler langs kan
ten (sml. bl.a. Tersløse s. 442). Under bunden 
graveringer som fad nr. 1.

†Dåbsfad. Inventariet 1673 nævner et fonte
bækken af tin.42 1734 burde bækkenet loddes,32

og igen 1830 behøvede fadet på døbefonten re- 
paration.18

Dåbskander. 1) O. 1850, af tin, 25,5 cm høj. 
På hanken stemplet Hans Høy,56 af nyklassisk 
form (sml. bl.a. Tersløse s. 442 og Skamstrup 
s. 834 med fig. 27). Ligesom adskillige andre 
lignende kander på egnen antagelig anskaffet
o.1862 ifølge forordningen af 19. febr. 1861. 
1866 måtte tindåbskanden istandsættes.17 2) 
1900’rne, af messing. Foden og det nederste af 
korpus er fornyet.

Korbuekrucifiks (fig. 29), fra o. 1500, med op
rindelige sidefigurer, som nu står på gulvet.

72*
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Fig. 24. Prædikestol fra 1630 (s. 1104). NE fot. 
1979. - Pulpit from 1630.
Den ca. 160 cm høje figur hænger i næsten 
strakte arme, højre lidt lavere end venstre, tyn
get af hovedet, som er bøjet mod skulderen, 
således at en hårlok hænger ned foran. På det 
langstrakte hoved turbanagtig, flettet torne
krone med pigge af træ. Øjne og mund lukke
de, næsen lige, kind- og hageskæg falder i krøl
lede lokker ligesom håret (fig. 22). Brystkassen 
er stærkt hvælvet med vunde i højre side og 
markerede ribben. Det forholdsvis smalle, 
stærkt foldede lændeklæde har knude i højre 
side, en kort flig er stukket ned mellem de

skarptryggede ben. Korslagte fødder, højre 
øverst. En udhulning i ryggen er dækket af 
plade.

Korstræet har evangelistsymboler i firpasfel- 
ter for enderne. Både figur og korstræ står af
renset siden 1870.21

De to sidefigurer, Maria og Johannes 
(fig. 23), begge ca. 138 cm høje, har en del for
nyelser, især Johannes, hvis venstre hånd med 
bog og noget af armen er fornyet, ligesom dele 
af dragternes foldekast på begge figurer. Maria 
løfter med højre hånd sit hovedlin lidt, venstre 
holder på kappen, som falder glat over det let 
bøjede højre ben. Johannes fører højre hånd op 
til hovedet, i venstre holder han lukket bog, 
samtidig med at han samler kappen. Venstre 
fods tæer kommer frem under kjortlen. Anta
gelig for at skjule tilføjelserne har man givet 
figurerne et fernislag tilsat farvestof. Især på 
Mariafiguren ses rester af maling i dragtens 
folder.

1861 stod krucifikset i skibet på den første 
bjælke fra koret sammen med de to store figu
rer: Maria og Johannes.17 186744 ønskedes det 
restaureret og flyttet hen over sakristidøren, 
hvilket bragtes til udførelse 1870,21 hvorefter 
sidefigurerne 1884 angives at stå i hjørnerne i 
koret,57 en placering, som foreløbig er fast
holdt.

Prædikestol (fig. 24), med reliefskåret årstal 
1630 på himlen. Stolen har fire fag med nicher 
hvori evangelistfigurer samt ind mod væggen 
et femte, nyere, af fyrretræ. Den hviler på seks- 
sidet bærestolpe, antagelig fra 1821,58 og har 
ligeledes yngre opgangspanel med tre spejlfyl
dinger.

Storfelterne flankeres af dydehermer, regnet 
fra opgangen er det: formentlig Håbet (begge 
attributter brækket af), Kærlighed med barn på 
venstre arm, Salvator med højre hånd løftet 
velsignende, mens venstre hviler på jordklo
den, Retfærd med vægt i venstre hånd og bind 
for øjnene og til sidst Troen med kors i venstre 
hånd. Skafterne har maske eller englehoved 
hvorfra nedhængende frugtbundter. Over her
mernes hoveder er der kapitæler med udtrukne 
volutter og under dem har postamentet bøjler
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med løvemaske. De mellemliggende felter 
rummer bruskværk omkring masker (sml. 
fig. 25b), som er varieret fra felt til felt; det 
samme gælder hængestykkerne. Storfelternes 
evangelister står med deres symbol i muslinge- 
skalsnicher. Rækkefølgen er: Johannes, Lukas 
(fig. 25a), Markus og Mattæus. Arkadernes pi- 
lasterskafter har løvranker med frugter. I svik
lerne er der (fornyede?) englehoveder. Gesim
sen brydes på hjørnerne af bøjler med engleho- 
ved. Derover tandsnit og æggestav.

Himlen, hvoraf en stor del er fornyet i fyr, 
har form som en regelmæssig sekskant, der på 
de fem sider har hængestykker med gennem
brudt bladværk omkring englehoved.59 Som 
det er tilfældet på kurven brydes gesimsfrisen 
på hjørnerne af bøjler med englehoved; tand
snitkonsoller bærer den fremspringende kronli- 
ste. Herpå hviler tre topstykker, det midterste 
med kronet C4 flankeret af tallene 1 og 6, mens 
resten af årstallet: 30 ses nedenunder. De to sid
ste topstykker har bruskskæringer omkring 
englehoved (det ene fornyet); på to af hjørnerne 
står putti med lidelsesredskaber, den ene med 
stige, den anden med stav, hvorpå oprindelig 
har siddet eddikesvamp. Himlens underside er 
delt i felter med en sekskant i midten hvorun
der hængedue.

Prædikestolen tilhører en gruppe, der er re
præsenteret længere sydpå i Vestsjælland og i 
Nordsjælland, hvor evangelister og hermer på 
stolene i Blovstrød, Gørløse og Snostrup er ud
ført af samme hånd. Endvidere bemærkes en 
malet fremstilling af evangelisten Lukas på sto
len i Veksø udført efter samme forlæg.60 I Syd- 
vestsjælland drejer det sig om billedskærerar- 
bejdet på prædikestolene i Lundforlund, Ger- 
lev, Vemmelev, Sørbymagle, Sønder Bjerge, 
Tystrup og Hyllinge.61

Stolen står med en broget staffering, som 
formentlig er den oprindelige, der har været 
udsat for et par opmalinger. Grønt er fremher
skende med anvendelse af forgyldning, des
uden er brugt gult, lyserødt, rødt og lyseblåt 
med lasurer. I himlens frise gylden fraktur: 
»Salige ere de ...« (Luk. 11,28). Opstillet i ski
bets nordøsthjørne.

Fig. 25a-b. Prædikestolsdetaljer. a. Felt med evange
listen Lukas. b. Postamentfelt og hængestykke, sml. 
fig. 24 (s. 1105). NE fot. 1979. - Details of pulpit, a. 
Panel with St. Luke. b. The pedestal and pendant.

Stolestader (fig. 30), fra 1862-64,17 som stole
ne i andre kirker hørende under Sorø Akademi 
sandsynligvis udført efter tegning af kgl. byg
ningsinspektør Christian Hansen (sml. Stenlille 
s. 463), der har tegnet stolene i S. Nikolai kirke
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i Holbæk. Endestykkerne er af støbejern, ryg
lænene har enkle fyldinger. Oprindelig var sto
lene egetræsmalede, nu er de grønne med rosa 
og lyseblå detaljer.

Langs væggene er opsat paneler, hvori ind
går lågerne fra et †stolestadesæt fra o. 1625. I 
nordsiden er der 13, i syd 10; her er de ni smalle 
og én bred, mens nordsidens er af forskellig 
bredde. De har alle arkader med fladsnit på pi- 
lastre og bueslag og krones af profilliste, ofte 
over tandsnit; stort set svarende til lågerne i 
Gierslev. Nu grønmalede. 1861 var nogle af 
dørene forsynet med indvendig smæklås, andre

med jernskud. Gavlene havde »firkantede ho
veder og rabatter«. Der var dobbelte sæder. - 
1861 bemærkes i våbenhuset en muret †bænk 
med træsæde til kirkegangskoner.17

†Skriftestol. 1861 var der i sakristiet et ege- 
træsmalet knæfald; desuden en bøgetræslæne- 
stol til præsten.62

Degnestol (fig. 26), fra o. 1525, muligvis an
skaffet i forbindelse med korudvidelsen 1529. 
Forside og rygpanel har hver to glatte fyldinger 
indrammet af enkel profilliste; foroven i forsi
dens fyldinger er påsat udsavet gitterværk. 
Rygpanelet har over felterne indfældet en

Fig. 26. Degnestol fra 
o. 1525, med relieffer af 
S. Peter og S. Andreas 
(s. 1106). NE fot. 1979. 
- Parish clerk’s chair 
c. 1525, with reliefs of 
St. Peter and St. Andrew.
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Fig. 27a-b. Detaljer af degnestol fra 0.1525, sml. 
fig. 26 (s. 1107). a. Bænkegavl antagelig beregnet til 
anbringelse ved pille. b. Indvendige side af modsatte 
bænkegavl med munk kiggende ud af dør. NE fot. 
1979. - Details of parish clerk’s chair c. 1525, cf. fig. 26. 
a. Bench-end probably intended for a pew by a pier. b. 
Inner face of the opposite bench-end showing a monk look
ing out of a door.

vandret liste med udskåret fiskeblæremotiv; i 
oversiden en fals. De to forreste gavle har skrå 
afskæring, der følger pultbrættets hældning; 
herpå ligger løver, begge med hovedet venden
de mod vest og stærkt stiliseret manke. I vest
gavlen ses reliefskåret fremstilling af S. Peter 
med stor nøgle i højre hånd og bog i venstre; 
han er iklædt fodsid kjortel og derover kappe 
holdt sammen i halsen af lille knap. To spidse 
sko kommer frem forneden. Øverst i feltet to 
rækker tagpander parallelt med gavlens skrå af
skæring. Østgavlen har på ydersiden et udspa
ret felt hvori skjold med reliefskåret T.

Bænkens gavle afsluttes af krabbeblade flan
keret af fialespir, hvis top er savet af. Dog må 
det bemærkes, at kun den forreste del af øst
gavlens østside er fuldført (fig. 27a); placering 
op ad en pille må antages at have overflødig
gjort den afsluttende finbehandling. På indersi
den mod bænken er krabbebladene derimod 
færdigbehandlet, og nedenunder ses et udsparet 
felt, hvori skjold med græsk kors. Vestgavlens

rundbuede felt viser en munk, som kigger frem 
fra døren hvorpå markeret gangjern og lås 
(fig. 27b). På ydersiden står Andreas i dragt 
svarende til Peters og holdende korset foran 
sig. Den oprindelige bænk ses at have siddet 
lavere end nu. Af adskillige indskårne initialer 
og årstal synes det ældste at være fra 1582, an
dre fra 1607 og 1614. I Særslev (Skippinge hrd.) 
står en lignende stol med løve på skråt afskåret 
gavl dækket af tagpander og med helgenfigur i 
feltet nedenunder. - Stolen er ferniseret, men 
med egetræsmaling i panelernes fire fyldinger. 
Ved sydvæggen i korets østligste fag.
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Fig. 28. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior to the west.

†Skabe. 1740 blev munderingsskabet »af
brudt«.63 1865 anskaffedes et skab i sakristiet.21

†Pengeblok. 1862 fandtes en kirkeblok af træ 
med jernbeslag, overfald og kramper til låse.17 
1853 var den brøstfældig.54

Pengebøsser, 1800’rne, af metal, halvrunde på 
metalbagplade svarende til andre Akademikir
kers f.eks. Skellebjerg (s. 1042, fig. 20). Bron
zerede. Nævnt i beskrivelsen 1861, da bøssen 
manglede på den ene;17 nu er begge intakt. En 
hænger i våbenhuset, den anden i skibet vest 
for indgangsdøren.

†Pengetavler. 1838 anskaffedes tre nye tavler 
til ombærelse.54

Dørfløjene er alle nyere, indgangsdøren anta
gelig fra restaureringen i 1860’erne. Grøn ud
vendig og grå mod våbenhuset. Tilsvarende er

døren mellem dette og skibet grå mod våben
huset og mod skibet grøn. Det gælder også 
sakristidøren.

Orgel, bygget 1970 af Poul-Gerhard Ander
sen, Bagsværd. Opstillet 1974.64 Af standardty
pe, med ét manual og fire stemmer. Disposi
tion: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Ok
tav 1'. I tårnbuen. †Orgel, bygget 1926 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby,65 med ét 
manual og fem stemmer. Disposition: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Oc- 
tav 4', oktavkoppel, svelle, tutti. Pneumatisk 
aktion, keglevindlade. I tårnrummet med 
bælganlægget i et hus ved sydvæggen og resten 
i et tilsvarende hus ved nordvæggen; begge 
huse med attrap-pibefacade af sølvbronzeret 
zink. Dele indgår i et husorgel i privateje.
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Salmenummertavler, 1800’rne, med spærfor- 
met afslutning foroven, til skydenumre, lodret 
og vandret delt ved lister, så at der er fire felter 
under hver overskrift. Bunden er sort, ramme
værket grønt og trekantgavlen rød. Øverst står 
med hvid fraktur »Før Prædiken« og på midten 
»Efter Prædiken«. 1860 anskaffedes en ny 
nummertavle, hvorefter der var fire i alt, og de 
fik malet indskrifter. 1870 blev 81 nummer
brikker sortmalede og forsynet med numre.21

†Præsterækketavle, o. 1700. I præsteindberet- 
ningen 175866 beskrives en tavle med præster
nes navne siden Reformationen, begyndende 
med Zacharias Andersen Lynge (sml. †epitafi- 
um) og sluttende med Jacob Hansen Kyng 
(1668-1704), der ifølge indskrift havde indrettet 
tavlen: »Alt som jeg kunde, skrev jeg her Til 
mine Formænds Minde, Lad dette staae, skriv 
bedre der Hvor Du kand Pladsen finde.« Der
under havde han forfattet følgende vers:67

»Nok dyrke vi dend skarpe Jord
I Aar og end tilforne,
Med Trøstens og med Trusels Ord,
Dog bær den hvasse Torne«.

Pastor Gynther havde nederst tilføjet sin for
gængers og eget navn så listen nu var komplet: 
»Natura paucis contenta pietas paucioribus. 
Hr. Peder Bollesen (1704-17), Jochum Gynther 
(1717-70)« (Naturen er behagelig for fa, from
hed for færre). 1758 over indgangen til koret;66 
endnu 1848 fandtes tavlen i kirken,68 men 1902 
var den væk.

Lysekroner, 1900’rne, af barokform.
Kirkeskib, 1926, orlogsfregat »Haabet«, byg

get af fisker Peder Jensen, Bildsø Strand, skæn
ket af gårdejer R. Rasmussen, Havrebjerg.69 I 
tårnbuen.

†Ligbårer. 1671 anskaffedes en ny ligbåre.31 
En ligbåre i våbenhuset fjernedes ved hovedre
staureringen 1863-64.17

Klokker. 1) 1726, støbt af Frederik Holtz- 
mann. Tvm. 104 cm. På legemet versalind
skrift: »Denne Klokke haver Havrebjerg Kir
kes Patron høiædle og velbaarne Caspar von 
Bartlin til Bødstrup Gaard med sin elskelige 
Frue Else Berg ladet omstøbe 1726« og om hal-

Fig. 29. Korbuekrucifiks fra o. 1475-1500 (s. 1103). 
NE fot. 1979. - Chancel arch crucifix c. 1475-1500.

sen mellem brede borter: »Me fecit Friderich 
Holtzmann Hafnia gloria in excelsis deo«. Op
hængt i slyngebom.

2) 1784, støbt af Daniel Conrad Herbst, tvm. 
89 cm. Om halsen versalindskrift mellem bor-

Fig. 30. Stolestader fra restaureringen 1864 (s. 
1105). NE fot. 1979. - Pews from the restoration in 
1864.
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ter: »Soli deo gloria me fecit Daniel Chonradt 
Herb anno 1784«. Ophængt i slyngebom.

†Klokker. 1734 var der faldet to stykker af 
den mindste klokke, og den var sprukket halvt 
igennem.32 1971 indsendtes til Nationalmuseet 
et stykke malm (inv. nr. D67/1971) fra en klok
ke, som synes at have haft et tværmål på ca. 100 
cm, hvilket antyder, at det var en nyere klokke, 
muligvis forgænger for en af de eksisterende.

Klokkestol, af eg med dobbelte stivere samlet 
med trænagler.

GRAVMINDER
Mindeplade, 1862, af metal, 35 cm høj. »Hans 
Christensen hædret med St. Helene Medaillen 
død den 5te Marts 1862, 79 Aar gammel.« 
Hvidmalet med sort skriveskrift og sort ramme 
langs kanten. Foroven på pladen hænger me
daljen i krans af grønmalede laurbærblade. 
1896 i tårnet, nu i skibet, øst for indgangs
døren.70

†Epitafium, 1602. »Epitafium reverendi, pii et 
docti viri D(omi)ni Zachariæ Andreæ Lyngii, 
hujus loci olim pastoris fidelissimi, qvi imma- 
tura morte præventus, pie in Domino obdor- 
mivit anno 1591 die 5to 9bris anno ætatis suæ 
56« (Minde over velærværdige, fromme og 
lærde mand hr. Zacharias Andersen Lynge, 
fordum dette steds meget tro sognepræst, som 
ved en for tidlig død sov hen from i Herren år 
1591 5. nov. i hans alders 56. år). Efter et grav
vers: »In grati animi significationem hane tabu
lam erexit antecessori successor Olaus Olai An
no 1602« (Som erkendtlighedstegn opsatte i å- 
ret 1602 efterfølgeren Ole Olsen denne tavle 
over sin forgænger). Ifølge præsteindberetnin- 
gen 1758 hang det over indgangen til sakristi
et.66

En †kårde hang 1896 på korets nordvæg.70

†Gravsten. 1) Middelalderlig, figursten fore
stillende en nonne, hvorover frakturindskrift: 
»virgo diva« (guddommelig jomfru). Lå 1755 i 
indgangen til kirken,71 nævnt 1848,72 men 1902 
var der intet spor af den.

2) O. 1770. Ib Gynther, †1770, sognepræst 
på stedet i 54 år (sml. †præsterækketavle). 
Nævnt 1848,68 men forsvundet 1902.

Støbejernskors. 1848. A. H. Kieldberg, sogne
præst til Havrebierg og Gudom, *18. okt. 
1777, †21. okt. 1848. Korsarmene har trepas- 
formede afslutninger med stiliserede bladorna
menter. Malet beigefarvet. Op ad kirkegårds- 
muren sydvest for kirken.

†Kirkegårdsmonumenter.73 1) 1829. Jens Tru- 
strup, kirkesanger for Havrebjerg og Gudum 
og lærer ved Havrebjerg skole, *14. dec. 1778, 
†28. aug. 1829. Sten i kirkegårdsmuren.

2) 1851. J. C. Brøns, skolelærer og kirkesan
ger, *7. jan. 1782, †21.nov. 1851. »Jernkors og 
Monument«.
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HAVREBJERG VALGMENIGHEDSKIRKE

Kirken er opført 1904 (indviet 25. sept.) efter 
tegninger af arkitekt Ejvind Mørch. Den er an
neks til kirken i Høve (Sorø amt) og betjente i 
lighed med denne en frimenighed, indtil man 
ændrede status til valgmenighed 18. dec. 1962.

Kirken ligger vestligt i landsbyen over for 
det tidligere andelsmejeri. Selve kirkegården, 
som 1934-35 udvidedes mod øst, skærmes af 
store træer og levende hegn. Øst for kirken er 
opført et menighedshus, som nu rummer bolig 
for graveren.

Kirken er bygget af kalksten fra Stevns, sup
pleret med røde teglsten til vinduernes rund
buede stik og skrå sålbænke; til søjleskafter i de 
koblede vinduer og gallerierne er ganske uorto
dokst benyttet cementrør.

I stilistisk henseende har bygmesterens ho
vedinspirationskilde været motiver fra Italiens

Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen 
from the west.

oldkristne og romanske arkitektur. I modsæt
ning til hans seks år ældre valgmenighedskirke 
i Gørlev er motiverne dog mere harmonisk 
sammensmeltet i den nye kirke. Vestfacaden 
flankeres af to tårne, af hvilke kun det nordre er 
ført op i fuld højde som en italiensk kampanile; 
karakteristisk er også facadens vindues galleri til 
orgelpulpituret. Skibet belyses desuden af flan- 
kemurens koblede vinduespar, mens den eneste 
lyskilde i det korte kor er et højtsiddende bånd 
af små rundbuede vinduer, der udvendig frem
træder som et dværggalleri.

Kirkens indre er ganske enkelt. Skibet og det 
let hævede kor forbindes af en korbue, hvis stik 
bæres af halvsøjler med terningkapitæler. Beg
ge afsnit har bræddelofter, inddelt i kvadratiske 
kassettefelter. Foruden vestfrontens hovedind
gang er der en præstedør i nordøsthjørnet.

Væggene står dækket af hvidtet puds; dog 
fremhæves korbuen med en malet udsmykning 
(korslam i medaljon, flankeret af blomsterguir
lande) efter forlæg af Gudrun Trier Mørch.

Inventaret er samtidigt med bygningen og 
fremstået i et samarbejde mellem kirkens arki
tekt, Ejvind Mørch, og hans hustru, Gudrun 
Trier Mørch. Altertavle, prædikestol og stole
stader udførtes af snedker Peter Andersen og 
billedskærer Rygaard, Århus.

Alterbordsforsidens fem arkadefelter har frem
stillinger af vindrueklaser og kornaks symboli
serende vin og brød.

Altertavlen er et maleri signeret Viggo Peder
sen 1908, skænket af Johanne og Hans Frand
sen, Gudum. Billedet er malet med olie på lær
red og forestiller Kvinderne ved graven. Den 
enkle ramme, af eg, har hjørneudvidelser for
oven og hviler på et fodstykke, hvis indskrift 
med forgyldte versaler lyder: »En Ting har jeg 
begæret af Herren ...«.

Alterkalk og disk, af sølv, med graveret årstal 
under bunden og stempel for Michelsens sølv- 
smedie. Oblatæsken med låg og alterkanden er
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begge fra Den kongelige Porcelænsfabrik, sor
te, med guldkors og -kanter.

To alterstager flankerer en syvarmet stage på 
alterbordet.

Alterskranken, af træ, er formet som en række 
arkader.

Fonten, af granit, har under kummens mun- 
dingsrand et reliefhugget flettet bånd og er 
identisk med den i Gørlev valgmenighedskir
ke. Skænket af Brodersen, Bornholm. Opstil
let i skibets midtgang lige vest for korbuen. 
Dåbskanden, fra 1904?, er af messing.

Prædikestolen har på kurven arkader svarende 
til alterbordsforsiden og i postamentfelterne 
indskrifter: »25. September 1904« og »Alting 
arbejder tilsammen ...«. Ved skibets sydvæg.

Stolestaderne er udformet som enkle bænke 
med åbne rygge.

Pengebøssen, af blik, kan være ældre end 
kirken.

Orgel, bygget 1974 af optiker Preben Bo Pe
dersen, Ruds Vedby. Seks stemmer, ét manual 
og pedal. Tidligere anvendtes et harmonium.

Salmenummertavlerne har halvrund afslutning 
foroven og halvsøjler til siderne.

Lysekronerne efterligner romanske hjul
kroner.

Klokken er støbt 1904 af De Smithske Jern
støberier.

Litteratur. Jørgen Dilling-Hansen: Havrebjerg Fri
menighed og Valgmenighed 1904-1979, 1979. - 
Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark, 1984. - 
Vedr. orglet henvises til Orgelregistranten.



Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west.

GIERSLEV KIRKE
LØVE HERRED

Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende 
†kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen hen
lagt til Sorø kloster.1 Kapellet er i øvrigt ikke påvist 
ved udgravning; men det skal bemærkes, at Løve i 
sognet nævnes som kongelev i Kong Valdemars jor
debog. Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat 
til 2 mk.2 Før 1454 er kirken blevet annekteret til 
Roskilde domkapitel, som dette år mageskiftede sine 
rettigheder til Antvorskov kloster med »al biskops 
ret og tiende undtagen catedratico og subsidio«.3 En 
præst er nævnt 1288,4 1349 og 1499;5 sidstnævnte år 
sammen med kirkens værger. 1567 havde sognet 50 
tiendeydere,6 og 1587 ses kongen at have udøvet en 
antagelig afgørende præsentationsret til kaldet.7

Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for kongelig;8 
men 30. sept. 1673 blev kirken tilskødet rentemester 
Henrik Müller til Dragsholm.9 Kirken lå herefter 
under Müllers ejendom Sæbygård,10 hvis skiftende 
ejere kun i beskedent omfang har præget bygningen 
og dens inventar (jfr. dog sygesæt). Endnu o. 1800 
tilhørte den Sæbygård, hvis ejer 1803 erhvervede 
den i sognet liggende Løvegård.11 Kirken synes her
efter at have fulgt denne ejendom,12 indtil overgan
gen til selveje fandt sted 1. okt. 1925.

Kirken ligger på en lille højning vestligt i lands
byen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår
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den synes i det væsentlige at have bevaret gam
le grænser; dog er der i 1800’rne sket en mindre 
udvidelse mod vest.13 1942 reguleredes kirke
gården efter havearkitekt Georg Georgsens 
projekt (sml. fig. 3a-b).

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården 
hegnes af hvidkalkede mure, afdækket af vin- 
getegl med udadvendt fald. Hovedparten af 
nordmuren samt væsentlige dele af indhegnin
gen mod øst og syd, der danner en bue, er 
gamle og kan vel stedvis gå tilbage til senmid
delalderen. De præges dog stærkt af århundre
ders flikkerier og fremtræder i det væsentlige 
som markstensmure forneden over sylden, 
mens der foroven er benyttet store mursten. 
Udvendig er rejst støttepiller af hensyn til tryk
ket fra det højereliggende terræn på kirkegår
den. Hele vestmuren og de nærmest tilgræn
sende strækninger af murene i syd og nord er 
opført af små sten i krydsskifte med fladbuede 
spareblændinger udvendig (jfr. fig. 1). Muren, 
der antagelig stammer fra slutningen af 
1800’rne, stod endnu i begyndelsen af århund
redet uhvidtet.14 En større strækning af sydøst- 
muren er fornyet på tilsvarende måde, mulig
vis o. 1918.15 Endelig er nordøsthjørnet samt de 
øvre dele af nordmuren ud for tårnet (sml. 
†bygning på fig. 39) omsat i nyere tid med an
vendelse af små gule sten. - Kirkegårdens ring
mur tækkedes (med tegltag) og repareredes

1665 af Rasmus murermester, Slagelse, der 
endvidere opsatte enkelte piller mod øst og 
nord samt opførte et stykke ud til præstegården 
i nordøst.16 - På kirkegården er der enkelte træ
er, bl.a. en hængeask syd for skibet og en ahorn 
i nordvesthjørnet.

Hovedindgangen i vest er samtidig med de 
omgivende mure og består af køreport og fod
gængerlåge, som lukkes af brunbejdsede træ- 
tremmefløje, ophængt i murede piller med små 
sadeltage og korsblændinger udvendig. Såvel 
piller som låger er fornyet 1953.17

I nordøst er der en låge over for præstegår
den med stentrappe både uden og inden for 
muren. Den lukkes nu af en nyere, brunbejdset 
trætremmefløj; men murfremspring på piller
nes inderside tyder på, at åbningen tidligere har 
været udformet som en †portal med false og 
bueslag. Endelig er der i sydmuren tæt ved 
vesthjørnet en låge, som nu giver adgang til 
materialhuset.

Af de eksisterende indgange er kun den 
nordøstre gammel. Den opmuredes af ny 
1665,16 og i 1800’rne omtales den adskillige 
gange i forbindelse med reparation af stentrap
pen og dens gelænder.18 Kirkens †hov edindgang 
lå også tidligere i vest. Den omtales 166516 og 
beskrives 1862, da den just var restaureret, med 
både køreport og fodgængerlåge.17 183119 øn
skedes »degnens indgang« forsynet med låge

Fig. 2. Skitse af kirke
gård og kirke i synspro- 
tokollen, antagelig teg
net 1863 af sogne
præsten Jens Christian 
Petersen. - Sketch of the 
church and churchyard in 
the survey and estimates re
gister, probably drawn in 
1863 by the parish priest.
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Fig. 3a-b. Planer over kirkegården. 1:900. a. Målt af Breinholt 1939. b. Målt af samme 1943 efter kirkegårdens 
regulering 1942 ved havearkitekt Georg Georgsen. - Plans of the churchyard. a. Measured in 1939. b. Measured in 
1943 after landscaping in 1942.

eller stente. Denne †låge fandtes antagelig i syd
øst, hvor en låge er indtegnet på synsprotokol- 
lens skitse (fig. 2) over kirkegård og kirke 1863. 
Den »skolelåge«, som nævnes 1918,17 lå også i 
syd, og var endnu 1943 i brug (jfr. fig. 3b). - I 
året 166516 betaltes for en †rist til kirkeporten i 
vest.

1932 godkendtes tegninger til et material- og 
kulhus (arkitekt Knud Larsen, Slagelse) i kirke
gårdens nordvestre hjørne. Skuret, der er mu
ret op mod hegnsmuren, har fladt tag, så det 
ikke ses fra vejen. Det benyttes nu som supple
rende redskabsskur, siden man o. 1975 opførte 
et kombineret toilet- og redskabshus i kirkegår
dens sydvestre hjørne (arkitekt Ebbe Lehn Pe
tersen).

En †kirkelade omtales 166116 som værende 
ude af brug »eftersom den i fejdetiden (dvs. 
under svenskekrigene) på taget er blevet ganske 
øde«.20

Det senmiddelalderlige våbenhus afløste

1932 et †ligkapel, som lå vest for kirkegården på 
hjørnet mellem vejene til Løve og Stensbjerg; 
det var antagelig opført i tiden o. 1900 og for
synet med kamtakkede gavle.21

Et brolagt †fortov, som blev anlagt o. 1883, 
ønskedes omlagt 1912 og fjernedes 1942.17

Kirken er et langhus, hvis midterste del ud
gøres af skibet til en bygning, som antagelig er 
rejst i 1100’rne. Dette skib er i unggotisk tid 
forlænget mod vest, mens det østlige langhus- 
kor stammer fra sengotikken. Langhusets til
bygninger er alle sengotiske. Ældst er forment
lig kapellet ved nordsiden af det forlængede 
skib, som har afløst et lille våbenhus samme
steds. Senere har man på sydsiden opført et 
lignende kapel (også med adgang udefra), 
hvorved bygningen fik karakter af korskirke. 
Sakristiet ved langhuskorets nordside er plan
lagt sammen med dette. Fra samme tid stam
mer endvidere tårnet, og yngst er endelig vå
benhuset ved sydkapellets gavl, opført i mid

Danmarks Kirker, Holbæk amt 73



1118 LØVE HERRED

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af HeJ og HJ 1982, tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p.9.

delalderens sidste årtier. Orienteringen afviger 
mod nord.

Af den oprindelige stenkirke er alene skibets 
flankemure bevaret.22 Materialet er rå og kløvet 
marksten, lagt i nogenlunde regelmæssige skif
ter mellem kvadersatte hjørner, der nu kun står 
bevaret i øst. Murkronen har været afrettet 
med smalle stenflager (jfr. fig. 7). Murene dæk- 
kes af grovkornet puds, der mod det indre har 
stået hvidtet. Murhøjden er 4,7 m, målt fra nu
værende jordsmon til murkronen.

De eneste bevarede muråbninger er nordmu
rens to vinduer, der står blændet med munke
sten, men for omridsets vedkommende endnu 
synlige, især mod det ydre. Her måler åbnin
gen af det østre ca. 125x60 cm, og issepunktet 
sidder ca. 50 cm under murkronen.

Skibet har stået med et †bræddeloft, hvis bjæl
ker har været indbygget i murkronen, og af 
hvilke den østligste ligger på oprindelig plads 
som ankerbjælke. Den måler i tværsnit 20x15 
cm. Da puds og hvidtelag går til bjælkelagets

overside, må det første bræddeloft formentlig 
have ligget oven på bjælkerne. Imidlertid viser 
talrige sømrester på den bevarede bjælke, at et 
yngre bræddeloft senere fæstnedes til undersi
den, og denne ændring kan være sket i forbin
delse med opførelsen af vestforlængelsen.

Skibets vestudvidelse er ifølge blændingsgav- 
lens type etableret engang i tiden o. 1300-50. 
Materialet er munkesten i munkeskifte, og den 
nye vestgavl, hvori ses adskillige sortbrændte 
sten, udmærkes af en høj skråkantsokkel for
uden taggavlens blændingsdekoration (fig. 5). 
Denne er udformet som en spidsbuet tregruppe 
og repræsenterer en gavludsmykning, som al
lerede kendes fra senromanske eksempler.23 
Gruppen, der hæver sig over et savskifte i gavl
foden, har bredere midtblænding, hvis bund 
brydes af endnu en blænding med fornyet 
rundbuet stik; sidstnævnte har falset, skråt affa- 
set sål og foroven en sekundær? loftsluge. 
Blændingsbundene har været fremhævet med 
kalkning i kontrast til det blanke murværk,
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som i øvrigt kendetegner den nye bygningsdel. 
De skrå taglinjer markeredes af det formentlig 
blyinddækkede gavlspær, hvis vandrette fod
stykker har efterladt sig kanaler i murværket ud 
for savskiftet.

Flankemurenes krone, der både ud- og ind
vendig afsluttes med rulskifter (jfr. fig. 6,9), 
viser i lighed med spærfødderne på vestgavlen, 
at bjælkerne i kirkens nye afsnit hvilede på 
murkronen, og at bræddeloftet var fastgjort til 
undersiden ligesom det sekundære og antagelig 
samtidige bræddeloft i det romanske skib (jfr. 
ovenfor).

I det indre er der ca. 2,2 m over gulvet et 
beskedent afsæt (8 cm) i vestgavlen, hvis funk
tion er uvis (pulpitur?). Herunder ses tæt ved 
nordvesthjørnet to gemmenicher, af hvilke vest
væggens er fladbuet, nordvæggens derimod af
dækket med trappestik. Førstnævnte måler i 
åbningen 48x42 cm, er 29 cm dyb og sidder 80 
cm over gulvet. For sidstnævntes vedkommen
de er de tilsvarende mål 50x29x30 cm samt 83 
cm.

Da murene i det nye afsnit er spinklere end 
skibets, har man klaret overgangen ved at mure 
et hjørne, hvor de romanske flankemure blev 
afbrudte (jfr. fig. 6). Den omstændighed, at 
vestforlængelsens vægge ifølge de synlige par
tier af overvæggene (inclusive det nævnte hjør
ne) ikke har stået hvidtet som væggene i det 
gamle skib, kunne tolkes som indicium for, at 
det nye indgangsparti har været afskilret med 
en eller anden form for skranke, — en mulighed, 
som i givet fald kunne være medvirkende årsag 
til forskellen på skibets og vestforlængelsens 
hvælv (se nedenfor).

Hvælvene i det forlængede skib er antagelig 
indbygget før udgangen af 1300’rne. Som 
nævnt er der en forskel mellem de to fag i det 
gamle skib og det tredje i vestforlængelsen. 
Førstnævnte hviler på ufalsede piller med ensi
dige, skråkantede kragbånd, der markerer ve
derlag for gjordbuerne. Disse er i lighed med 
skjoldbuerne spidsbuede, helstens brede og har 
let overgribende stik; halvstensribberne er til
spidsede forneden og forløber mellem buerne 
(sml. skibets hvælv i Finderup). Derimod er

Fig. 5. Vestforlængelsens gavl med skrå taglinjer 
(s. 1118) og forhøjelsens kam, afsluttet af musetrap
per (s. 1121). 1:100. Målt af HeJ og tegnet af Marian
ne Nielsen 1984. - Gable of the west extension.

Fig. 6. Sammenbygningen af skibets og vestforlæn
gelsens sydmure, set fra loftsrummet (s. 1119). Beg
ge afsnits murkrone er angivet med stiplede linjer; 
murværket herover tilhører forhøjelsen i forbindelse 
med hvælvslagningen. HJ fot. 1984. - The junction 
between the south walls of the nave and west extension, 
seen from the loft. The dotted lines signify the crowns of 
both walls. The wall above this is the part heightened 
when the vaults were put up.

73*
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Fig. 7. Skibets oprindelige murkrone med forhøjel
sen i forbindelse med hvælvslagningen, set fra nord
kapellets loft (s. 1118, 1121). HJ fot. 1984. - The 
nave’s original walls heightened for the vaults, seen from 
the loft of the north chapel.

der ingen piller i vestforlængelsen, hvor kap
perne og halvstensribberne hviler på sekundært 
indhuggede vederlag i murværket.

Det kan ikke udelukkes, at der er en tidsfor
skel mellem skibets og vestforlængelsens 
hvælv, og at skibets vestligste piller er bygget 
op mod en form for skranke, som først fjerne
des, da man slog hvælv i forlængelsen. Hvis 
hvælvene derimod er samtidige, kan man tolke 
forskellen som udtryk for et ønske om at mar
kere vestforlængelsens status som et særskilt af
snit med døre og muligvis tillige font og pulpi
tur: Ved at udelade hvælvpiller øgedes bredden,

Fig. 8. Indre, set mod sydøst. NE fot. 1979. - Interior to the south-east.
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Fig. 9. Vestforlængel
sens murkrone med for
højelse som følge af 
hvælvslagning, set fra 
nordkapellets loft. Mur
kronen og tagspor efter 
et lavt †våbenhus er an
givet med stiplede linjer 
(s. 1119, 1126). HJ fot.
1984. - Walls of the west 
extension with height in
crease for the vaults, seen 
from the loft of the north 
chapel. Crown of the wall 
and roof traces from a low 
†porch are signified by dot
ted lines.

der allerede på grund af de spinklere mure 
overgik det gamle skib en smule. Ydermere 
virker de fremspringende piller i skibets vestli
ge fag som hjørnepiller, der bærer en adskillen
de arkadebue. Det skal bemærkes, at situatio
nen har paralleller i andre vestudvidelser, men 
at en sikrere fortolkning her som andetsteds 
kræver supplerende undersøgelser i murværk 
og gulve.23a

Hjørnerne mellem vestforlængelsen og det 
gamle skib, som stod ca. 40-50 cm vest for 
skibets vestre pillepar og endnu anes i mur og 
hvælv (sml. fig. 8), er senest hugget bort i for
bindelse med opmuringen af kapellernes 
arkader.

I forbindelse med hvælvslagningen er det 
forlængede skibs murkrone og gavle forhøjet. 
For flankemurenes vedkommende er den gam
le murkrone øget med ni skifter munkesten, 
som fra tilbygningerne ses at have stået i blank 
mur (fig. 7, 9). De tre øverste skifter danner en 
trinvis udkraget gesims, sammensat af et løber
skifte mellem to kopskifter. Af hensyn til stil
ladsets stikbomme er forhøjelsens første skifte 
lagt som et rulskifte, hvis bomhuller ses lukket

med knækkede munkesten. Ud for tagspæret 
til nordsidens †våbenhus, hvor stilladser var 
overflødige, er det pågældende skifte et stan
derskifte (fig. 9). Sammesteds har man efter 
fjernelsen af våbenhuset og udtagningen af 
eventuelt rygningsbræt repareret gesimsen 
med et fremspringende rulskifte.

Forhøjelsen af vestgavlen, som nu fik lidt 
stejlere rejsning, afsluttes af skrå kamme, hvis 
musetrapper (jfr. Finderup) endnu er delvis be
varet (jfr. fig. 5). Udvendig, hvor flankemure
ne møder gavlen, ses ansatser til fodtinder, 
hvorimod tilsvarende spor efter en toptinde er 
forsvundet i forbindelse med opførelsen af 
tårnet.

Nordkapel. O. 1400 har man nedrevet nordsi
dens lille våbenhus og i stedet opført en rum
melig tilbygning, som kombinerede forgænge
rens funktion med kapellets, svarende til en 
række andre senmiddelalderlige kapeller.24 Ma
terialet er munkesten i munkeskifte over mark
stenssyld, der træder stærkt frem i nord. Ho
vedmaterialet viger i flankemurenes nedre dele 
for marksten, som rimeligvis er genanvendte 
fra forgængeren, og det kan ikke udelukkes, at
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dele af det tidligere våbenhus’ vestside endnu er 
bevaret i søndre halvdel af den nuværende til
bygnings vestmur.

Flankemurenes vinduer er nu blændet og står 
som ud- og indvendige nicher. Størst er vin
duet i øst, hvor altret formentlig var opstillet. 
Selve lysningen synes at have været rundbuet, 
indrammet af spidsbuet spejl mod det ydre og 
en tilsvarende, men dybere indfatning mod det 
indre; begge med stejl, aftrappet sålbænk. Vest
vinduet er af lignende form, blot med snævrere 
lysning og uden aftrappet sålbænk. Af hensyn 
til forbindelsen med skibet sidder norddøren 
asymmetrisk. Dens rundbuede åbning er blæn
det så sent som i 1830’rne25 og har bevaret såvel 
ydersidens spidsbuede spejl (prydet af savskif
te, hvorover trappeformet blænding26) som den 
indre, fladbuede niche med stabler til dørfløjen. 
Det nuværende, rundbuede gavlvindue stam
mer fra 1863 og er indsat i en større, fladrund
buet åbning, rimeligvis etableret engang i det

første efterreformatoriske århundrede; det er 
dog sandsynligt, at gavlen oprindelig har haft 
en lille lysåbning på samme sted, jfr. sydkapel
let her og i Gørlev (s. 1185).

Flankemurene krones af en frise, bestående af 
trappeblændinger over savskifte, som viderefø
res på gavlen; her markeres gavlfoden af endnu 
et savskifte, mens flankemurene har en tre skif
ter høj falsgesims. Taggavlen har ni kamtakker, 
af hvilke de nederste og den øverste fremhæves 
med et kort savskifte; kamtakkernes afdækning 
af munke og nonner har undtagelsesvis udad
vendt fald. Selve gavlfeltet prydes af fem spids
buede høj blændinger; den midterste har tvillin- 
gedelt stik, samlet på falset konsol og krones af 
tre små cirkelblændinger. Nederst i midtblæn
dingens bund er der en rektangulær loftsglug, 
hvis bund og afdækning er beskadiget.

Kapellets indre, som oprindelig kun for
bandtes med skibet via den spidsbuede, falsede 
arkade i vest, dækkes af et samtidigt hvælv,
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Fig. 10. Ydre, set fra 
nordøst. HJ fot. 1984. - 
Exterior seen from the 
north-east.

Fig. 11. Sengotiske til
bygninger ved langhu
sets nordside: Sakristi 
(s. 1124) og kapel (s. 
1121). HJ fot. 1984. - 
Late Gothic additions 
along the north wall of the 
church: sacristy and chapel.

hvilende på forlæg - også mod skibet. Ribber
ne er kvartstens med diminutivt konsolhoved i 
nordøst; lette overribber med trinkamme. I 
nordkappens østre svikkel anes en tilmuret lem. 
I altervæggen under østvinduet er der en kva
dratisk gemmeniche, 31x31x29 cm, hvis bund 
sidder 67 cm over nuværende gulv.

Tre af de fire resterende tilbygninger er for
mentlig alle opført i løbet af 1400’rne, omend 
den indbyrdes rækkefølge ikke lader sig afgøre; 
dog synes langhuskoret med sakristi og tårnet 
omtrent jævngamle, mens sydkapellet snarest 
er fra o. 1500.

Langhuskoret er kun et fag langt og opført af 
munkesten, vekslende med marksten fra det 
nedrevne kor. Således er korets hjørnekvadre 
genanvendt, og markstenene tydeligvis lagt i 
bælter mellem teglstensskifterne. Flankemure
ne krones af falsgesims, og korets eneste vin
due er i syd. Den store rundbuede, udvendig 
falsede åbning, hvori det nuværende vindue

indsattes 1863, er dog snarest eftermiddelalder- 
lig, omend dele af de ydre karmsider kan være 
oprindelige.

Taggavlen har syv, let brynede kamtakker, 
og selve gavlfladen brydes af syv spidsbuede 
højblændinger, af hvilke den midterste er smal
lest og forsynet med to åbninger i bunden: ne- 
derst en fladbuet luge, øverst en mindre, rek
tangulær glug.

Korets indre dækkes af et samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg samt en spids, helstens 
gjordbue mod skibets mindre kuplede hvælv. 
Østvæggen har syd for altret en fladbuet gem
meniche, 61x72x45 cm, hvis bund ligger i plan 
med den 1 m høje stenbænk, som antagelig 
sekundært er muret op ad altervæggen. Korets 
nordvæg brydes af en meget slank, spidsbuet 
blænding, som omfatter den fladbuede, udven
dig falsede sakristidør.

Den oprindelige dør, de delvis genanvendte 
byggematerialer samt blændingsgavlen viser,



1124 LØVE HERRED

at sakristiet er planlagt samtidig med langhus
koret og formentlig tilføjet kort tid efter dettes 
fuldendelse. Tilbygningen hviler på en frem
springende markstenssyld, og herover er mu
rene hovedsagelig af munkesten i munkeskifte; 
dog er hjørnerne forneden sat af kvadre, lige
som andre kvadre danner bælter over sylden.

Flankemurene krones af en falsgesims, og i 
gavlen findes det eneste oprindelige vindue, 
som indtil en udvidelse ved kirkens restaure
ring o. 1925 stod fladbuet og falset, men heref
ter kun har den ydre åbning intakt. Taggavlen 
har fem let brynede kamtakker, hvorunder et 
tilsvarende antal spidsbuede højblændinger. 
Østsidens præstedør er indsat 1799,27 men i sin 
nuværende form - rektangulær åbning under 
meget fladt stik - stammer den antagelig fra 
slutningen af 1870’erne.28 I det indre brydes 
væggene af fladbuede spareblændinger, og 
rummet dækkes af samtidigt hvælv, hvilende 
på forlæg undtagen mod koret, hvor der er en 
rund skjoldbue, halvstens som ribberne.

Tårnet, der er jævnbredt med skibet, er af 
munkesten i munkeskifte over markstenssyld. 
En fortykkelse af murværket, der fremtræder 
som en ca. 30 cm fremspringende og indtil 175 
cm høj forstærkning af tårnrummets tre væg
ge, indicerer, at fundamenter og mure oprinde
lig var tænkt kraftigere dimensioneret. Tårn
rummet forbindes med skibet af en spidsbuet 
arkade, indsat i vestforlængelsens gavl. Det har 
samtidigt hvælv, hvilende på forlæg, undtagen 
i øst, hvor der mod vestforlængelsens gavl er 
en spidsbuet, helstens skjoldbue; ribberne er 
halvstens, og der er lette overribber med trin
kamme. Væggene brydes af spidsbuede spare
blændinger, der udgår fra oversiden af den om
talte fortykkelse i murværket. Der er to blæn
dinger mod nord, en i syd og en i vest. Sidst
nævntes bund åbner sig i et falset, spidsbuet 
vindue, som indtil indsættelsen af den fladbue
de indgangsdør 1926 havde større højde og 
muligvis var oprindeligt.29

Opgangen til de øvre stokværk skete indtil 
1805 gennem et †trappehus i syd, som kan have 
været oprindeligt, jfr. dispositionen af tårn
rummets spareblændinger. Endnu er den flad

buede overdør synlig fra mellemstokværket, 
hvor det fremgår, at den nuværende, ligeledes 
fladbuede og udvendig falsede overdør er se
kundær og anlagt lavere af hensyn til fritrappen; 
samtidig muredes et stejlt stigende trappeløb 
gennem murlivet. Ifølge præstens indberetning 
var fritrappen oprindelig ikke permanent, idet 
»en stige bliver tilsat, når der skal ringes«.27

Det rummelige mellemstokværk har antage
lig haft bræddegulv (sml. Finderup og Gørlev). 
Af de nord-sydgående bjælker er en enkelt be
varet hvilende på en rem, hvor flankemurene 
springer let tilbage; samme rem har fungeret 
som ankerbjælke, forkilet på østsiden af skibets 
gavl.30 Over dette gulvniveau brydes væggene 
af fladbuede spareblændinger, parvis sammen
stillet: I syd- og vestvæggen er blændingerne 
senere udmuret, og i vest er desuden indsat en 
fladbuet, falset glug med let overgribende stik.

Klokkestokværket har fladbuede glamhuller 
til alle fire verdenshjørner: To mod øst og vest, 
men tre mod syd og nord; under østsidens ses 
en lille fladbuet »kalkeluge«.31 Flankemurene 
krones af falsgesimser, og de øst-vestvendte 
taggavle, af hvilke den vestre er ommuret, kro
nes af syv kamtakker og smykkes desuden af 
blændinger. Østgavlens komposition er vel i 
det store og hele autentisk og består af fem 
høj blændinger, hvis spidsbuede stik står velbe
varet mod nord, mens afdækningen i syd og 
for midtblændingens vedkommende præges af 
reparationer i forbindelse med kamtakkernes 
fornyelse. Den ommurede vestgavl har syv 
højblændinger med trappestik; i midterblæn
dingen ses en nu tilmuret »kalkeluge« med 
trappestik, flankeret af bomhuller i naboblæn
dingerne.

Bestemmelsen af tidspunktet for opførelsen 
af det store sydkapel, hvormed kirken fik karak
ter af korskirke, vanskeliggøres på grund af 
manglende detaljer, først og fremmest en blæn- 
dingsgavl. Som type er det med sin udvendige 
dør nært beslægtet med nordkapellet, og påvis
ningen af en †sengotisk kalkmaleriudsmykning 
viser, at bygningen ikke kan være meget yngre 
end o. 1500.

Materialet er hovedsagelig munkesten i
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Fig. 12. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1979. - Exterior seen from the south-east.

munkeskifte; dog ses i vest en række store rej
ste marksten over sylden. Falsgesimsen er i vest 
præget af flikkeri, og hele taggavlen udvendig 
skalmuret med små sten. Døren i syd, som 
først blændedes 1932 (sml. fig. 36), sidder 
asymmetrisk af hensyn til kommunikationen 
med skibet, ganske som i nordkapellet. Også 
her har selve døråbningen været rundbuet med 
ydre spidsbuet spejl og en fladbuet niche (med 
smigede vanger) mod det indre. Bemærkelses
værdig i sin arkaiske udformning er det lille 
rundbuede vindue med smigede vanger oven 
over døren;32 det står blændet ved ydre mur
flugt. I vestre flankemur er bevaret det spids
buede, falsede spejl til en oprindelig lysåbning, 
som senest er forsvundet ved indsættelsen af 
det nuværende, rundbuede jernvindue. Et til
svarende vindue gennembryder østmuren, 
men er her indmuret i en bredere åbning, hvis 
fladbuede stik anes indvendig, mens det udven

dig står som en snarest kurvehanksbuet blæn
ding. Dette vindue er ikke oprindeligt, men 
kan være indsat allerede inden midten af 
1600’rne som følge af kapellets ændrede funk
tion og opstilling af stolestader.

Rummets indre, der oprindelig kun forband
tes med skibet gennem den spidsbuede, falsede 
vestarkade, overdækkes af et meget højtsidden
de, kuplet hvælv; det hviler på forlæg - også 
mod skibet - og har kvartstensribber. I østvæg
gen, hvor et alter må antages at have været 
opstillet, ses to gemmenicher; begge med aftrap
pet stik og af omtrent samme dimensioner, ca. 
42-43x27x26-28 cm og med bunden 1 m over 
gulvet.

Våbenhuset (nu ligkapel) ud for kapellets gavl 
må ifølge sin blændingsdekoration være opført 
i tiden o. 1500-25.33 Materialet er munkesten i 
munkeskifte over en markstenssyld, der træder 
stærkt frem mod syd, hvor terrænet falder en
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Fig. 13. Ligkapellets gavl, oprindelig våbenhus fra 
o. 1525 (s. 1125). HJ fot. 1984. - Gable of the mortua
ry, originally the porch c. 1525.

smule. Flankemurene har falsgesims, og tag
gavlen (fig. 13) krones af syv, let brynede kam
takker. Selve gavlfeltet udfyldes af en etagedelt 
komposition, som forneden består af tre kvart
sten dybe cirkelblændinger, flankeret af vand
ret afdækkede, halvsten dybe tvillingblændin
ger. Herover fem højblændinger, af hvilke den 
midterste har rundbuet afdækning, som dog 
kan stamme fra en reparation af toptinden.

Døren, der spores som en bred, fladbuet til- 
muring i gavlen, er senere afløst af en dør mod 
øst, og i stedet er den gamle døråbning muret 
op forneden, og et vindue indsat foroven. Her
efter er dette vindue yderligere reduceret og 
fremtræder siden o. 1900 som et lille, fladbuet 
jernvindue.34 Den brede, retkantede indgangs
dør under fladbuet stik stammer fra 1932, da 
tilbygningen omdannedes til ligkapel efter i en 
kortere periode at have fungeret som material-

og brændselsrum (1926-32). Den nuværende 
dør afløste en tilsvarende, lidt smallere åbning, 
som antagelig stammede fra 1885,17 da man 
nedtog og ommurede »buen over indgangen til 
kirken«. I vestre flankemur findes et firkantet 
trævindue af nyere dato, muligvis indsat da vå
benhusets funktioner ændredes 1926, men 
blændet indvendig allerede 1932 ved indretnin
gen til ligkapel.

†Våbenhus. Tagspor udvendig på nordsiden 
af skibets vestforlængelse og den tilhørende 
forhøjelse af murkronen (jfr. fig. 9) viser, at der 
her har stået et lille våbenhus før opførelsen af 
nordkapellet. Ændringer i den forhøjede mur
krones skiftegang og fugning inden for tagspo
ret viser, at våbenhuset var ældre end hvælv- 
slagningen og den hertil knyttede forhøjelse af 
murkronen. Det kan som nævnt ikke udeluk
kes, at dele af våbenhusets vestside indgår i de 
sydlige to tredjedele af kapellets vestmur, lige
som materialer (marksten) fra våbenhuset kan 
være genbenyttet i østre flankemurs nedre skif
ter. Paralleller til denne situation genfindes i 
bl.a. Kundby (s. 629) og Gørlev, hvor sengoti
ske kapeller med udvendig adgang har haft vå
benhuse som forgængere.

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 
Der er kun meget sparsomme oplysninger om 
bygningsarbejder i de første eftermiddelalderli
ge århundreder, og først med præsten Lars 
Christian Dan’s indberetning fra 1808 far man 
lidt mere omfattende viden. Det er imidlertid 
sandsynligt, at en række af de ændringer, der 
iagttages såvel i kirken som dens tilbygninger, 
er gennemført i det første eftermiddelalderlige 
århundrede som følge af Reformationens æn
drede krav til gudstjenesterummets form. Det 
gælder i første række de sekundære østre arka
der mellem skibet og de to kapeller, hvorved 
sidstnævnte inddroges som tilhørerrum; at ar
kaderne fik spidsbuet form skyldes hensynet til 
kapellernes middelalderlige arkader. I selve ka
pellerne er belysningen desuden ændret, hvil
ket allerede er beskrevet i forbindelse med de 
pågældende tilbygninger. Fra reformationsår- 
hundredet stammer endvidere et kurvehanks
buet vindue, der nu står som en blænding om-
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Fig. 14. Langhusets tagværk, set mod vest (s. 1127). HJ fot. 1984. - Roof structure of the church to the west.

kring skibets sydvestlige vindue og formentlig 
er indsat for at skabe bedre belysningsforhold 
på prædikestolen.

Skibets østlige vindue og korets, der begge 
forud for ændringerne i forbindelse med de nu
værende vinduer har stået rundbuede og falsede 
mod det ydre, er vanskeligere at aldersbestem
me, men stammer muligvis fra 1700’rne.35 De 
»fem nye vinduer med store ruder og træram
mer«, som skal være indsat ved en reparation 
1801,27 bestod antagelig i en fornyelse af selve 
rammerne, som man muligvis analogt med 
fornyelsen af sakristiets vindue ønskede at gøre 
oplukkelige af hensyn til fugtgener.36 De nuvæ
rende, rundbuede jernvinduer stammer fra 
tiden o. 1860;37 dog er sydkapellets vestre først 
indsat 1926.38

En hovedreparation er kun omtalt 181839 og

uden nogen specifikation af omfanget. Det 
fremgår imidlertid umiddelbart, at tårnet be
standig må have krævet vedligeholdelse: Dets 
murflader, som brydes af talrige jernankre, er 
vidtgående skalmuret og har senest 1982-84 
været underkastet omfattende reparations- og 
sikringsarbejder (arkitekt Ebbe Lehn Petersen). 
Af kilderne fremgår, at man allerede i 1660’er- 
ne16 måtte indlægge ankerbjælker, og 187117 
forsøgte man at afhjælpe problemerne ved at 
aftrække hele sydsiden med Portland cement.

Tagværkerne over det romanske skib og vest
forlængelsen (fig. 14) er af eg, omend med for
nyelser i fyr, og må umiddelbart vurderes som 
samtidige med hvælvslagningen og den tilhø
rende forhøjelse af hele murkronen i tiden hen- 
imod 1400. Dog er det bemærkelsesværdigt, at 
man i modstrid med normen for tagværker
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over rum med indbyggede, gotiske hvælv, har 
bibeholdt en gammel romansk type med bind
bjælker i alle spærfag, samt skråstivere og to 
lag hanebånd - en løsning, som kun var mulig i 
kraft af en betydelig forhøjelse af murkronen. 
En forklaring på den usædvanlige konstruktion 
skal måske søges i den omstændighed, at der 
ved nærmere eftersyn viser sig at være en ræk
ke forskelle - bl.a. i tømmerets dimensioner og 
karakter, i skråstivernes hældning og anbrin
gelsen af de fornaglede samlinger - som anty
der en aldersforskel mellem spærfagene over 
vestforlængelsen og skibet. De syv vestligste 
spærfag (delvis fornyet) kunne i så fald være 
udført til vestforlængelsen i dens oprindelige, 
lavere skikkelse, som en efterligning af skibets 
romanske (†)tagværk (sml. lofterne s. 1118). 
Ved den senere forhøjelse af murkronen kan 
disse fag, hvis bindbjælker hvilede på murkro
nen (sml. s. 1119) være genanvendt uden æn
dring, dvs. hævet ni skifter. Spærfagene i det 
romanske skib, hvis bindbjælker lå indkapslet i 
murkronen kunne derimod ikke uden videre 
genbruges, hvorfor man her i stedet har valgt 
at fremstille nye spær, men i tilsvarende gam
meldags form.40

Langhuskorets tagværk er hovedsagelig af eg 
med to lag hanebånd og lodrette spærstivere 
kæmmet ned over spærskoen. Udstemninger i 
hanebåndene viser, at disse i vidt omfang er 
genanvendte spær fra det romanske kor.

Nordkapellets tagværk er i væsentligt om
fang fornyet, men de bevarede gamle led er af 
eg og viser en gængs konstruktion svarende til 
korets. Sydkapellets har en stærkt fornyet dra
gerstol af eg med dobbelt lag hanebånd og lod
rette spærstivere; enkelte hanebånd har ud
stemninger, som viser, at der er tale om genan
vendt tømmer. Tårnet og ligkapellet har nyere 
fyrretræstagværker.

1665-66 blev tagene på sakristi, våbenhus og 
tårn omlagte. De var således formentlig tegl
hængte i modsætning til selve langhuset og ka
pellerne, hvis tage var blyklædte; sidstnævnte 
blev repareret 1668-6916 og var måske bevarede 
indtil 1801, da kirkeejeren solgte blyet fra kir
kens tag og erstattede det med tegl.27

Kirken står i dag hvidkalket med tage af røde 
vingetegl fra 1971. Gulvene er overalt med 
undtagelse af ligkapellet belagt med røde mur
sten på fladen, undertiden i sildebensmønster. 
Belægningen er udført som led i en større re
staurering (arkitekt A. Lautrup-Larsen) 1942, 
der tillige omfattede en regulering af gulvene, 
hvorved korfaget hævedes et trin, mens de øv
rige afsnit fik samme niveau. I ligkapellet er der 
gule sten på fladen, og loftet er gipset.

Opvarmning. O. 188941 anbragtes en kakkel
ovn i skibet over for prædikestolen.42 1924 in
stalleredes et nyt varmeanlæg (kalorifer), som 
1942 kasseredes af brandvæsenet. Efter krigen 
afløstes en midlertidig nødkakkelovn af elek
trisk varme.

KALKMALERIER
Endnu 180827 fandtes middelalderlige kalkma
lerier i nordkapellet, som af præsten beskrives 
således: »På loftshvælvingen er der med den 
gamle ægte vandmaling malet en del af Christi 
lidelse etc., der vistnok burde conserveres så 
længe som muligt, dog er noget overstrøget«. 
Kalkmalerierne, der således er enestående ved 
aldrig at have været overhvidtede, blev 1899 
bragt til Nationalmuseets kendskab og året ef
ter undersøgt af konservator Eigil Rothe. 
Sidstnævnte påviste ved supplerende afdæk
ning, at også rummets vægge havde haft kalk
malerier. Endvidere fremdrog han i sydkapellet 
fragmenter af en tilsvarende fuldstændig rum
udsmykning. Både denne og nordkapellets 
vægmalerier fandtes imidlertid at være i så dår
lig bevaringstilstand, at de atter blev overhvid- 
tet. For hvælvkappernes vedkommende fandt 
Rothe tilstanden for prekær til at risikere selv 
en konserverende behandling: På grund af gen
nemtrængende fugt fra loftsrummet var store 
partier dels udvisket, dels angrebet af grøn 
skimmel; endvidere fandtes en sort klæbrig 
masse på de kapper, hvor støvpartikler fra ka
pellets kulkælder var gået i forbindelse med det 
fugtige murværk. I kaldets Liber daticus indfø- 
jedes til gengæld en bemærkning om, at male-
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Fig. 15. Skematisk plan over kalkmalerier fra
o. 1475-1525 i nordkapellet (s. 1129 f.). 1. Bønnen i 
Getsemane. 2. Tilfangetagelsen. 3. Hudflettelsen. 4. 
Korsegangen. 5. Korsfæstelsen. A. †Kristoforus. B. 
†S. Hieronymus? - Diagram of the murals from c. 1475- 
1525 in the north chapel. 1. The Agony in the Garden. 2. 
The Capture of Christ. 3. The Flagellation. 4. Bearing 
of the Cross. 5. The Crucifixion. A. †St. Christopher. B 
†St. Jerome?

rierne ikke måtte overhvidtes, ligesom kalk
ning af væggene kun måtte ske under tilsyn af 
Nationalmuseet.43

Nordkapellets udsmykning (jfr. fig. 15) stam
mer ifølge de bevarede malerier på hvælvkap
perne fra tiden o. 1475-1525 og viser især for de

Fig. 16. Bønnen i Getsemane. Kalkmaleri fra o. 1475-1525 på søndre hvælvkappe i nordkapellet (s. 1131). NE 
fot. 1979. - The Agony in the Garden. Mural from c. 1475-1525 on the south cell of the north chapel’s vault.
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Fig. 17-18. Kalkmalerier fra o. 1475-1525 på nordkapellets hvælv. 17. Vestre kappe: Tilfangetagelsen og 
Hudflettelsen (s. 1131). 18. Østre kappe: Korsfæstelsen (s. 1131). NE fot. 1979. - 17-18. Murals from c. 1475- 
1525 on the vault of the north chapel. 17. The west cell: The Capture of Christ and The Flagellation. 18. The east cell: 
The Crucifixion.
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ornamentale detaljers vedkommende ligheds
punkter med udsmykningerne i Roskilde dom
kirkes senmiddelalderlige kapeller.44 Hvælv
kapperne er helliget Kristi lidelseshistorie. Såle
des viser sydkappen Bønnen i Getsemane 
(fig. 16). Kristus knæler bedende foran en klip
pe, hvorpå lidelsens bitre kalk, og bag ham ses 
de tre sovende apostle; i baggrunden porten til 
haven og tårnene i Jerusalem by. - I vestkappen 
er der to scener (fig. 17): Mod syd Tilfangeta
gelsen og mod nord Hudflettelsen. Førstnævn
te viser i forgrunden Judaskysset og Peter, som 
hugger Malkus’ øre af; i baggrunden ypper
stepræstens soldater. I torturscenen er Kristus 
bundet til en slank martersøjle, mens to bødler 
pisker løs på hans nøgne krop; det perspektivi
ske flisegulv angiver, at handlingen udspilles i 
paladsets indre. - Nordkappen er reserveret 
Korsegangen. Til venstre ses Johannes og Ma
ria forrest blandt folkeskaren, der strømmer ud 
fra Jerusalems port. Til højre Kristus, der bærer 
korset, hjulpet af Simon af Kyrene, mens en 
harniskklædt kriger trækker ham fremad med 
et tov og en anden vender sig om og slår løs 
med en kølle. - Østkappen (fig. 18) er helliget 
Korsfæstelsen. Kompositionen deles af kors- 
træet med den korsfæstede, hvis hoved hælder 
mod gruppen ved hans højre side. Denne ud
gøres af Johannes, der sammen med tre kvinder 
støtter Maria i hendes afmagt. Til højre for 
korset ses den romerske høvedsmand omgivet 
af rustningsklædte krigere. Vinger ved højre 
korsarms ende viser, at fremstillingen har om
fattet engle, der opsamlede Kristi blod. Kap
pernes figurbilleder indrammes af viltert ranke
værk, som ender i blomster (rosetter og kol
beblomster). På undersiden af ribberne er der 
sparremønster, mens de lodrette sider smykkes 
af todelte, rundtungede blade, svarende til ran
keværkets.

Malerierne er udført i en slags freskoteknik 
ved bemaling af den endnu våde hvidtekalk. 
Hovedfarverne er rødbrun og blågrøn, der 
bl.a. veksler i rankernes blade (på ribbernes si
der er de tvefarvede blade dog holdt i sort og 
blågrønt. Herudover er benyttet mønje (nu de- 
komponeret) og okker. - Figurernes klædebon

Fig. 19. Detaljer af sengotiske †kalkmalerier på 
vægge og hvælv i sydkapellet (s. 1132). Farvelagt 
tegning ved E. Rothe 1900. - Detail of late Gothic 
†murals on the walls and vault of the south chapel.

kendetegnes af bredt malede, knækkede folder, 
som kan virke sekundært opmalede, men ifølge 
Rothe var autentiske.

Af †vægudsmykningen, som i et vist omfang 
ødelagdes ved fjernelsen af overkalkningslage
ne, lykkedes det Rothe at identificere en frem
stilling af Kristoforus på vestvæggen, syd for 
vinduet. Billedet var omgivet af en sortmalet 
ramme med halvrund afslutning. Et mindre ty
deligt figurfragment sås på østvæggen, nord 
for vinduet. Det viste tre mænd, af hvilke den 
bedst bevarede i midten havde kardinalshat og 
tolkedes som S. Hieronymus. Flankemurenes 
vinduesfalse var prydet af bladværk svarende til 
ribbernes.
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†Kalkmalerier. Af udmalingen i sydkapellet, 
som også synes at måtte henføres til årtierne
o. 1500, fandtes kun fa fragmenter. Væggene 
var hele vejen rundt i ca. 2,5 m’s højde delt af 
en buefrise, hvorover firkløverornament. 
Akvarellen (fig. 19) viser desuden et indvielses- 
kors umiddelbart under frisen, som antagelig 
har dannet nedre grænse for figurfremstillinger 
i skjoldbuefelterne. På vestvæggen fandtes såle
des et billede af Kongernes tilbedelse.

På hvælvkapperne var der også figurer, såle
des i nord (fig. 19) basunblæsende engle i sky
bræmmer. I de tre øvrige kapper så Rothe 
imidlertid kun »utydelige Spor af store Figurer 
med Skriftbånd uden om sig«, muligvis profe
ter. For nordkappens vedkommende var bil- 
ledbaggrunden smykket af skablonornamenter; 
endvidere ses, at ribberne prydedes af ranke
slyng, mens kappesømmene markeredes af 
krabber. En stor fantasiblomst udgik fra 
skjoldbuefeltets toppunkt i nord.

Farverne var rødbrun, grøn og okker. En 
værkstedsbestemmelse er på det foreliggende 
grundlag vanskelig; men det skal dog nævnes, 
at en udsmykning, hvis dekorative system op
viser adskillige paralleller 1942 blev fremdraget 
på vægge og hvælv i Vallensved kirkes skib.45

INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret en betydelig del af sit 
gamle inventar, der dog, bortset fra den romanske 
granitfont og korbuekrucifikset fra den sidste katol
ske tid, i øvrigt er kommet til efter Reformationen. 
Det gælder således den malede alterbordsforside, et 
sydtysk dåbsfad af messing, et par alterstager, kal
ken skænket 1597 og den jævnaldrende altertavle. 
Fra 1600’rne er bevaret nogle fa stolestader udført i 
begyndelsen af århundredet, prædikestolen med re
liefskåret årstal 1607, et stort dåbsfad af tin ifølge 
påskrift skænket 1623 og den ældste klokke støbt 
1633 af Felix Fuchs. I modsætning til de to foregåen
de århundreder er 1700’rne blot repræsenteret med 
en disk og et sygesæt. Midt i 1800’rne opstilledes nye 
stole, som for størstedelens vedkommende blev ud
skiftet ved en restaurering i 1940’rne, da inventaret 
fik den nuværende farveholdning som afløsning af 
forrige århundredes egetræsmaling.

Alterbordet er skjult af et panel. Ifølge præstens

indberetning til Oldsagskommissionen 1808 
fandtes der i midten en lille, firkantet »mar
morsten« omtrent 7 tommer i kvadrat. Den lå 
over en helgengrav, som var lukket med ce
ment.46

Et panel (fig. 20), fra o. 1550, dækker bordets 
vestside, mens et tilsvarende fra sydsiden findes 
i Nationalmuseet; det nordre manglede allerede 
1808.47 Forsiden har en malet fremstilling af Je
su dåb, mens sydsidens *panel viser Jesus på 
korset mellem Maria og Johannes (fig. 21). Pa
nelerne er af fyr; de måler henholdsvis 88x146 
cm og 91,5x92,5 cm. Malerierne er udført 
med olie på tynd kridtgrund af samme maler, 
som har leveret alterbordsforsiderne til Drøs- 
selbjerg og Kirke Helsinge (Løve hrd.) samt 
Havrebjerg. I dåbsbilledet står Jesus med kors
lagte arme i Jordanfloden; en lang flig af lænde
klædet ligger hen over flodbredden for fødder
ne af den engel, der holder hans kjortel eller 
kappe. På den modsatte side, til venstre i bille
det, knæler Johannes Døberen iført kamelhårs- 
kjortel, hvorover flagrende kappe; med højre 
hånd hælder han en kande vand over Jesu ho
ved. Ovenover svæver Helligåndsduen. I bag
grunden ses en samling huse, måske en borg, 
og i forgrunden til venstre står en klynge træer.

Johannes er iklædt brun kjortel, hvorover 
rød kappe, mens englens kjortel er rød og Jesu 
kappe brunrød. Forgrundens landskab er 
grønt, bygningerne blegrøde, mens himlen har 
skære gule, hvidlige, røde og blå farver.

På sidepanelets korsfæstelsesbillede ses det 
vandrette korstræ lige under øvre rammetræ, 
og som på forpanelet står figurerne, her Maria 
og Johannes, også næsten på det nederste. Jesus 
hænger i skråt strakte arme med hovedet nede 
mellem skuldrene; lændeklædet har flagresnip- 
per til begge sider. Marias hænder er samlet i 
forbøn, Johannes holder armene korslagt foran 
sig. Begge bærer kappe over kjortelen. I bag
grunden Jerusalem.

Kristus har gråt hår hvorpå brun tornekrone, 
under naglegabene røde bloddråber. Han hæn
ger på brunt korstræ med gul »marmorering«.

Maria bærer blå kappe over rød kjortel, Jo
hannes rødbrun kappe over gullig kjortel. Byg-
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Fig. 20. Alterbordsforside fra o. 1550 med malet fremstilling af Jesu dåb, sml. fig. 21 (s. 1132). NE fot. 1979. - 
Altar frontal c. 1550 with painting of the Baptism of Christ, cf. fig. 21.

ninger og himmel har samme farveholdning 
som på forsiden; forgrunden er lysegrøn med 
enkelte mørkere planter.

Panelernes rammestykker er marmoreret 
(masurodring), på det øvre inddelt i skiftevis 
lysere og mørkere felter med en række malede 
frynser, der også skifter farveholdning (sml. 
Havrebjerg).

Sidepanelet deponeredes 1906 i Nationalmu
seet (inv. nr. D6098), mens forsiden efter at væ
re blevet restaureret atter anbragtes på sin op
rindelige plads.

Altertavlen (fig. 22) står siden restaureringen
1942 med årstallet 1597. Den skal imidlertid væ
re skænket 1595,48 omend tavlen ifølge en for
svunden indskrift (jfr. nedenfor) først synes 
malet to år senere. Tavlen hører til en gruppe 
baldakintavler, som - mere eller mindre velbe
varet - er repræsenteret i de nærliggende sog
nekirker i Havrebjerg og Finderup samt længe
re sydpå i det gamle Sorø amt (jfr. s. 1099). Af 
den oprindelige tavle var 1942 bevaret posta-

Fig. 21. *Panel fra alterbordets sydside fra o. 1550, 
sml. fig. 20. Nu i NM2 (s. 1132). LL fot. 1984. - 
Panel from the south side of the altar c. 1550, cf. fig. 20.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 74
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ment, storstykke og topvinger (jfr. fig. 33). I 
forbindelse med den da pågående restaurering 
tilføjedes søndre storvinge og topstykket med 
dets to arkadefelter; nordre storvinge stammer 
fra Sørbymagle, hvor den var det eneste tilba
geværende af en beslægtet tavle.49 En ekstra ge
sims fra nyere tid anbragt oven på den oprinde
lige fjernedes ved samme lejlighed. Topvinger
ne (fig. 23a), der havde stået ude på hjørnerne 
med korbuekrucifikset i midten anbragtes på 
rette plads. I sin indberetning til Oldsagskom- 
missionen 1808 beskriver præsten tavlen, som 
dengang synes at have stået med de oprindelige 
dele i behold svarende til Finderups, som den 
tegnedes 1755 (jfr. s. 1166).

Stafferingen stammer fra 1942, da Harald 
Munk restaurerede såvel altertavle som kruci
fiks og prædikestol.50 Farverne er mørk brun
rød med sorte eller forgyldte lister og en lys

Fig. 22. Altertavle med 
malet årstal 1597. I 
midtfeltet maleri signe
ret Anker Lund 1898 
(s. 1133). NE fot. 1979.
- Altar-piece with painted 
date 1597. The painting 
on the central panel is sig
ned by Anker Lund 1898.

gråbrun farve på søjler, pilastre og englehove- 
der. De nye indskrifter udførtes med forgyldt 
fraktur på sort bund. I postamentets midtfelt: 
»Herren velsigne dig og bevare dig ...«, i nor
dre felt med versaler: »Anno domini 1597« 
flankerende kronet C4, og i søndre felt, ligele
des med versaler: »Restaureret 1942« omkring 
kronet CX. I storstykkets sidefelter læses nad
verordene (mod nord): »Og han tog Brødet 
...« og »Velsignelsens Kalk som vi velsigne ...« 
og i de søndre: »Lige saa tog han ...«, »Derfor 
den som æder ...«. I topstykket: »Du skal elske 
Herren ...« og »Saaledes elskede Gud Verden 
...«; i gesimsfrisen: »Ære være Gud i det hö- 
jeste«.

Maleriet i storstykkets midtfelt forestiller 
Kristus, der prædiker i ørkenen. Det måler 
108x96 cm, er malet med olie på lærred og 
signeret i nedre højre hjørne »Anker Lund
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Fig. 23a-b. Altertavledetaljer (s. 1134). a. Topstykkets nordre vinge. b. Prydbælte på en af storstykkets søjler. 
NE fot. 1979. - Details of the altar-piece. a. North wing of the over-piece. b. Ornamental band on one of the columns of 
the central compartment.

1898«. Farveholdningen er lys med anvendelse 
af lidt stærkere farver på dragterne, især kap
perne, som er røde og lilla, mens kjortlerne 
foruden grøn og hvid har en mørkere og lysere 
gul farve. — 186317 var storstykket sortmalet 
med et forgyldt kors.

†Malerier og indskrifter. Da præsten 1808 skrev 
sin indberetning til Oldsagskommissionen sad

— ligesom i Finderup — et maleri forestillende 
Opstandelsen i storfeltet. De tilhørende ind
skrifter i gesimsfrisen var »temmelig ulæseli
ge«, da tavlen var meget fordærvet af fugtighed 
og skallede alle vegne, men med »skarp efter
syn fik jeg dog meningen«, skriver pastor Dan, 
som gengiver indskrifterne således:
»Af Skriften du haver vel hørt, 
at Synderes Død paa mig er stort,«
»Som jeg for Synden haver lidt,
At Du skal blive Synden qvit.«

»Men er opstanden fra de Døde,
Dievelens Rige at nederbryde«
»Og farer til min Fader hen,
Paa Dommedag jeg kommer igien.«
I sidefelterne var der Sindbilleder af evangeli
sten Mattæus med engel og derunder Johannes 
med ørn malet på firkantede »tavler«; tilsvaren
de sås i den anden side Markus med løve og 
Lukas med okse.

I postamentfeltet under nordre sidestykke ci
teredes, som i Finderup, Joh. 3,16: »Sic deus 
dilexit ...« og under det søndre Joh. 11,25-26: 
»Ego sum resurrectio ...«, men under opstan- 
delsesbilledet i midten læstes:
»1597 blev givet denne Tavle med Ære, 
at den skal til Guds Tieneste være 
Som er et herlig Ornament 
Paa Christi Opstandelse er det kiendt,
Og hvordan han monne opfare 
Over alle Himle med Engleskare«.

74*
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Fig. 24a-b. a. Graveringer på alterkalkens knop 
(s. 1136). b. Alterkalk, 1597, med bæger fra 1945 
(s. 1136). NE fot. 1979. - a. Engraving on the chalice 
knot. b. The chalice, 1597, with cup from 1945.

Af postamentfremspringenes indskrifter var 
den nordligste borte, hvorfor præsten supple
rede efter Finderups altertavle, som ikke var 
»bedærvet af fugtighed, og hvis indskriptioner, 
billeder og forestillinger var de samme og for
modentlig malet af samme maler«. De gengiv
ne indskrifter er alle i nøje overensstemmelse 
med Finderups.

Også topstykkets maleri forestillede begge 
steder Himmelfarten; det tilhørende vers cite
rede:

Fig. 25. Sygekalk skænket 1793 og tilhørende futte
ral af træ (s. 1137). NE fot. 1979. - Chalice for sick 
visiting donated in 1793 and matching wooden case.

»Herren opfoer med Glæde og Fryd
En Gud til Himmels med Basune Lyd, Ps. 47,6« og
»Han to visselig Fængslet til Fange
og gaff Mennesken Gaffvor store og mange.
Ps. 68,19«.
»Derfor maa ingen Synder i Mishaab falde 
Hans Regiment er evig, som for Synden betalte«.

Placeringen af disse indskrifter er ikke angivet, 
men tredelingen lader formode, at pladsen har 
været på baldakinens øverste kant (jfr. Gimlin- 
ge, Sorø amt).

Altersølv. Kalk (fig. 24b), 1597, med nyt bæ
ger, nu 19,5 cm høj, de oprindelige dele 12 cm. 
Den sekstungede fod har fodplade og standkant 
med dekoration bestående af skiftevis lodret 
stav og rude hvori cirkulær fordybning. Det 
korte sekskantede skaft brydes på midten af 
stor knop med fremspringende rudebosser 
mellem over- og undersidens seks tunger. Bæ
geret fornyedes 1945. Langs fodtungernes kant 
findes en graveret versalindskrift inden for
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rammelinjer: »Denne Kalck och Disk lod Her 
Olvf Persøn och Hans Hansøn i Giesløf giøre 
til Giesløf Kircke med Herrits Provisten Her 
Mats [Sørensen] i Findervp hans Befalning Aar 
1597«.51 Mellem hver tunge danner den inder
ste rammelinje et liljeornament. Skaftet har 
spinkle lodrette graveringer og knoppens tun
ger forskellige blad- og blomstermotiver (fig. 
24a). På rudebossernes krydsskraverede bag
grund læses: »Iesvs«; de fremspringende sider 
har samme dekoration som standkanten. Un
der fodpladen ses halvdelen af et stempel og 
under en af tungerne utydeligt graveret: 
»xxxx«, formentlig en vægtangivelse.

Det nuværende bæger erstatter et ældre fra 
1832, udført efter at synet havde påtalt det tidli
gere ubrugelige bæger.19 Ifølge sognepræstens 
optegnelser fra 1891 havde det fire stempler: 
mestermærke IM for Peder Jacob Malmborg 
(Bøje 919), Københavnsmærke (18)32, guarde- 
inmærke for Christian Otto Møller og måneds- 
mærke et firbenet dyr, som kan have været lø
ven, vædderen eller tyren.

Disk, fra 1739, tvm. 17,5 cm, med ombøjet 
kant. Under bunden stempel med IIR over 
(1)739 (Bøje 370, dog med andet årstal) for Jo
han Jagenreuter, København.

†Oblatæsker. 1808 var der kun en papirsæske 
til oblaterne.27 1862 anskaffedes en æske til kir
kebrødet.52

Alterkande, fra o. 1850, fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, sort med guldkors og -kan
ter. En tilsvarende skål fra Bing og Grøndahl 
brugtes 1925 til den vin, som blev tilovers.17

Sygesæt (fig. 25), nu bestående af kalk og disk 
fra 1793 i samtidigt futteral.53 En vinflaske til 
indsætning i kalkens bæger og med oblatgem
me i låget er forsvundet efter 1891. Kalken er 
13 cm høj, har cirkulær fod med fodplade og 
kuglestave ved overgangen mellem fod, skaft, 
knop og bæger, desuden rundt om den spidso
vale knop. På fodpladen graveret skriveskrift: 
»Givet til Gierslöv Kierke d. llte Junii 1793 af

Fig. 26-27. Alterstager (s. 1138). 26. Fra o. 1575- 
1600. 27. Fra o. 1650. NE fot. 1979. - Altar candle
sticks. 26. From c. 1575-1600. 27. From c. 1650.
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Arnoldus Falkenskiold«. Under bunden to ens, 
udslidte stempler, der 1891 kunne læses som 
LGD for Ludvig Gabriel Domory, Slagelse 
(Bøje 2619). Desuden er indprikket vægtangi
velsen: »24 lod 2 q(vin)t«. En sølvplade lukker 
for åbningen op til skaftet.

Disken, 9,5 cm i tvm., har graveret cirkel
kors på fanen og under den eet stempel som 
kalkens. Sættet opbevares i samtidigt futteral af 
træ formet efter kalken med †vinflaske og ob
latgemme; begge dele omtales af pastor Dan.27 
Gråmalet med sorte kanter og rødt, hvor låget 
dækker over underdelen.

Alterstager (fig. 26), fra o. 1575-1600, 35,5 cm 
høje. De har høj, hvælvet fodskål og cylinder- 
formet skaft, der brydes af tre skaftringe. Dyb 
lyseskål i to afsæt, den øvre, største med næ
sten lodrette sider; heri senere indsat lysepig af 
jern. Godset rødligt, og den ene stage har en 
stor reparation ved overgangen mellem fod og 
skaft. Stagerne var fjernet fra kirken i årene 
1905-47; i denne periode anvendtes par nr. 2 
eller 3. Inden de gamle stager atter toges i brug, 
fjernedes en forsølvning påført i de mellemlig
gende år.

Fig. 29. Dåbsfad fra o. 1550 (s. 1139). NE fot. 1979. 
- Baptismal dish c. 1550.

Fig. 28. Romansk font af granit (s. 1138). NE fot. 
1979. - Romanesque granite font.

2) (Fig. 27), o. 1650, såkaldte bordstager,
28,5 cm høje, på sekssidet fod og med stærkt 
leddelt skaft over sekssidet drypskål, der lige
som foden har punslede, fligede blade.54

3) Antagelig de to, der anskaffedes 1905,17 af 
messingblik, 50 cm høje, på høj fodskål, hvor
over fladt led. Højt, snoet skaft og flad lysepla
de med pig. — Syvarmet stage med graveret 
skriveskrift: »P. C. Nedergaard og Hustru, 
Gjerslev 1909-1934«. Såkaldt Titusstage fra 
Lauritz Rasmussens Bronzestøberi. Ved synet 
192517 omtales en femarmet stage på alterbor
det; den spinkle messingstage står nu på loftet 
over ligkapellet.

Et †ildkar anskaffedes 1664.16

Alterskranken, fra o. 1946,17 er halvrund; den 
har spinkle, tætstillede, drejede balustre af træ, 
håndliste af mahogni. Den afløste en tskranke, 
fra 1800’rne,55 kendt fra fotografier, der viser, 
at den havde langt færre, glatte balustre.

Font (fig. 28), romansk, foden af grå, kum
men af rød granit, tvm. 78-80 cm. Glat, skål
formet kumme med afløbshul i bunden. Ved 
mundingsranden antydning af en lille vulst 
med rustspor som efter et jernbånd; på over
kanten sparsomme rester af rød og hvid farve. 
Kummen blev ved restaureringen 1946-48 ce
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menteret fast til foden, der tidligere havde stået 
på kirkegården, hvor den 1925 omtales som et 
vievandskar.17 Foden kan minde om Sæbys 
(s. 920, fig. 31). 1801 flyttedes fonten op ved 
altret fra en plads nede i kirkens vestende,56 
men 1863 stod den igen i tårnrummet på en 
rund, muret fod (jfr. fig. 2). Efter synets hen
stilling 1910 om at flytte fonten mod øst til 
skibets nordside,17 stod den 1923 i koret på en 
cementfod; nu på en forhøjning af kantstillede 
mursten i andet fag, ved nordvæggen.

Dåbsfade. 1) (Fig. 29), o. 1550, sydtysk, af 
messing, tvm. 42 cm. I bunden drevet fremstil
ling af spejderne i Kanaan.57 Udenom er en ud
pudset majuskelindskrift og yderst en stemplet 
bort; på fanen to rækker stemplede borter.

2) Skænket 1623, af tin, tvm. 82 cm. På fa
nen af det meget store fad er indridset giverind
skrift: »Her Olof Persøn sogneprest Knvd Nel- 
søn Peder Olsen af Løve Kirkeverge 1623«. 
Herover tre stempler, der 1891 tydedes således, 
i midten: skjold hvori kronet, ligearmet kors, 
og på hver side: skjold med bomærke flankeret 
af initalerne »RC« med krone over (fig. 30). I 
bunden et af tinpest næsten ødelagt ornament 
indridset med trambulérstik. På fanen mange 
indridsede navne og årstal, bl.a. »Olvf N Po- 
velsøn anno 1650« og »CPSF 1717«.

Dåbskander. 1) Anskaffet 1862,52 af tin, 
stemplet Hans Høy på hanken.58 Af chokolade- 
kandetype.

2) En kande fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, svarende til alterkanden, men hvid, omta
les 1863 som dåbskande.17

Korbuekrucifiks (fig. 31), fra o. 1500. Den 
ca. 135 cm høje figur hænger på samtidigt kors
træ - dog er nederste del af den lodrette stam
me fornyet. Den måde, hvorpå lændeklædets

Fig. 30. Tegning af stempler på dåbsfad af tin, skæn
ket 1623 (s. 1139). I indberetning fra 1891 i NM2. - 
Drawing of marks on the pewter baptismal dish, donated 
in 1623.

Fig. 31. Korbuekrucifiks fra o. 1500 (s. 1139). NE 
fot. 1979. - Chancel arch crucifix c. 1500.

folder er lagt, kendes ligesom arm- og benstil
lingen fra andre jævnaldrende krucifikser, 
f.eks. Kundby (s. 643 med fig. 28), derimod fo
rekommer hovedets udformning mere egenar
tet (fig. 32). Det holdes næsten lige over krop
pen, øjne og mund er let åbne. Hårvæksten er 
kraftig i det krøllede skæg og de to lange slan
gekrøller, som falder ned foran skuldrene. Og
så den flettede tornekrone er meget stor. I den 
hvælvede brystkasses højre side er skåret vun
de. Benene er groft skårne med kraftige læg
muskler og overlagte fødder.

Korstræet har hulkel langs kanterne og ender 
i trepas med evangelistsymboler: ved Kristi 
højre side Markusløven, foroven Johannesør- 
nen, ved hans venstre side Lukasoksen og for
neden fornyet Mattæusengel. Over korsskæ- 
ringen sekundært skriftbånd.

Kristusfiguren har naturlig karnation, brunt 
hår med grøn tornekrone og hvidt lændeklæde. 
Korstræet er mørkegrønt med rødbrune kan
ter, evangelisttegnene forgyldte med forsølve
de vinger på blå bund. På deres hvide skrift-
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Fig. 32. Detalje af korbuekrucifiks, sml. fig. 31 (s. 
1139). NE fot. 1979. - Detail of chancel arch crucifix.

bånd står med sorte versaler: »Marcus«, 
»Set. Johannes«, »Set. Lucas« og »Set. Mathæ- 
us«. På skriftbåndet over Kristi hoved læses: 
»J. N. R. I.«.

Endnu 1809 var krucifikset på en bjælke for
an koret (jfr. nedenfor) »med Mariæ billede ne
den under, forgyldt (slet arbejde)«, skrev præ
sten. Ud fra den knappe formulering lader Ma- 
riabilledets udformning sig vanskelig bestem
me, så lidt som dets nøjagtige plads. Mest nær
liggende forekommer en Mariafigur på et side
alterbord at være, da man næppe kan tænke sig, 
at der er tale om en parallel til krucifikset i Sorø 
kirkes nordkapel fra o. 1250, hvor der under 
den reliefskårne figur, nederst på korstræet, er 
en Mariafremstilling, hvilket er ganske usæd
vanligt.59

Af en beskrivelse fra 1862 fremgår, at kruci
fikset da var over altertavlen,17 sådan som det 
endnu ses på yngre fotografi (jfr. fig. 33). Efter 
restaurering 1942 blev det ophængt på korets 
nordvæg.

Den †korbuebjælke, som »fraskilte« koret, 
havde ifølge præstens indberetning 1808 føl

gende indskrift: »Saa elskede Gud Verden, at 
han gaf sin enborne Søn i Dødsens Straf, paa 
det alle som paa hannom troe, ikke skulle forta
bes, men have et evigt Liv. 1608«.

Prædikestol, med indskåret årstal 1607 i him
lens gesimsfrise. Stolen har mistet en del af de 
oprindelige detaljer, hvoraf nogle tillige med 
den ottesidede bærestolpe fornyedes ved en re
staurering 1942; opgangen stammer fra år
hundredskiftet. Kurvens fem fag - ud af en ot
tekant svarende til himlen - adskilles af kanne- 
lerede halvsøjler med fornyede kapitæler, 60 op
stillet parvis på hjørnerne. De glatte arkadefel
ter har omløbende ramme og fladsnit i svikler
ne. Postamentets nedre profilliste er fornyet; 
imellem de nu glatte hjørnefelter61 sidder fyl
dinger indrammet af profillister svarende til li
sterne på himlens underside. Gesimsen har glat 
frise hvorover tandsnit og æggestav.

Himlen er ottesidet med fire profillisteind- 
rammede felter på undersiden; foroven treside
de topgavle fra 1942. Gesimsen, der svarer til 
kurvens, har indskårne versaler i den gennem
løbende frise: »Honor virtvs et gloria sit soli 
deo in secvla anno 1607« (ære, kraft og pris 
være den eneste Gud i evighed, år 1607, sml. 
1 Tim. 1,17 og Åb.7,12).

Opgangspanelet med tre glatte felter synes at 
være fra 1895,17 da det trængte til fornyelse.

Stolen står med en staffering udført af Harald 
Munk 1942 og afstemt efter altertavle og stole
stader.62 Felterne er mørkegrønne med for
gyldte kors og Jesumonogrammer på sort 
bund; i øvrigt dominerer en lys og mørk rød
brun samt sort. Søjlekapitæler og -kannelurer 
er forgyldte ligesom indskrifterne med fraktur; 
i kurvens gesimsfrise: »Herre til hvem skulle vi 
...« (Joh. 6,68) og i postamentfelterne: »Salige 
ere de, som høre ...« (Luk. 11,28). Ifølge præ
stens indberetning 1808 læstes dengang i kur
vens gesimsfrise: »Qværitæ dominum et forti- 
tudinem ejus 1608, qværite faciem ejus semper 
Ps 105.4« (Spørg efter Herren og hans magt, 
søg bestandig hans åsyn); 1608 må opfattes som 
stafferingsåret.63 Endvidere meddeler præsten, 
at der »under de fem tavler af løvværk på den 
underste rand« læstes: »Memento mirabilium
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Fig. 33. Indre, set mod 
øst. M. Stahl fot. 1901. - 
Interior to the east.

tasidyrehoveder. Over og under feltet er der en 
tandsnitliste.

2) 1854 var der kommet nye, malede stole i 
hele kirken.19 Fem af bænkene står nu i våben
huset og to i ligkapellet. De har svejfede gavle 
og åbne rygge, hvis salmebogshylder er beva
ret og svarer i øvrigt til de forsvundne †stole fra 
1853 i Finderup.

3) 1948. I forbindelse med restaureringen 
1946 opstilledes i skibet og nordkapellet de nu
værende stole, som er tilpasset gavlene fra
o. 1625, dog med en glat, rektangulær fylding i 
stedet for pilaster, og uden døre.

Alle stole er lysegrå med sorte pilastre eller (i 
de nyere) fyldinger; lister og fladsnit er rødma- 
let i to nuancer, hvilket også gælder bosserne.

I den østligste arkade mellem skibet og syd
kapellet står et panel, hvori indgår dele fra 
1550-75. To tilstødende gavle har reliefskåret 
halvroset i topstykket; den ene er oprindelig, 
den anden en ny efterligning. Panelet er sam
mensat af to rækker liggende rektangulære fyl
dinger med fladsnit formet som forskelligt 
bladværk. Panelet med de tre øverste fyldinger

ejus operum quæ fecit, prodigiorum ejus et ju- 
diciorum (oris) ejus Ps. 105.5« (Kom i hu de 
undere han gjorde, hans tegn og hans (munds) 
domme. S1. 105.5).

Opstillet ved skibets sydvæg, lige øst for ka
pellet.

Stolestader. I kirken er repræsenteret tre sæt 
stole: De yngste, som 1948 opstilledes i skibet 
og nordre tilbygning har paralleller i Ottestrup 
(Sorø amt); de er en forenklet udgave af stolene 
fra o. 1625, hvoraf tre stader er bevaret i sydka
pellet. I våbenhuset står nogle bænke fra et sto
lesæt, der anskaffedes 1854; endelig ligger der 
på loftet resterne af en gavl fra o. 1575.

1) (Sml. fig. 35) o. 1625. Af dette sæt stole er 
opstillet tre stader med døre og fire gavle i syd
kapellet,64 hvor yderligere tre døre indgår i et 
panel langs væggen på samme måde som de 
tilsvarende døre i Havrebjerg. Gavlene er af en 
ofte forekommende type med halspilaster og 
bosse såvel på det høje fodstykke som under 
halsen. Over frise med glat platte en trekant
gavl kantet af profillister. Lågernes glatte arka
defelt indrammes af fladsnit, hvori indgår fan-
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Fig. 34. †Stolestadegavle fra 1500’rnes tredje fjerdedel (s. 1142). Tegning i NM2. - Bench-ends from the third 
quarter of the sixteenth century.

beskrives 1902, da indberetteren desuden om
taler en degnestol, hvis rygpanel havde tre lig
nende fyldinger; den er borte, men fyldingerne 
synes anvendt i panelet.

At et †stolesæt fra 1550-75 ligger resterne af 
en gavl på loftet over ligkapellet. Den har flad- 
snit svarende til ovennævnte panels og re- 
liefskårne versaler: »N'atrii«. Fem samtidige 
gavle stod 1902 i nordkapellet ind mod vest
væggen. Deres udseende kendes dels fra indbe
retterens beskrivelse, dels fra en tegning, ud
ført »da de engang var fremme« (fig. 34). Det 
fremgår, at gavlenes øvre afslutning da var sa
vet af. Af indskrifterne læstes: »(G)vd omve / 
nde Iose / ps Elendi / ghed til st / or herlig- 
(hed)«. Under indskriften var akantusbladværk 
og over sås et ornament eller et våbenskjold 
beskrevet således: »Symmetrisk blomst i vase, 
et skjold med to liljer i, et skjold med to okse
horn i, en fugl og en skjoldformet kartouche 
med blomsterornament«. En tilsvarende ud
smykning ses på stolestaderne fra 1570-75 i Ti- 
birke, hvor gavlene i topstykkerne har re- 
liefskårne skjolde af vekslende form med bo- 
mærkelignende motiver.65 Derimod savnes 
indskrift. En sådan har eksisteret, men er delvis 
bortskåret på de beslægtede stole fra 1546 i Si- 
gersted.66 Gavlene i Gierslev er antagelig fjer
net, da de nye stole opstilledes 1948.

En †skriftestol i sakristiet er omtalt 1809.27

Den såkaldte †bispestol i koret, tæt ved alter
skranken, fjernedes 1801.27

Pengeblokke. 1) (Sml. fig. 35), fra 1900’rnes 
begyndelse, af eg, 84 cm høj. På kvadratisk 
fodstykke står søjle med prydbælte på midten; 
herover firkantet pengekasse med slids i låget 
og låge i siden. Ferniseret. En tilsvarende blok, 
der ses på fotografi fra 1922, da blokkene stod i 
sydkapellet, mens det nuværende ligkapel tjen
te som våbenhus, er nu i Vester Løve. I tårn
rummet.

2) 15-1600’rne, af eg, kvadratisk med en side 
på ca. 27 cm og ca. 40 cm høj over gulvniveau, 
svarende til *blok i Gislinge (s. 581 med 
fig. 26). Tre af i alt fire vandrette jernbånd luk- 
kér for låge i forsiden. En jævnaldrende taske
lås er bevaret. Jerndækket låg hvori pengeslids. 
Omtalt 192517 som en fast blok i kirken sam
men med to løse (jfr. nr. 1), nu på loftet over 
ligkapellet.

En †pengebøsse ses på fotografi fra 1902 op
hængt på pillen ved sydkapellet.

Dørfløje. Ældst er den dør, der tidligere sad i 
åbningen mellem sydkapellet og det nuværen
de ligkapel. Efter nogle mindre ændringer tje
ner den nu som præsterækketavle. Døren, der 
ses på ældre fotografier (fig. 36), var nær be
slægtet med f.eks. nr. 2 fra 1591 i Kvanløse el-
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Fig. 35. Sydkapellets in
dre, set mod nord (s. 
1125). Poul Nørlund 
fot. 1922. - Interior of the 
south chapel to the north.

ler nr. 2 fra 1587 i Store Tåstrup (s. 122 og 338). 
Den havde fire glatte, rektangulære felter ind
rammet af pilastre og var delt på midten af frise 
svarende til gesimsens foroven. Øverst en ure
gelmæssigt femsidet afslutning, der fulgte dø
råbningens form og var markeret af profillister, 
hvorunder tandsnit. I topfeltet er indskåret Je- 
sumonogram med fraktur.

Mellem koret og sakristiet sidder en enkel 
dør, antagelig fra o. 1800,27 skrubhøvlet og for
synet med to vandrette revler mod sakristiet. 
Lysegrå på begge sider.

Den dør til sakristiet, der anskaffedes 1877,17 
må være indgangsdøren i øst.

1932 opsattes en firfløjet fyldingsdør med 
glasparti over imellem skibet og tårnrummet, 
der siden dette tidspunkt er blevet benyttet som 
våbenhus (jfr. bygningsbeskrivelsen). Lysegrå.

Indgangsdøren er fra 1926, sort udvendig, 
grå indvendig.

Orgel, bygget 1935 af I. Starup & Søn, Kø
benhavn, med anvendelse af vindlade, meka
nik, klaviatur m.m. fra Løgstør kirkes orgel, 
bygget 1893 af Knud Olsen, København.67 Ét

manual med syv stemmer, anhangspedal og 
svelle. Mekanisk traktur og registratur; sløjfe- 
vindlade. Dispostition: Bordun 16', Principal 
8', Salicional 8', Octav 4', Fløite 4', Quartian 
2-l 1/3', Cymbel 2/3' III. Facade fra 1935 med 
attrappiber af sølvbronzeret zink. I sydkapel
let.68 Et †harmonium leveredes 1902 af Petersen 
& Steenstrup, København, og opstilledes ved 
pillen midt på skibets vestvæg.69

Salmenummertavler, fra 1946? med trekant
gavl foroven og kvadratfelter i rammens nedre 
hjørner. I arkadefelt søm til metalnumre. Far- 
veholdning som stolestaderne.

Seks glatte, sortmalede tavler, fra 1800’rne, 
til at skrive på med kridt ligger nu på loftet 
over ligkapellet. En lodret streg deler dem i to 
halvdele med overskrifterne: »Før Pr.« og »Ef
ter Pr.« malet med hvid fraktur.70

Præsterækketavle, 1928 omdannet af en dør
fløj fra 1500’rnes sidste fjerdedel (s. d.).71 Ved 
ændringen er den midterste, vandrette frise 
flyttet ned i bunden, og den midterste pilaster 
skåret i mindre stykker og delvis genanvendt 
over de to sidepilastre og over topstykket, som
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Fig. 36. Sydkapellets in
dre, set mod døren til vå
benhuset (s. 1125). Poul 
Nørlund fot. 1922. - In
terior of the south chapel, 
seen towards the door of the 
porch.

har fået en ny, lidt større bagklædning. Midt på 
tavlen er i stedet anbragt en smal, lodret, profi
leret liste. Tavlen er sort med gul frakturind- 
skrift i grå ramme; frisefelternes bund og Jesu- 
monogrammet i topstykket er rødbrune. Op
hængt på tårnrummets sydvæg.

Tre lysekroner og to lysearme, fra 1942, i ba
rokform. De afløste fem spinkle kroner, af 
messing, med kugleformede glasskærme, som 
nu ligger på loftet over ligkapellet72 (sml. 
fig. 35).

Kirkeskib, 1900’rne, tremastet bark. I skibet 
mellem vestligste og næstvestligste fag.

†Hatteknager, af træ, på sydkapellets vestvæg 
(jfr. fig. 36).

†Ligbåre. 186317 stod en ligbåre med skamler 
i våbenhuset.

†Tårnur. 1661 nævnes et sejerværk, hvis lod 
1665 slog et stort hul i tårnhvælvingen, da det 
styrtede ned. Værket er sidst omtalt 1671, da 
det blev repareret. 1664 betaltes for en stang, 
som førte viseren på »solskiven«.16

Klokker. 1) (Fig. 37) 1633, støbt af Felix 
Fuchs, tvm. 102 cm. Om halsen tysk indskrift 
med reliefversaler: »Aus den Feier bin ich ge- 
flofn (!) Felix Fuchs hat mich gosen anno

1633«. Svarende til samme støbers klokke i 
Søndersted (s. 415), ligeledes fra 1633, men kun 
med een bladbort, som er under indskriften; på 
hankene masker. Slagring og mundingsrand 
har profillister. Ophængt i slyngebom.

2) »Omstøbt paa Frederiksberg Jernstøberi 
Aar 1888 ved H. J. O. Krog« ifølge frakturind- 
skrift om halsen mellem dobbelte rammelister. 
Ophængt i slyngebom.

†Klokke, 1300’rne, støbt af Olaf Henriksen 
Kegge. Om halsen majuskelindskrift: »Ave 
Maria gracia plena« og støbermærke,73 som 
skulle henføre klokken til ovennævnte støber, 
der har støbt klokker til Hagested (s. 554 med 
fig. 41) og den nærliggende kirke i Drøssel- 
bjerg (Løve hrd.). Ved ringningen over Frede
rik VI revnede klokken, hvorefter den omstøb
tes 1888, jfr. klokke nr. 2.

Klokkestol, gammel, af eg, med skråbånd 
forneden og to eller tre skråstivere. Det tredje 
sæt muligvis fra 1862,41 da klokkestolen træng
te til afstivning.

GRAVMINDER 
En åben †begravelse i nordkapellet blev tildækket
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i de første år af pastor Dans tid (1797-1814).

Gravsten, o. 1849. Maria Magdalene Hasle, 
født Schnell ... 18.juni 1815 ... Grå kalksten, 
160x90 cm, med næsten udslidte fordybede 
versaler i tværskrift. På kirkegården neden for 
sydkapellets vestmur (sml. mindetavle nr. 2).

Mindetavler. 1) 0.1802. Hr. Hans Tolder
lund, tidligere ejer af Løvegaard og gods, 
*1766, †1802, og en liden søn, Mads Palæmon 
født og død 1796. Rød kalksten, 51x51 cm, 
med fordybede versaler og bladornamentik 
omkring teksten; forneden et timeglas. Indmu
ret i østgavlen.

2) O. 1849. Marie Magdalene von Schnell, 
*1815 på Kalundborg Ladegaard, gift 1838 
med Th. Hassle, ejer af Løvegaard og Gierslev 
kirke, †1849 fra fire sønner. Hvid marmortav
le, 40x46 cm, med sortmalede, fordybede ver
saler. På sydkapellets vestmur (sml. gravsten).

3) (Fig. 38), 1868 over »Krigere fra Gjersløv 
Sogn«, som faldt for fædrelandet i krigene 
1848-50 og 1864, rejst af kammerater og ven-

Fig. 37. Klokke støbt 1633 af Felix Fuchs (s. 1144). 
NE fot. 1979. — Bell cast in 1633 by Felix Fuchs.

Fig. 38. Mindetavle over faldne krigere fra Gierslev 
sogn, opsat 1868 (s. 1145). NE fot. 1979. - Memorial 
tablet for fallen soldiers, put up in 1868.

ner. Hans Hansen, død ved Bau 9. april 1848, 
Christian Larsen, død ved Fredericia 6. juli 
1849, Lars Hansen, død ved Fredericia 6. juli 
1849, Jacob Fischer, død ved Isted 25. juli 1850 
og Hans Jacobsen død sammesteds samme dag. 
Desuden Hendrik Sørensen, død ved Dybbøl 
13. april 1864, Frederik Nielsen og C. P. Chr. 
Nielsen, begge døde ved Dybbøl 18. april 
1864. Tavle af cement, 125x95 cm, med fordy
bede, forgyldte versaler inden for ramme med 
egeløv. Indmuret i nordvæggen, andet fag.

4) O. 1877. Gudrun Louise Herdis Grove, 
født Wulff, *30. jan. 1852, †4. maj 1877. Hvid 
marmortavle, 58x39 cm, med fordybede ver
saler og kronet af latinsk kors. På sydkapellets 
østmur, nord for vinduet.

5) 0.1895. Sognepræst til Giersløv menig
hed Gerhard Grove, *15. juli 1818, †2.juni 
1895. Udseende og placering som nr. 4, men 
syd for vinduet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1872. G(ård)-
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m(an)d Søren Christensen, Gjersløv, *1. dec. 
1824, †29.juni 1872. Fordybede, sorte versaler 
på hvid marmorplade indfældet i sten med ved
benddekoration kronet af marmorkors. Sydøst 
for kirken.

2) O. 1875. Ungkarl H. C. Hansen, Knud- 
strup, *10. aug. 1853, †19. april 1875. Udseen
de og placering som nr. 1.

3) O. 1886. Frands Christensen Møller, 
*28. aug. 1808, †28. okt. 1886, kirkesanger og 
lærer i Giersløv sogn nær 50 år. Indskrift med 
fordybet antikva på hvid marmorplade indfæl
det i stele af cement. Placering som nr. 1.

4) O.1889. Mølleforpagter Jakob Fischer af 
Gierslev, *14. aug. 1850, †13. marts 1889. Hvid 
marmorplade med fordybet antikva. Ligger på 
loftet over ligkapellet.

5) O. 1900. G(ård)m(an)d Lars Pedersen, Lø
ve, *9. april 1820, †13. febr. 1891, og hustru 
Ane Marie Poulsdatter, *13. dec. 1829, †18. 
sept. 1900. Fordybet antikva på granitsten, hvis 
forside er glatslebet og poleret. Placering som 
nr. 1.
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16 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
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Fig. 39. Landsbyplan o. 1784. - Village map.

ren. Fortsat brøstfældighed gav imidlertid anledning 
til klager 1831, 1846 (note 19) og 1856. (RA. Kultus- 
min. 1.Dep. 1848-1916. Journalsager).
19 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsforret- 
ningsprot.
20 Den †bygning, som ifølge matrikelkortet o. 1784 
fandtes i kirkegårdens nordvestre hjørne før udvidel
sen, kan have rummet levn af kirkeladen.
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genbenyttedes ved opførelsen af material- og brænd- 
selshuset i kirkegårdens nordvestre hjørne.
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23a Eksempelvis Vester-Broby (DK. Sorø s. 302). 
Sædvanligvis har man dog søgt at udviske forskellen 
i murtykkelser mellem skib og vestforlængelse ved 
et ensartet hvælvsystem, uanset om hvælvslagnin- 
gen er sket samtidig eller etapevis, jfr. Terslev 
(DK. Sorø s.551f.), Karlebo, Helsinge og Melby 
(DK. Frborg. s. 882f., 1213 og 1612). Som eksempel 
på markering af vestforlængelsens selvstændighed 
gennem arkade kan nævnes Græsted (DK. Frborg. 
s. 1175).
24 Jfr. eksempelvis Kundby, Mørkøv, Sæby og Gør
lev (s. 625, 775, 900).
25 1831 ønskedes den nordre »ubrugelige dør« tilmu
ret for at undgå træk i kirken, jfr. note 19.
26 En dør med ganske tilsvarende udsmykning af det 
spidsbuede spejl er bevaret i Sønderup kirkes nordre 
våbenhus (senere tårn), jfr. DK. Sorø s. 640.

27 Jfr. indb. ved sognepræsten Lars Chr. Dan o. 1808
i LA. Sognekaldsarkivet. Embedsbog. 1789-1812.
28 1877 ønskedes en dør til at lukke udad anbragt i 
sakristiets østside, jfr. note 41.
29 Det spidsbuede vestvindues lysning var dog alle
rede o. 1860 reduceret ved indsættelse af et mindre 
rundbuet jernvindue, svarende til de øvrige jernvin
duer, jfr. note 17.
30 Jfr. Grandløse og Tølløse (s. 207, 222).
31 Åbningen svarer til en lignende åbning, som fin
des i vestre taggavl i overensstemmelse med normen 
for gotiske tårngavle og formentlig har været bereg
net til at betjene stilladser til reparation, kalkning 
m.m.
32 Som paralleleksempler på romaniserende vindues
former i sengotisk byggeri kan nævnes vinduer i Øl
stykke og Torup (DK. Frborg. s. 1530, 1642).
33 Den nærmeste parallel er våbenhusgavlen i Brom- 
me (DK. Sorø s. 382). Forkærligheden for at berige 
blændingskompositionerne med store cirkelblæn
dinger opnår særlig yndest i tiden efter 1500, og 
blandt de mange eksempler kan nævnes den til 1514 
daterede korgavl i Allindemagle (DK. Sorø s. 462, 
1229).
34 1862 havde våbenhuset et »gammelt, firkantet 
vindue«, jfr. note 17.
35 Hvad formen angår, kunne vinduerne være mid
delalderlige (jfr. langhuskorets gavlvindue i Torup, 
DK. Frborg. s. 1642); men typen repræsenterer dog 
især 1700’rnes opfattelse af »kirkevinduet«. Det ses 
både i hovedstadens nye kirker og i de mere ydmyge 
ny- og tilbygninger til landsognenes kirker, eksem
pelvis de »korsarme« som opførtes i 1700’rne ved 
bl.a. rytterdistriktets kirker i Nordsjælland (DK. 
Frborg. s. 2148, 2520, 2546 og 2829). Som en mere 
nærliggende parallel til Gierslevs vinduer kan næv
nes sydsidens i Undløse (s. 362).
36 1797 opfyldtes præstens ønske om udskiftning af 
det gamle sakristivindue ved indsættelse af »et vin
due, som kan lukkes op og skaffe den fornødne luft 
ind, da væggene forhen var ganske gule og grønne af 
fugtighed«, jfr. note 27.
37 1863 siges kirken at have seks nyanskaffede vin
duer, dvs. tre i langhusets sydside, et i hvert af ka
pellerne og et i tårnrummet. Det må bero på en fejl, 
når de beskrives som spidsbuede, og målene stem
mer da også med de eksisterende vinduers proporti
oner, jfr. note 17.
38 I dette år indrettedes tårnrummet til våbenhus, 
hvorved øverste halvdel af det oprindelige spidsbue
de vindue retableredes som lysåbning over den nye 
dør. Det rundbuede jernvindue, som o. 1860 var 
indmuret i den middelalderlige åbning var hermed 
overflødigt og må i stedet være indsat i sydkapellets 
vestre vinduesblænding, som endnu på fotografi fra 
1922 var lukket.
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39 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
40 Tømmeret, som benyttedes til bindbjælker i spæ
rene over skibet, er nok solidt, men med de 
usædvanlig store bomkanter og mange barkrester 
kan det aldrig have været beregnet til at tjene som 
loftsbjælker. De to bevarede bindbjælker i spærene 
over vestforlængelsen har derimod ikke tilsvarende 
mangler. De måler i tværsnit 25x17 cm og 20x16 
cm, hvilket harmonerer rimeligt med den oprindeli
ge †bindbjælke nærmest gavlen, som har efterladt 
sig et hul - 22x17 cm i tværsnit - i nordmuren, 
øjensynlig fordi man et stykke tid lod den sidde som 
ankerbjælke under opmuring af forhøjelsen. Mod 
antagelsen af at de vestlige spærfag kan stamme fra 
vestforlængelsen i dens oprindelige udformning taler 
imidlertid den omstændighed, at der ikke, som for
venteligt var (sml. s. 1119), er sømrester på bind
bjælkernes underside.
41 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsprot. 1862- 
1932.
42 1899 var der anbragt en ny sammesteds, men 
øjensynlig var den ikke tilstrækkelig, da man ønske
de en supplerende opstillet eller den eksisterende af
løst af en større, jfr. note 17.
43 Hvælvkappernes svikler er dækket af hvidtekalk, 
hvilket formentlig er en gammel foreteelse, sml. 
præstens bemærkninger 1808 (note 27). Dog vides 
bestemmelsen vedr. kalkning overtrådt mindst en 
gang, jfr. arkitekt Barfods indberetning 1921 (NM2. 
Korrespondancearkiv). I forbindelse med kirkens re
staurering 1942-43 afgav Egmont Lind tilbud på en 
rensning, der dog stilledes i bero af økonomiske 
grunde.
44 Her tænkes specielt på rankeværket med dets 
rundtungede, tvefarvede blade, som snart ender i 
slyngtråde, snart i blomster eller rosetter. Nærtbe- 
slægtede former genfindes både i domkirkens mest 
berømte udsmykning i Helligtrekongerskapellet fra 
1400’rnes sidste tredjedel og i kapellerne for S. An
dreas og S. Birgitte, begge udsmykket i 1511, jfr. 
DK. Kbh. Amt s. 1592 f., 1599 f. Jfr. endvidere Be
ckett: DaKunst II, 350.
45 Kalkmalerierne er således tilkommet efter udgi
velsen af kirkens beskrivelse i DK. Sorø s. 1030 f.; 
men fotografier og indberetning findes i NM2.
46 Ifølge skrivelse af 7. okt. 1809 havde præsten åb
net helgengraven, men kun fundet murbrokker. 
Han formodede, at håndværkerne havde fjernet re
likvierne deri.
47 Jfr. præstens indb. til Oldsagskommissionen. Han 
mente, at Jesu fødsel havde været fremstillet der.
48 Jfr. indb. til Oldsagskommissionen med henv. til 
HofmFund. I kirkens synsprotokol (note 17), der 
opbevares ved embedet, ligger et sammendrag, 
skrevet i vort århundrede, af den beskrivelse af kir
ken pastor Dan har indført i embedsbogen (note 27).

Heri anføres fejlagtigt årstallet 1797 i postament- 
feltet.
49 Jfr. DK. Sorø s. 869 med fig. 4 og skrivelse i kor
respondancearkivet, NM2.
50 Før restaureringen var tavlen egetræsmalet med 
forgyldte frakturindskrifter i postamentfelterne: 
»Den evige og alene vise Gud være Ære i al Evighed
1. Thim. 1,17« (mod nord), i midten: »Kommer hid 
til mig ... Matth. 11,28« og mod syd: »Jesu Evange
lium er en Guds Kraft ... Rom. 1,15«. Under to lag 
af denne farve fremdroges en staffering, der antoges 
at stamme fra 1800’rnes første halvdel, og som be
stod af rødt, guld og perlefarve.
51 Indskriften gengives af J. F. Fenger: Helgensager, i 
KirkehistSaml. 2. bd., s. 20.
52 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
53 1791 påtaltes manglen på sygesæt, som ifølge pa
tronens forsikring var bestilt, jfr. RA., DaKanc. 
F47. Indb. fra gejstligheden om kirkernes tilstand.
54 Tilsvarende findes i Hellebæk og Krogstrup (DK. 
Frborg. s. 752 og 2740).
55 Ifølge præstens beretning (jfr. note 27) blev der 
efter hans ankomst 1797 bl.a. »gjort et rækværk om
kring alterfoden [knæfaldet], hvor der intet var til
forn«. 1879 ønskede synet knæfaldet fornyet og ud
videt i halvkreds, jfr. note 17.
56 »Således at præsten skulle vandre hele kirken igen
nem til fonten«, jfr. note 27.
57 Tilsvarende findes i Outrup (DK. Tisted s. 824, 
fig. 8) og et lignende i Alsønderup (DK. Frborg. 
s. 1450). B. Thorlacius opregner i sin artikel: Døbe- 
fade i de danske Kirker, i Antiqvariske Annaler, 3. 
bd., 1820, s. 185f., seks fade med dette sjældnere 
forekommende motiv.
58 Sml. Poul Halkjær Kristensen: Danske Tinmær
ker ved Holger Rasmussen, 1983.
59 Afbildet DK. Sorø fig. 43.
60 1902 manglede såvel himlens topstykker som ka
pitælerne; de rekonstrueredes efter kapitælerne på 
stolen fra Broby (Sorø amt), nu i NM2.
61 De jævnaldrende stole i Gislinge (s. 581), Svalle- 
rup (Ars hrd.) og Gørlev har diademhoveder eller 
masker på denne plads, andre har rudebosser, f.eks. 
Bjernede og Munke-Bjærgby (DK. Sorø s. 365 og 
376, fig. 10).
62 Ved forundersøgelsen 1941 var der under to lag 
egetræsmaling et lyst gråt farvelag, i storfelterne en 
lysblå marmorering tilsyneladende direkte på træet, 
formentlig fra 1800’rne, ifølge konservatoren.
63 I himlens frise skulle der 1863 have stået: »Verbum 
dei manet in æternum« (Herrens ord bliver evindelig
1.Pet. 1,25), jfr. note 17. Da himlens nuværende, 
afvigende indskrift er med fordybede bogstaver, sy
nes der at være tale om en erindringsforskydning.
64 1902 og endnu 1922 var her syv gavle med seks 
døre.
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65 DK. Frborg. s. 1330 med fig. 19.
66 DK. Sorø s. 437 med fig. 13. Se også Jensen: Sned
kere s. 33 og fig. 41.
67 I. Starup & Søns arkiv.
68 Yderligere oplysninger i Orgelreg.
69 Petersen & Steenstrup: Harmoniumfortegn. og 
note 17.
70 1801 blev den nye evangelisk-kristelige salmebog 
indført i Gierslev kirke, hvortil grev Rantzau efter 
præstens forlangende forærede 24 eksemplarer, 
nemlig et til degnen, otte til gårdmænd og 15 til

Af hensyn til beboerne i den vestlige del af det 
langstrakte sogn er der på statens bekostning i 
1911-12 opført en filialkirke (indviet 9. juni 
1912) i Vester Løve.

husmænd af sit gods i Gierslev by, jfr. note 27.
71 11.okt. 1928 afsløredes præsterækketavle frem
stillet af dør fra våbenhuset, jfr. Ved embedet. Liber 
daticus 1856-19(65).
72 Ved synet 1925, jfr. note 17, noteredes, at tre af 
kirkens seks messinglysekroner var anskaffet af me
nigheden.
73 Klokken kendes fra præsteindb. 1808 og fra en 
afskrift taget inden omstøbningen, jfr. Uldall s. 61. 
Indskriften er gengivet af J. F. Fenger: Klokkeind
skrifter, i KirkehistSaml. 2. bd., s. 82 f.

Kirken ligger på flad mark ved lokaliteten af 
samme navn, der udgøres af en samling spredte 
gårde og huse. Den samtidige kirkegård, som 
afgrænses af levende hegn, har køreport og låge

Fig. 1. Indre, set mod øst. Ældre postkort i NM2. - Interior to the east.
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mod nord (hvidmalede trætremmefløje). I kir
kegårdens nordvestre hjørne er 1915 opført et 
ligkapel efter tegninger af kirkens arkitekt. Den 
hvidkalkede, teglhængte bygning har kamtak
kede gavle og er i sit øvrige formsprog nært- 
beslægtet med selve kirkebygningen. På plad
sen nord for kirkegården, hvor der 1954 er an
lagt parkeringsplads, blev allerede 1913 opført 
en hvidkalket halvtagsbygning, som rummede 
stald af hensyn til menighedens og præstens he- 
stetrukne køretøjer.

Kirken er opført efter tegninger af arkitekt 
Søren Lemcke ved bygmester J. Madsen og 
tømrermester Chr. Frederiksen, begge Høng. 
Den beskedne bygning består af syvsidet apsis 
og skib med klokketårn over vestenden, hvori 
er afskilret en forhal (våbenhus), som flankeres 
af præsteværelse (nord) og fyrrum med stige til 
klokkeloftet. Materialet er små gule sten, der 
står hvidtet, mens tagene er hængt med røde 
vingetegl. Stilen parafraserer bevidst forskelli
ge motiver fra middelalderens hjemlige kirke
byggeri og har en nær parallel i Reersø kirke 
(Løve hrd.), der 1902-04 opførtes af samme ar
kitekt, delvis efter tegninger af arkitekt Valde
mar Koch.

Det indre har hvidtede og pudsede hvælv af 
træ, som brydes af de rundbuede vinduers stik
kapper. Gulvene er belagt med kantstillede gul
sten, lagt i sildebensmønster; dog er der ferni
seret bræddegulv i stolene.

Inventar. Alter, alterskranke, prædikestol og 
stolestader stammer fra kirkens opførelse.

På alterbordet står et retabel, af træ, med 
kors over fodstykke, hvorpå med brune versa
ler: »Jeg er Veien ... Ioh. 14. Kap.«. Buens ind- 
skårne versaler lyder: »Hvo som tror paa mig, 
haver det evige Liv«.

Alterkalk og disk, fra 1912. På kalkens fod 
graveret fraktur: »Gave fra Kvindeforeninger
ne i Gierslev Sogn 1912« og på bægeret latinsk 
kors. Under mundingsranden tre stempler: 
KOH i rektangel, Københavnsmærke (19)12 
og guardeinmærke for Christian F. Heise.

Alterstager med graveret skønskrift på foden: 
»Gave fra Haurvig og Lyngvig Menigheder 
1911«. Desuden syvarmet stage.

Alterskranken har udsavede balustre.
Fonten, som sikkert er yngre end kirken, er af 

granit med ottesidet kumme på muret fod.
Den enkle prædikestols kurv har felter med 

dobbeltarkade foroven.
Pengeblokken, fra 1900’rnes begyndelse, 

kommer fra Gierslev, jfr. s. 1142.
Orgel af tysk fabrikat, leveret 1979 af Peders

borg Radioteknik, Sorø. To stemmer. Kirken 
havde tidligere et †harmonium.

Moderne lysekrone i barokform og tilsvaren
de lampetter.

To klokker, den ene støbt 1910 i De Smithske 
Jernstøberier, Aalborg, den anden 1954 af Erik 
Svensson.

Kilder. Ved embedet. Synsprot. 1911-(84). - Litteratur. 
Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark, 1984. - 
Vedr. orglet henvises til Orgelregistranten.

Fig. 2. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1984. - Exterior 
seen from the south-east.



Fig. 1. Kirken set fra nordvest inden kirkegårdens udvidelse; i baggrunden skimtes Gierslev kirkes tårn. Poul 
Nørlund fot. 1922. - Church seen from the north-west prior to the enlargement of the churchyard; in the background is a 
glimpse of Gierslev’s church tower.

FINDERUP KIRKE
LØVE HERRED

Absalon og Peder Sunesen overdrog bispetienden til 
Sorø kloster,1 og i Roskildebispens jordebog er kir
ken ansat til 2 mk.2 En sognepræst er nævnt 1339,3 
1460-644 og 1502.5 1567 havde sognet 75 tiendeyde
re.6 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for konge
lig7 (sml. i øvrigt våben og initialer for lensmanden 
på Sæbygård, Mogens Giøe, på prædikestolen sam
men med årstallet 1605); men 30. sept. 1673 fik ren
temester Henrik Müller skøde på patronatsretten.8 
Selv om dennes arvinger, svigersønnen Johannes 
Fincke og datteren Anna Catharina Müller først 
14. dec. 1689 afstod patronatsretten,9 havde denne 
allerede tidligere på året flere gange skiftet ejer: 22. 
febr. erhvervedes den således af etatsråd Jørgen Elers 
tilligemed kirkens tiende og kirkeskylden;10 men

kort tid efter, 6. marts, afhændede førnævnte kirke
tienden til ejeren af Kragerupgård, fru Mette Maria 
Juel.11 Herefter lå kirken under Kragerupgård,12 hvis 
skiftende ejere har præget inventaret, jfr. sygesæt, 
alterstager og klokker. Overgangen til selveje skete
1. juli 1915.

Møntfund. På kirkegården er i tiden o. 1914 fundet 
tre danske fra Erik Menved til Frederik IV samt en 
Dreiling fra Stralsünd (o. 1400) og en skilling fra 
Mecklenborg-Schwerin (o. 1700).13

Kirken ligger sydligt i sognet nær Gierslev på 
en banke øst for den lille landsby, der i dag 
næsten grænser op til stationsbyen Høng. Kir

75*
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kegården, hvorfra der endnu er frit udsyn over 
det omliggende land, har bevaret gamle græn
ser mod øst og nord, mens den som følge af det 
stærkt voksende folketal i Høng er udvidet be
tydeligt mod de to øvrige verdenshjørner: 
Først mod vest (1925) og senere mod syd.14

Kirkegårdens hegn og indgange. På trods af de 
store udvidelser har man respekteret den gamle 
kirkegård, der således fortsat hegnes af hvid
kalkede, teglhængte mure, tidligst omtalt
1665.15 Bedst bevaret er murene mod nord og 
øst, der formentlig går tilbage til senmiddelal
deren og er opført af munkesten over mark
stenssyld. Den vestlige del af nordmuren har 
indvendigt savskifte foroven. Sydmuren, der i 
lighed med den nordre springvis følger det øst
over faldende terræn, er flere steder foroven 
ommuret med små sten i krydsskifte. Vestmu
ren, der har udadvendt afdækning som nord
muren, præges dog i særlig grad af reparatio
ner: Således er hjørnerne fornyede med moder
ne materialer, mens den øvrige strækning er 
nymuret o. 1956 (med genanvendte munke
sten) på grund af fare for udskridning og ned
styrtning. Såvel her som udvendig i nord er der 
opsat sekundære støttepiller.

Kirkegårdens nyere afsnit er anlagt som ter
rasser på kirkebakkens skrånende sider (havear
kitekt Gudrun Brücker16) med bøgehække som 
intern adskillelse, mens birketræer, levende 
hegn og trådvæv skærmer den nye kirkegård 
mod det omgivende land.- Uden for nordmu
ren står en række kastanier, fra tiden efter kir
kegårdens udvidelse 1925.

Hovedindgangen er nordsidens murede por
tal med køreport og fodgængerlåge, muligvis 
senmiddelalderlig, tidligst nævnt 1665.15 Buer
ne over de falsede åbninger er uregelmæssigt 
fladbuede og for køreportens vedkommende 
utvivlsomt ommuret i lighed med de vandrette 
kamme, som afdækkes af udadvendte vinge- 
tegl; begge åbninger lukkes af brunbejdsede 
trætremmefløje, udført efter tegning af A. 
Lautrup-Larsen 1930. En låge i østmuren har 
lignende nyere trætremmefløje, og herudover 
er der ved gennembrydninger i syd og vestmu
ren skabt forbindelse til kirkegårdens nyere af
delinger. - 175517 beskrives den østre †låge som 
værende en portal »under gewølb« svarende til 
nordmurens hovedindgang; den forsvandt mu
ligvis i 1870,14 da man ønskede en ny låge i 
østre ringmur. 1668-6915 leveredes en ramme

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. 
Key on p. 9.
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Fig. 3. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the south-east.

til østre †kirkerist, og 175517 huskede præsten, at 
der tidligere var riste i begge låger.

Ligkapellet i kirkegårdens nordøstre hjørne er 
opført 1925 (arkitekt Knud Larsen) som en 
hvidkalket, teglhængt bygning i nygotisk stil 
med blændingsgavle. På samme sted skal ifølge 
præsteindberetningen 175517 have stået en †kir- 
kelade, hvis materialer mentes at være benyttet 
til opførelsen af den »nye kirke«. Såfremt over
leveringen er korrekt, kan enten renæssanceka
pellet på skibets nordside eller det store dob
beltkapel, som opslugte dette komme på tale.

Uden for østmuren findes den tidligere gra- 
verbolig samt nord herfor en hvidkalket, tegl
hængt bygning, der fungerer som kombineret

material- og nødtørftshus og antagelig er opført i 
1900’rnes anden fjerdedel.18

Allerede 1865 - fire år efter kirkesynslovens 
bestemmelse herom - understreges nødvendig
heden af et brolagt fortov omkring kirken.14 
Formentlig er et sådant anlagt kort tid heref
ter;19 den nuværende brolægning er dog ny og 
stammer fra de seneste år.

Kirken består af kor med apsis, skib og rester 
af et tårn, alt opført som et samlet anlæg, mu
ligvis endnu i 1100’rne. I senmiddelalderen er 
tilføjet tre bygninger, hvis indbyrdes række 
ikke med sikkerhed kan afgøres. Ældst er må
ske et senere omdannet våbenhus i nord, yngre 
et kapel ved skibets sydside samt i vest et nyt
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Fig. 4. Østmuren af oprindeligt tårn, set fra skibets loft (s. 1155). Til venstre skimtes sydøsthjørnets kvadre, 
ligesom skibets oprindelige tag står markeret af kvaderridset puds inden for de skrå taglinjer (s. 1154). HJ fot. 
1984. - East wall of the original tower, seen from the nave loft. To the left can be glimpsed ashlars of the south-east corner; 
traces of the original roof over the nave are discernible.

større tårn, der har afløst det oprindelige. Apsi- 
den synes i 1590’erne udskilt som sakristi, og 
på Christian IV. s tid er endvidere opført et ka
pel i nord, øst for det middelalderlige våben
hus. Endnu i 1600’rne sammensmeltedes ski
bets to nordre udbygninger til et dobbeltkapel, 
som udstyredes med et lille, i 1925 nedrevet, 
våbenhus vest for kapellet. Orienteringen afvi
ger mod nord.

Materiale og teknik. Den oprindelige stenkir
ke, hvis plan synes udstukket efter den gængse 
tredeling,20 er opført af rå og kløvede mark
sten. Materialet er lagt i nogenlunde regelmæs
sige skifter mellem kvadersatte hjørner; dog 
følger skibets og korets nedre skifter det øst
over faldende terræn, mens en fremspringende 
markstenssyld for apsidens vedkommende tje

ner som afretningsskifte. Hvor oprindelig 
murbehandling iagttages, er den udglattede fu
gemørtel kvaderridset (jfr. fig. 4) og dækket af 
grovkornet puds, der indvendig har hvidte- 
lag.21 I triumfgavlen er bevaret et sæt runde, 
gennemløbende bomhuller til det første stillads
gulv over korets loftsbjælker; i nord er en 
stump af bommen bevaret. Ved korets og ski
bets nordøstre hjørne andrager murhøjden 
henholdsvis 4,4 og 4,7 m, målt mellem brolæg
ning og oprindelig murkrone. Den lave apside, 
hvis krone kun er ubetydeligt sænket (sml. af
tryk efter det oprindelige keglelag på korets 
gavl), måler nu 2,9 m mellem syld og mur
krone.

Muligvis er en del af den fladbuede afdæk
ning i apsidens sekundære vindue rester af et
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oprindeligt cirkelvindue; men herudover er ale
ne bevaret korets nordvindue, der nu står som 
en indvendig niche. Vinduet, der fra lysningen 
og til ydre murflugt er blændet med munke
sten, måler udvendig ca. 120x60 cm og har 
issepunkt ca. 45 cm under murkronen. Den in
dre åbning har tilsvarende dimensioner, mens 
lysningen, der sidder ca. 40 cm inden for mur
flugten, måler ca. 80x36 cm. - Af skibets 
†norddør står den østre vange delvis bevaret i 
østsiden af nordkapellets vestre arkade. Heraf 
fremgår, at døren har haft den gængse udform
ning med bredere, svagt smiget åbning mod 
det indre.

Indre. Apsiden, der har bevaret halvkuppel- 
hvælv og tribunbue, har i væggens nordre del 
en kvadratisk gemmeniche (sidelængde 31 cm), 
hvis bund sidder 65 cm over nuværende gulv. 
Den runde korbues vanger, som efter Refor
mationen forhuggedes stærkt, især i nord, er 
1889 genopmuret.14 Loftsbjælkerne i såvel kor 
som skib synes at have hvilet på murkronen. - 
Korets og skibets taggavle er bevaret, og af 
disse har korets, hvis afdækning med små 
stenflager er delvis intakt, en korsformet lys
sprække (jfr. gavlene i Gørlev).

Af det lille, oprindelige (†)tåm, hvortil ken
des en række paralleller,22 er østsiden indtil 
ca. 10 m.s højde bevaret med spor efter de af
brudte flankemure (fig. 4, 5 og 9). Denne 
markstensmur, som står indkapslet i det sengo
tiske tårn og for de nedre partiers vedkommen
de udgør en del af skibets gavl, er således både 
synlig fra skibets loftsrum og tårnets forskelli
ge stokværk. Det fremgår heraf, at skib og tårn 
var forbundet med den runde tårnbue, som har 
været jævnbred med det ganske lille tårnrum. 
Tre huller efter de øst-vestgående loftsbjælker 
markerer adskillelsen mellem tårnets andet og 
tredje stokværk, der ydermere giver sig til ken
de ved en let tilbagerykning af muren, som her 
har bevaret rester af den oprindelige vægpuds. 
Adskillelsen mellem tårnrum og andet stok
værk lader sig derimod ikke umiddelbart er
kende. Fra dette andet stokværk synes der at 
have været en forbindelse til skibets loft (sml. 
Gørlev, s. 1184 og fig. 3) i form af en smal åb-

Fig. 5. Østside af oprindeligt tårn med afbrudte 
flankemure, set fra mellemstokværket i det gotiske 
tårn (s. 1155). Torben Hjelm fot. 1983. - East wall of 
the original tower with severed south and north walls, seen 
from the second storey of the Gothic tower.

ning, hvis søndre vange og bundskifter synes at 
afgrænse munkestensmurværket omkring den 
sekundære loftsdør. I tredje stokværk er spor 
efter et relativt højtsiddende vindue med lige 
gennemløbende karme. — Af særlig murteknisk 
interesse er sporene efter †forankringstømmer i 
murlivet,23 som viser, at man under opførelsen 
har indlagt i det mindste to vandrette kvadrater 
af tømmer, hvis ender i hjørnerne var lagt over 
hinanden. Af det nedre ankerlag er bevaret hul
ler efter flankemurenes tømmer med rektangu
lært tværsnit, hvorimod det øvre er af kraftige
re dimensioner. Sidstnævnte er yderligere in
teressant derved, at placeringen af kanalen efter 
den østre ankerbjælke godtgør, at etageadskil
lelsens bjælker (efter hullernes form at dømme 
af genanvendt stavkirketømmer, jfr. fig. 9) har 
været sat i forbindelse med ankerbjælken.



1156 LØVE HERRED

Ændringer og tilføjelser. Både kor og skib har 
faet hvælv i middelalderen. Korets er imidlertid 
ombygget i forbindelse med apsidens afskilring 
som sakristi, hvilket kan være sket samtidig 
med anskaffelsen af altertavlen 1594 (se neden
for). Resterne af den sydøstre hjørnepille, hvis 
diagonaltstillede halvstensribbe udgår omtrent 
fra gulvhøjde, er derfor sandsynligvis det ene
ste levn af et middelalderligt hvælv af samme 
type som korhvælvet i Sæby (s. 899) og 
Gørlev.

Skibets hvælv opviser slægtskab med skibet i 
nabokirken Gierslev og kan være indbygget i 
1300’rne. De to fag har væg- og hjørnepiller, 
som uden vederlagsmarkering bærer spidse

helstens gjord- og skjoldbuer, delvis med let 
overgribende stik; halvstensribberne forløber i 
hjørnerne mellem hvælvbuerne.

Hvælvslagningen har medført forhøjelser af 
murkroner og taggavle. Forhøjelsen af korets 
flankemure er på syv skifter munkesten, kronet 
af nyere falsgesims, som kan være samtidig 
med ommuringen af gavlen. I skibet er flanke
murene hævet fire skifter, af hvilke de tre er 
trinvis udkragede binderskifter; inden tilbyg
ningernes opførelse har forhøjelsen stået i blank 
mur, hvilket også gælder vestgavlen.24

Den ældste af kirkens tilbygninger repræsen
teres muligvis af nordkapellets vestlige afsnit, 
som er resterne af et stort våbenhus i slægt med

Fig. 6. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior to the west.
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Fig. 7. Kapellet ved skibets nordside, sammensmeltet af senmiddelalderligt våbenhus og renæssancekapel, 
sml. fig. 10. HJ fot. 1984. - Chapel on the north wall of the nave; the result of combining the medieval porch and 
Renaissance chapel, cf. fig. 10.

nordkapellet ved nabokirken Gierslev og for
mentlig opført i tiden o. 1400. De kraftige mu
re er af munkesten i munkeskifte over en ud
vendig fremspringende markstensyld. Den ve
stre flankemur, hvis spidsbuede vinduesstik er 
bevaret udvendig over den sekundære dør, 
krones af gesims bestående af trappefrise over 
savskifte; falsgesimsen herover er nyere. Gav
len præges af senere ændringer, men den oprin
delige komposition lader sig i hovedtræk gen
skabe på papiret (fig. 10). Af den mod vest let 
forskudte dør (sml. Gierslev) er vestre halvdel 
af stikket i det udvendige, spidsbuede spejl be
varet. Ud for stikket brydes murfladen af et 
savskifte. Endvidere er det tydeligt, at bygnin

gen har haft en gavl med syv kamtakker og fem 
højblændinger over fodliniens bevarede frise, 
som består af trappeblændinger over savskifte. 
Af høj blændingerne er de to østligste med 
spidsbuet stik bevaret, mens de tilsvarende 
mod vest er skåret ned og forsynet med spær
stik ved tagkonstruktionens ændring. Den bre
dere midterblænding har antagelig været to
delt, muligvis med cirkelblændinger foroven. 
Bevaret er nu kun den nedre, rektangulære 
blænding, som indrammer en fladbuet, blæn
det luge, der mod loftet har falset stik og åbner 
sig i en fladbuet niche. Lugen antyder eksisten
sen af et styrtrumsloft svarende til situationen 
ved adskillige andre af egnens våbenhuse (sml.
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f.eks. Havrebjerg og Gørlev). Både udvendig 
og indvendig står taggavlens østre kamtakker 
delvis bevaret. Bygningens mure har udvendig 
stået blanke, hvilket fremgik af den vestre flan
kemurs krone, som indtil fjernelsen af det ef
termiddelalderlige våbenhus var tilgængelig fra 
dettes loft.

Selv om kapellet ved skibets sydside har mis
tet de fleste ydre kendetegn, som tjener til en 
nærmere tidsfæstelse, er der alligevel næppe 
tvivl om, at det skal henføres til tiden o. 1500 
(jfr. †kalkmalerier). Det tilhører den særlige ka
peltype, som ikke blot åbner sig mod kirkens 
hovedrum, men tillige er tilgængelig gennem 
en udvendig dør. Tilbygningen har i øvrigt 
haft en række skiftende funktioner, hvilket til 
dels forklarer tabet af oprindelige enkeltheder. 
Ved midten af 1700’rne benyttedes det således 
som dåbskapel,17 hvilket sandsynligvis allerede 
var tilfældet hundrede år tidligere, da »baptiste- 
riet« 1647 nævnes som lokalisering af et †epita
fium.25 Det forsvundne epitafium antyder tilli
ge en tradition for begravelse, som begrunder 
betegnelsen »begravelseskapellet« i 1811.26 Før
1892,14 da en indretning som ligkapel blev fore
slået, var kapellet afskilret fra den øvrige kirke 
og tjente bl.a. som materialhus. Ved hovedre
staureringen 1925 fjernedes den sekundære 
skillemur (med »staldvindue« mod skibets 
mørke vestende), og kapellet inddroges atter i 
kirkerummet, nu som tilhørerplads, mens der 
nedenunder indrettedes fyrkælder, hvor der 
måske tidligere havde eksisteret en gravkrypt.27

Den senmiddelalderlige tilbygning er opført 
af munkesten i munkeskifte. Ingen oprindelige 
muråbninger er bevaret, men endnu anes vest 
for sydgavlens vindue den asymmetrisk pla
cerede dørs vestre vange og ansatsen til spejlets 
spidsbuede stik. Indtil restaureringen 1925 så 
man tillige mod det indre en tilmuret, fladbuet 
åbning, der tolkedes som dørens indvendige 
niche. Ligeledes bemærkedes indvendig i vest
muren et lille, fladbuet vindue med fals over 
den sekundære dør, som da gav adgang til ma- 
terialhuset. Af de eksisterende lysåbninger er 
østsidens fladbuede, udvendig falsede vindue 
utvivlsomt ældst, muligvis indsat engang i

1600’rne. Derimod stammer de to øvrige vin
duer fra restaureringen 1925.28 Taggavlen med 
dens glatte kamme og høj blændinger, afdækket 
af trappestik, er nyere, af små gule sten og an
tagelig opsat i 1800’rne.

Rummets indre dækkes fortsat af det oprin
delige hvælv, som hviler på forlæg, undtagen 
mod skibet, hvor der er en spids, halvstens 
skjoldbue; ribberne er kvartstens. Flankemure
ne brydes af spidsbuede spareblændinger, og i 
sydvæggen har der foruden den allerede omtal
te dørniche været en fladbuet blænding, hvis 
østre vange og dele af stikket anes. Arkaden 
mod skibet, spidsbuet med false og forskudt 
mod vest, var bevaret indtil 1925, da den er
stattedes af den nuværende, omtrent dobbelt så 
brede åbning.

Det sengotiske tårn er omtrent jævnbredt 
med skibets indre. Det er hovedsagelig opført 
af munkesten i munkeskifte over markstens
syld. I murenes nedre del veksler teglen med 
marksten, som muligvis er genanvendt materi
ale fra det oprindelige tårn. Den smalle, ro
manske tårnbue er bibeholdt, men det nye 
tårnrum har samtidigt hvælv, hvilende på for
læg - også mod skibets gavl; ribberne er halv
stens. Væggene brydes af spidsbuede spare
blændinger, af hvilke den vestre er højest og 
indtil ændringerne i 1925 indrammede et vin
due, der dog ikke var bevaret i sin oprindelige 
skikkelse. Ved omdannelsen til våbenhus ind
sattes her i stedet en dør, mens lysåbningen 
flyttedes til sydsidens blænding.

Adgangen til de øvre stokværk sker gennem 
et samtidigt trappehus i nord, som har halvtag 
over falsgesims. Den fladbuede underdør kro
nes af højt, spidsbuet spejl og åbner sig til en 
muret spindel med loft af fladbuede binderstik. 
Den tilsvarende afdækkede overdør udmunder 
i et rummeligt mellemstokværk, hvis vægge 
brydes af dybe spareblændinger med spidsbuet 
stik af mindre dybde. Den vestre blænding om
slutter en nu blændet og udvendig ikke længere 
synlig åbning af anselige dimensioner, der mod 
mellemstokværket står spidsbuet og falset. 
Derimod er flankemurenes små fladbuede 
glugger - to i syd og en i nord - fortsat i brug.
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Fig. 8-9. Tværsnit i tårn. 8. Udsnit med angivelse af 
†gulvbjælker i mellemstokværket (s. 1159). 9. Snit 
ved østvæggen med rester af oprindeligt romansk 
(†)tårn, sml. fig. 5 (s. 1155). 1:100. Målt og tegnet af 
Torben Hjelm 1983-84. - Cross-sections of the tower. 8. 
Detail with indication of the second storey’s floor beams.
9. Section at the east wall with remains of a former Roma
nesque (†)tower, cf. fig. 5.

Antagelig har rummet, svarende til tårnene i 
Gierslev og Gørlev, haft et gulvlag, hvis bjæl
ker i så fald hvilede på spareblændingernes 
bund (jfr. fig. 8). Forbindelsen fra mellemstok
værket til skibets loft sker gennem en fladbuet 
dør, opmuret af munkesten på samme sted som 
det romanske tårns loftspassage (jfr. fig. 5). 
Mod skibets loft åbner døren sig i en bredere 
niche, hvor stablerne til den forsvundne dørfløj 
er bevaret.

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
verdenshjørner, udformet som spidsbuede tvil
lingåbninger, der både ud- og indvendig er

samlet i en spidsbuet blænding og i øvrigt kro
nes af toprude i sviklerne. Flankemurene har 
falsgesims, mens der mod øst og mod vest er 
glatte taggavle, som er helt ommuret, forment
lig i 1800’rne. Såvel i de fornyede gavle som i 
det oprindelige murværk over og under glam
hullerne ses rækker af store, gennemløbende 
bomhuller, beregnet til udrigning af stilladser i 
forbindelse med reparation og vedligeholdel
sesarbejder; samme funktion betinger gavlenes 
fladbuede »kalkeluge« under toptinden.

Den østlige del af det store nordkapel er op
rindelig bygget som et selvstændigt kapel ved



1160 LØVE HERRED

siden af det middelalderlige våbenhus og stam
mer i denne skikkelse formentlig fra tiden 
o. 1575-1625. Endnu nogen tid efter sammen
smeltningen af de to tilbygninger (se nedenfor) 
fremtrådte kirken fra nord (jfr. fig. 10) som en 
slående parallel til den endnu i Gørlev bevarede 
situation (s. 1188, fig. 9).29 Dette renæssanceka
pel, hvis oprindelige bestemmelse er ukendt li
ge såvel som rummets forbindelsesvej til den 
øvrige kirke, er opført af store, røde mursten, 
lagt i krydsskifte over en fremspringende 
markstenssyld. Ifølge præsteindberetningen 
175517 stammede materialerne fra den nedrevne 
kirkelade. Det bevarede østvindue er kurve- 
hanksbuet og falset både ud- og indvendigt, 
hvilket dog delvis sløres af en udmuring i for
bindelse med indsættelsen af en mindre træ
ramme ved kirkens restaurering i 1800’rne. 
Østmuren krones af en gesims, sammensat af 
fremspringende savskifte under glat skifte. Sel
ve den glatte taggavl, som er delvis bevaret, 
har haft kamtakker (jfr. fig. 7, 10), hvilket især 
er tydeligt fra loftet. Den mest bemærkelses
værdige detalje i kapellets eksteriør udgøres 
imidlertid af to vandrette blændingsbånd, som 
brydes af henholdsvis 12 (nord) og 13 (øst) små 
søjlestave, hvis »baser og kapitæler« udgøres af 
kopper med afrundet kant. Vandrette blæn
dingsbånd er hyppigt forekommende i sengoti
ske facadekompositioner, men den særlige ud

formning med dværgsøjler leder mest af alt 
tanken mod en velkendt detalje i vor ældste 
teglstensarkitektur, benyttet i bl.a. klosterkir
kerne i Sorø og Ringsted.30

Kirkens nordre tilbygninger omtales tidligst 
i forbindelse med en række reparationsarbejder 
i 1660’ernes anden halvdel. Heraf synes det at 
fremgå, at det senmiddelalderlige våbenhus og 
renæssancekapellet nu var smeltet sammen til 
et dobbeltkapel, og adgangen derfor forlagt til et 
nyt våbenhus i hjørnet mellem det middelal
derlige og tårnet (se nedenfor). Den omstæn
dighed at blytækkeren 1666-6715 fik betaling 
for renden mellem det »gamle« og det »nye« 
kapel såvel som for taget på det nye kapels ve
stre side viser, at bygningerne i det ydre stadig 
fremtrådte med selvstændige saddeltage bag de 
kamtakkede gavle. Dog har ændringerne i 
funktion og rumlig disposition nødvendiggjort 
indsættelsen af nye lysåbninger. Således fik 
nordsiden af det nye dobbeltkapel to vinduer, 
som er regelmæssigt distribueret i forhold til 
det bagvedliggende rum. Af disse er det østli
ge, som sidder asymmetrisk i renæssancekapel
lets murværk, et fladbuet falset vindue, hvis 
ydre false er forhugget og udmuret ved indsæt
ning af den nuværende træramme. Det vestlige 
vindue, som har borttaget dele af den oprinde
lige dør, der blændedes i forbindelse med opfø
relsen af det nye våbenhus, er fladbuet med
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Fig. 10-12. Plan og fa
cader mod nord. 1:300.
10. Det senmiddelalder
lige våbenhus og renæs
sancekapellet før sam
mensmeltningen til dob
beltkapel og etablerin
gen af nyt †våbenhus i 
nordvesthjørnet. Rekon- 
struktionsforslag ved 
HJ, tegnet 1984 af Ma
rianne Nielsen med ud
gangspunkt i fig. 11. 11- 
12. Facade og plan målt 
og tegnet af Gunnar 
Dalsgård 1924. Kunsta
kademiets bibliotek. - 
Plan and elevations to the 
north. 1:300. 10. Late me
dieval porch and Renais
sance chapel before being 
transformed into a double 
chapel and the erection of a 
new †porch in the north
west corner. 11-12. Eleva
tion and plan 1924.

smigede vanger og i nuværende skikkelse anta
gelig samtidig med vinduesrammen her og i 
det østre vindue.

De mest gennemgribende forandringer må 
imidlertid være sket i det indre. Her er det mid
delalderlige våbenhus’ østmur fjernet, og de to 
tilbygninger har faet fælles bjælkeloft samt 
hver sin kurvehanksbuede arkade mod skibet.31 
Hvordan man i enkeltheder har gennemført 
disse ændringer lader sig ikke afgøre uden en 
afklædning af murværket; men det synes, som 
om den oprindelige loftshøjde i renæssanceka

pellet er blevet hævet. Tidligst i forbindelse 
med den rumlige integrering, er der anlagt 
vægbænke langs nord- og vestsiden af kapellet.

Hvornår man besluttede at lægge nordsidens 
tilbygninger under fælles saddeltag vides ikke; 
men sandsynligvis er det sket inden 1755,17 da 
»den nordre tilbygning« omtales som en hel
hed i modsætning til sondringen mellem de en
kelte kapeller i 1660’ernes regnskaber. Under 
alle omstændigheder må ændringen være dikte
ret af et ønske om at undgå tilbagevendende 
reparationer af kamtakker og skotrenden mel
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lem kapeltagene. I praksis har man dels udmu
ret, dels fjernet de gamle kamtakker for at ska
be en ny gavl til det store skæve saddeltag (jfr. 
fig. 11). Fra loftsrummet, som belyses gennem 
et lille fladbuet vindue, ses, at man hovedsage
lig har benyttet store, genanvendte? sten, lagt i 
uregelmæssig skiftegang.

Det eftermiddelalderlige †våbenhus (jfr. fig.
11), som formentlig er tilføjet engang i 
1600’rnes første halvdel, kendes gennem be
skrivelser og opmåling forud for nedrivningen 
1925. Det fremstod på daværende tidspunkt 
som en halvtagsbygning, hovedsagelig opført 
af marksten. Kamtakkerne, som repareredes
1665,15 var formentlig fjernet allerede før mid
ten af 1700’rne (jfr. ovenfor). Herefter frem
trådte bygningen ganske simpel med rundbuet 
dør og firkantet loftsluge i gavlen (fig. 29). Se
nere, formentlig o. 1891,14 øgedes døren i bred
den og fik svagt fladbuet afdækning, ligesom 
der indsattes et lille firkantet trævindue i øst. I 
denne skikkelse og med fladt gipset træloft i det 
indre stod våbenhuset frem til nedrivningen. 
Som type var det i slægt med en række senmid
delalderlige sakristier,32 mens den nærmeste pa
rallel med hensyn til placering og funktion sy
nes at være Sæby kirkes våbenhus (s. 902).

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 
Indretningen af sakristi i apsiden kan være sket 
1594, da den nuværende altertavle opstilledes. 
Det lille rum, hvortil kendes enkelte parallel
ler,33 omtales først 1665,15 da »sakristitaget« re
pareredes. 1755 benyttedes det til »konvent« 
for herredets præster på grund af kirkens cen
trale beliggenhed.17

Det fladbuede, tilgitrede østvindue må anta
ges at være samtidig med omdannelsen, der til
lige indebar opførelsen af en spærremur ved 
tribunbuens forkant. Muren er af store sten og 
har mod nord en retkantet dør, som repræsen
terer en ombygning af den oprindelige, hvis 
†fløj (s.d.) antagelig var samtidig med alter
tavlen.

Indretningen af sakristiet synes at have for
anlediget en ombygning af korhvælvet, hvis øst
kappe hviler på spærremuren og i øvrigt af 
hensyn til altertavlen er højere end de øvrige.

Bortset fra resterne af middelalderhvælvets 
sydøstre hjørnepille og ribbe hviler det nye 
hvælv på kvadratiske hjørnepiller med krag- 
bånd, der er afrundet på undersiden. Skjoldbu
erne er rundbuede og halvstens i lighed med 
ribberne.

Til ændringerne i de første århundreder efter 
Reformationen skal foruden sådanne som alle
rede er anført under de enkelte tilbygninger 
formentlig regnes indsættelsen af store, falsede 
vinduer på korets og skibets sydside. Buernes 
runde afdækning synes dog regulariseret 
o. 1888.14 Også det fladbuede, oprindelig både 
ud- og indvendigt falsede østvindue i sydkapel
let er formentlig indsat engang i løbet af disse 
århundreder.

1815,26 1831 og 184334 gennemførtes hovedre
parationer, hvis omfang imidlertid ikke er nær
mere specificeret; sidstnævnte siges blot at være 
»udført med megen smag og betydelig bekost
ning«. Kirkens spidsbuede, sprossedelte træ
vinduer repræsenterer en type, som har nydt en 
vis udbredelse i tiden o. 1850, og skal derfor 
utvivlsomt henføres til restaureringen 1843. 
Også fornyelsen af korets, sydkapellets og tår
nets taggavle hører til en restaurering i 
1800’rne; således ønskedes den østre tårngavl i 
188114 udhugget fra bjælkelaget og ommuret 
med »1 stens mur«, ligesom der indsattes nye 
lemme (kalkelugerne?). Den ovenfor nævnte 
regularisering af korets og skibets sydvinduer i 
188814 er endnu et eksempel på de restaure
ringsarbejder i 1800’rnes sidste halvdel, der og
så omfattede genopmuring af korbuens for
huggede vanger 1889.14

I vort århundrede har kirken undergået nye 
restaureringer, af hvilke den i 1925 gennemfør
te (arkitekt Knud Larsen, Slagelse) var den 
mest omfattende.36 Som nævnt under beskri
velsen af de enkelte afsnit blev nordsidens vå
benhus nu sløjfet og indgangen forlagt til tårn
rummet. Endvidere retableredes sydkapellet, 
der fik en bred, falset arkade mod skibet, og 
endelig anlagdes fyrkælder under samme til
bygning. - 1965 restaureredes kirken atter (ar
kitekt Rolf Graae), ved hvilken lejlighed den i 
1925 delvis udmurede tårnbue fremdroges, og
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior to the east.

senest 1982-83 er tårnets murværk stabiliseret, 
tagværkerne istandsat og nye vingetegl lagt på 
tagfladerne (arkitekt Preben Thorsen).

Tagværker. Koret har bevaret et noget forny
et tagværk af eg med dobbelt lag hanebånd og 
lodrette spærstivere, kæmmet ned over spær
skoen. I skibet er ligeledes middelalderligt tag
værk, muligvis samtidigt med hvælvslagnin- 
gen og udformet som en dragerstol med dob
belt lag hanebånd og spærstivere, kæmmet ned 
over spærskoen. Sydkapellet har nyere fyrre- 
træstagværk, hvis enkelte lag hanebånd imid
lertid er gamle egespær (med udstemninger til 
dobbelt lag hanebånd), som kan hidrøre fra en 
af kirkens nordre tilbygninger. Det store nord
kapel har nu en dragerstol af fyr, men ældre 
spærstivere og -sko er til dels bevaret ved flan

kemurene. Tårnet har nyere tagværk af fyr.
Kirkens †blytage omtales tidligst 1632,37 da 

Laurids blytækker, Roskilde, modtog 54 dl. I 
1660’erne15 foretoges nye reparationer af blybe
klædningen, som dog ikke dækkede dobbeltka
pellets vestre del — »det gamle nordre kapel« - 
der havde tagsten. 175517 stod også tårnet tegl
hængt, mens »hovedkirken« og søndre kapel 
havde blytag, bekostet af den tidligere kirkee
jer, Jacob Lerche (†1721). »Hovedkirken« om
fattede næppe nordkapellet, der på dette tids
punkt havde fået sit store saddeltag. 1809 havde 
dette afsnit under alle omstændigheder stentag, 
og det hullede blytag omtales senest 1813.26 
186214 siges kirken at have tegltage overalt, 
hvilket dog næppe gjaldt apsiden, hvis beklæd
ning af zink, 1939 afløstes af kobberplader.14
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Fig. 14. S. Katarina. †Kalkmaleri fra o. 1500 på un
dersiden af den oprindelige arkade mellem sydkapel
let og skibet (s. 1164). Poul Nørlund fot. 1922. - 
St. Catherine. †Wall-painting c. 1500 on the soffit of the 
original arch between the chapel to the south and the nave.

Kirken står i dag hvidkalket og hængt med 
tage af røde vingetegl (1983) bortset fra apsi- 
den. Gulvet i sakristiet er af gullig-røde mur
sten, lagt på fladen uden fuge. Korgulvet, der 
hævedes ved restaureringen 1925 har almindeli
ge gule sten på fladen med fuge. Skibets mid
tergang er af store Ølandsfliser, der nærmest 
koret flankeres af gule sten på fladen uden fuge, 
mens der i stolestaderne er bræddegulv. Kapel
lerne har ligeledes bræddegulve, og for det nor

dres vedkommende er der gipset loft. Tårn
rummet har Ølandsfliser, som hidrører fra en 
restaurering af dette indgangsrum o. 1942 (ar
kitekt Jørgen Adler-Nissen).

Opvarmning. 1875 besluttedes at opsætte en 
kakkelovn vestligst i den østre arkade mellem 
skib og nordkapel. Før 1924 (jfr. fig. 12) var 
den suppleret med endnu en ovn i skibets nord
vestre hjørne. Ved restaureringen 1925 installe
redes et vandopvarmet anlæg med fyrkælder 
under sydkapellet.

†Kalkmaleri er. I 1900 fandt Eigil Rothe spor 
af en kalkmaleriudsmykning i sydkapellet, der 
på daværende tidspunkt var afskilret som mate- 
rialhus m.m. På Nationalmuseets foranledning 
gennemførtes derfor året efter en prøveafdæk
ning »overalt i Kirken«; men alt hvad Rothe 
konstaterede ved denne lejlighed var usam
menhængende farvespor på skibets nordvæg 
foruden en række sortmalede indskrifter på ko
rets nordvæg, som han imidlertid ikke formåe
de at læse. De fremdragne malerispor anbefale
des derfor til overhvidtning; men fragmenterne 
i sydkapellet stod dog fremme, indtil de for
svandt ved restaureringen 1925.

1) O. 1500 synes sydkapellet at være blevet 
forsynet med en udsmykning, hvis bedst beva
rede del var en fremstilling af S. Katarina ståen
de med sværd og bog på den østre underside af 
arkaden mod skibet. Et fotografi (fig. 14) af 
denne helgenskikkelse viser karakteristika, hvis 
nærmeste parallel synes at være malerierne i 
Gislinge (s. 568f.). Herudover omtales ingen 
yderligere figurer, blot spor af en omløbende 
dragning.

2) Indskrifterne på korets nordvæg synes i- 
følge Rothes fotografi at hidrøre fra flere perio
der, omfattende såvel kraftige minuskler som 
en eftermiddelalderlig frakturlignende skrift.

INVENTAR
Oversigt. Kirken, der i dag virker fattig på gammelt 
inventar, har ejet betydelige stykker. Bevaret, men 
stærkt ophugget er den romanske granitfont, hvortil 
hører et dåbsfad af tin fra midten eller sidste halvdel 
af 1700’rne. Bemærkelsesværdig er især alterkalken 
fra o. 1325, hvis apostelrelieffer på foden er støbt i
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Fig. 15. Alterbordsforside fra 1600’rnes begyndelse med malede fremstillinger af Frelseren omgivet af de 12 
apostle (S. 1165). NE fot. 1984. - Altar frontal from the beginning af the seventeenth century with paintings of the 
twelve apostles flanking Christ.

samme matricer som Undløsekalkens. Af altertavlen 
er kun storstykket i behold med malet årstal 1594 
samt præstens initialer og våben, som også sås på en 
forsvunden dør ind til sakristiet og på et ligeledes 
tabtgået skab, som stod derinde. Et epitafium over 
samme præst, der døde 1599, var opsat i søndre til
bygning. Disse oplysninger stammer fra pastor 
Reenbergs udførlige indberetning 1755. Han nævner 
også prædikestolen, hvis malede årstal 1605 frem
droges 1929, og en sekskantet døbefont af træ; fire 
evangelistfigurer hører muligvis til den. Stagerne på 
alterbordet og sygesættet er skænket i begyndelsen 
af 1700’rne af Jacob Lerche til Kragerupgård og hu
stru, Kirsten Rømer.

Alterbord, fra 1925, af munkesten, ca. 165x110 
cm og 95,5 cm højt. Det afløste et tilsvarende 
middelalderligt talterbord, som i sydsiden havde 
en næsten kvadratisk †niche, 24x23 cm og 28 
cm dyb. I oversiden var en †helgengrav. 1809 
indsendtes til Nationalmuseet en relikvie, der 
sammen med en pergamentseddel var indsvøbt 
i et stykke meget fint linned og lagt i relikvie
gemme af bly (inv. nr. 299).

Alterbordsforside (fig. 15), fra 1600’rnes be
gyndelse, af fyr, 120x183 cm, med malerier af

Frelseren omgivet af 12 apostle, i felter indram
met af profillister (de tynde kvartrundstave 
udenom er nyere). Det lodrette rammetræ i si
derne, det nederste vandrette og kronlisten 
øverst er senere tilføjelser. I midtpartiet for
oven er fremstillet en arkade med fladsnit i 
sviklerne. Inden for rammen står Frelseren med 
højre hånd løftet velsignende og Verdenskug- 
len i venstre; i feltet under ham ses sol i stråle
krans. Rækkefølgen af apostlene er, begynden
de foroven til venstre: Peter med nøgle i ven
stre hånd og lukket bog i højre, Andreas med 
korset bagved sig, og Jakob iklædt pilgrims- 
dragt, med vandringsstav og taske i højre 
hånd, åben bog i venstre. Ved Frelserens ven
stre side ses Johannes med kalk i venstre hånd, 
bogen er faldet ned, men synes ikke at ligge på 
underlaget, dernæst Tomas med lanse i højre 
hånd og åben bog i venstre og længst til højre 
Jakob den yngre med åben bog i højre hånd og 
kølle i venstre. Felterne i nederste række rum
mer Filip med latinsk kors i højre hånd og bog i 
venstre, Bartolomæus, som løfter højre hånd 
og holder kniven i venstre, samt Simon med

Danmarks Kirker, Holbæk amt 76
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Fig. 16. Tegning af altertavlen som den så ud 1755. 
Vedr. forklaring af numrene, se teksten s. 1166. Tav
lens nuværende, reducerede form gengives fig. 17. — 
Drawing of the altar-piece as it appeared in 1755.

saven foran sig. Judas Taddæus med nedad- 
vendt kors, Mattias med økse i højre hånd og 
åben bog i venstre og til sidst Paulus med bog i 
højre hånd og sværd i venstre. Billederne synes 
udført efter forlæg af Hieronymus Wierix 
(1553-1619), dog uden de indrammende søjler, 
Johannes uden ørnen og Paulus fremstillet 
spejlvendt.38

Panelet har to stafferingslag bortset fra bil- 
ledfelterne, hvor originallaget kun er partielt 
opmålet. Den oprindelige staffering er anlagt 
på kridtgrund. Baggrunden er sort, farverne i 
øvrigt stærkt rød, blegrød, gul, afbleget blå og 
grøn. Glorierne er gule, og apostlene har røde 
kinder og mørkere eller lysere brunt hår. Ram
meværket er gult med randdekoration i en rød 
farve, profillisterne røde, gule og grønne.

Den sekundære staffering, for en del anlagt

på kridtgrund, er i store træk en gentagelse af 
den oprindelige, bortset fra gulfarvet alumini
um og lys træimitation brugt på steder, hvor 
der var et gult farvelag.

Det fremgår af ældre fotografier, at panelet 
sad på oprindelig plads indtil restaureringen 
1925, da det brutalt blev savet igennem to ste
der for at tilpasses en placering i skibets sydøst- 
hjørne, hvor døbefonten ved samme lejlighed 
blev opstillet. Ved istandsættelsen i 1960’erne 
fjernedes det herfra og er i øjeblikket på Natio
nalmuseets konserveringsanstalt.

†Alterklæde, i inventarierne 1647 og 1664 
kaldt gammelt, af brunt damask.39 1 83134 ud
skiftedes alterklædet, der var slidt og falmet.

†Alterdug. 166415 anskaffedes en ny alterdug, 
og 1810 noterede synet, at alterdugen fra 166726 
var revet i pjalter.

Af altertavlen (fig. 17), som præsten Mads 
Sørensen 1594 lod gøre, er kun bevaret posta- 
ment og storstykke. Den tilhører en gruppe 
bestående af bl.a. Havrebjerg og Gierslev (se 
nærmere herom s. 1099). Ingen af disse har be
varet oprindelig form, men tavlen i Finderup er 
den bedst belyste, idet kirkens præst, Chr. Re- 
enberg, i sin indberetning 175517 omhyggeligt 
har tegnet og beskrevet dens daværende tilsy
neladende oprindelige udseende (fig. 16), som 
er i overensstemmelse med de bevarede dele.

Det var en baldakintavle, hvis storstykke de
les af fire søjler med værkstedets karakteristiske 
englehoved i prydbælterne og frugtbundt på 
skafterne (jfr. a på fig. 16, hvortil bogstaverne i 
parentes i den følgende beskrivelse henviser), 
sml. også prædikestolen. Søjlerne hviler på 
glatte postamentfremspring (b). Feltet mellem 
de to midterste indrammes af profilliste med 
æggestav. På gesimsens kronliste stod over de 
to midterste søjler et par basunblæsende engle 
(d).40 Over gesimsen hvælvede baldakinen sig 
(c), til siderne vinger med sol og måne, som er 
angivet på tegningen;41 storstykkets sidevinger 
ser ud til at have været næsten identiske med 
Havrebjergs. Tavlen kronedes af et topstykke 
indrammet af små pilastre eller søjler (g) og 
med vinger i formen svarende til Gierslevs. På 
baldakinens hjørner var anbragt reliefskårne
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Fig. 17. Altertavle med malet årstal 1594, sml. fig. 16 (s. 1166). NE fot. 1979. - Altar-piece with painted date 
1594, cf. fig. 16.

våbener, »på højre side« Rigsvåbenet, »på ven
stre« Brahes (h). Pastor Reenberg har ikke 
markeret felternes indramning, som for midt
feltets vedkommende udmærker sig ved for
oven at have tre bueslag med nedhængende 
englehoveder. I sidefelterne er der arkader med 
omløbende ramme og roset i sviklerne.

Tavlen står i hovedsagen med oprindelig 
staffering fremdraget o. 1910 (1907?).42 Stor
stykket har hvide søjler med forgyldte frugt
klaser og englehoveder, prydbælterne blå 
bund. Felterne bag søjlerne er rødbrune lige
som postamentfremspringenes nord- og sydsi
de, maleriernes indrammende profillister røde 
og gyldne; sviklerne på sidefelternes billeder 
fremtræder sorte.

Ved kirkens istandsættelse o. 1925 afdække-

des malerierne, som synes at have været udsat 
for en ret hård opmaling. I storstykket Opstan
delsen (e), i sidefelterne de fire evangelisttegn 
(3-6), alle malet på træ. Opstandelsesbilledet, 
ca. 105x95 cm, viser Kristus stående i skykrans 
ved kistens forreste hjørne omgivet af bevæb
nede krigere. Farverne er flere grå nuancer, i 
krigernes dragter desuden rødt, gult og lidt 
blegrødt, som også er brugt til sejrsfanen. Bag 
den Opstandne dominerer rødt og gyldent. Si
defelternes evangelistsymboler er afbildet i ar
kadefelter, i hvis bund den pågældendes navn 
er malet med gyldne versaler på sort baggrund, 
mod nord: »Sanctvs Matthevs« og »Sanctvs 
Lvcas«, mod syd: »Sanctvs Marcvs« og 
»Sanctvs Iohannes«.43 Målene er 47x30 cm. 
Brunrøde, afdæmpede farver er dominerende,

76*
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dog er evangelistsymbolernes vinger blågrå. 
Postamentfelternes indskrifter med forgyldt 
fraktur på sort bund stammer fra 1800’rne. De 
gengiver Matt. 11,28, Joh. 11,25 og mod syd 
Åb. 2,10. 1755 citeredes på latin Joh. 3,16 (Så
ledes elskede Gud verden ...) mod nord (13) og 
Joh. 11,25-26 (Jeg er Opstandelsen og livet ...) 
mod syd (14). Midtfeltet var tvedelt og oplyste:

»I Octobri monet, som vi monne skrifue 
MD4 og halfemsenstiffue 
blef opsat denne tafle med ære 
at den skal til Guds tieniste være« (11)
»Som er et herligt ornament 
Paa Christi Opstandelse er det kient 
og hvorledes hand monne opfare 
over alle Himle med Engleskare« (12).

Den sidste del af indskriften refererer til op- 
standelsesbilledet i storstykket ovenover.

Indskrifterne på postamentfremspringene 
under storstykkets søjler svarer til gengivelsen 
1755; på det nordligste ses under »Inri« et kro
net skjold, hvori kronet Jesumonogram, og 
under skjoldet: »O, homo, qvantvm propter te 
passvs sv(m) ab origine mvndi Ao 5556« (7) 
(Oh du menneske! hvor har jeg lidt meget for 
din skyld siden Verdens tilblivelse år 5556), på 
andet fremspring fra nord står: »Christianvs 4 
rex daniæ« over kronet skjold hvori »C4« og 
under skjoldet kongens valgsprog: »Die Gott- 
seligke(i)t machet veste Reiche« (8). På tredje 
fremspring er malet et Brahe-våben og »Sten 
Brahe til Knudstorp« (9) og på det sydligste: 
»Petrvs Iohan(n)es Winstrvpivs theolog(iæ) 
doc(tor)«, derunder hans våben og »Episcopvs 
Roschildensis« (10). Indskriften på andet og 
fjerde fremspring var også 1755 malet på tavlen 
i Solbjerg (s. 1079). Endelig læses på sydsiden: 
»Anno d(omi)ni 1594 d(ominvs) Matthias Se- 
verinvs F(indervp) pastor hvivs loci hane tabv- 
lam ædificari fecit« (år 1594 lod Mads Søren
sen, præst her på stedet, denne tavle gøre). Års
tallet flankerer præstens våben. Denne sidste 
oplysning er ikke medtaget i pastor Reenbergs i 
øvrigt meget detaljerede beskrivelse 1755. Men

Fig. 18. Alterkalk fra o. 1325 (s. 1169). NE fot. 
1979. - Altar chalice c. 1325.

i overensstemmelse med den er gesimsfrisens 
indskrift, som er opdelt i fire felter adskilt af 
englehoveder:

»O Menneske du haffuer vel hørt 
Hvad pine oc død mig er giort 
Som jeg for synden haffuer born 
at du skalt icke bliffue forlorit 
Men er opstanden fraa de døde 
Dieffuelens rige at nederbryde 
Och farer til min fader hen 
paa domedag ieg kom(m)er igen«.

I det forsvundne topstykke sad et †maleri, der 
forestillede Himmelfarten (f);17 indskriften i fri
serne under og over billedet kunne ikke læses 
1755 (1-2).

Tavlen er fastgjort til tre bjælkeender indmu
ret i østvæggen; en fjerde er sikkert fjernet i
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forbindelse med indsætning af den nuværende 
dør til sakristiet. Tilsvarende opstilling ses i 
Havrebjerg.

Storstykkets tidligere maleri fra 1888,14 der 
forestiller Vandringen til Emmaus, er en kopi 
efter A. Dorphs billede fra 1878. Det er malet 
med olie på lærred, 120x110 cm. Farverne er 
mørke; det lyseste er den grå himmel. I øvrigt 
er farveholdningen blygrå med en enkelt mørk 
rød kappe. Billedrammen har afrundede hjør
ner foroven. Hænger nu i enkel forgyldt ram
me, antagelig fra 1952,14 på nordkapellets 
nordvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 18), fra o. 1325, 22 cm 
høj. Den cirkulære fod har fodplade og stand
kant med gennembrudt firpasmønster. Langs 
fodens rand er graveret en rammelinje, der bry
des af seks tætstillede ovaler omgivet af tilsva
rende bånd forsynet med prikker.44 Ovalernes 
bund er krydsskraveret; herpå er fæstnet støbte 
relieffer (fig. 19) af: 1) Frelseren med højre hånd 
løftet velsignende og venstre holdende bog, 2) 
Johannes med kalk, 3) Jakob med hat og pil- 
grimsstav, 4) Andreas med kors (fig. 20), 5) 
Paulus med sværd og 6) Peter med nøgle. Figu
rerne sidder på en bænk, har glorie bag hovedet

Fig. 19. Alterkalkens fod, sml. fig. 18 (s. 1169). Teg
ning af C. M. Smidt, i NM2. - The foot of the altar 
chalice, cf. fig. 18.

Fig. 20. Detalje af alterkalk fra o. 1325. Relief fore
stillende Andreas, sml. fig. 18 (s. 1169). NE fot. 
1979. - Relief showing St. Andrew, cf. fig. 18.

og er iklædt lange, folderige dragter. Ved over
gangen til det høje, cylinderformede skaft er 
indskudt et fladt led. Skaftet deles på midten af 
flad knop, som har seks cirkulære fremspring 
med firpas hvori graverede majuskler: »Ihesvs« 
(det ene s fornyet). Imellem fremspringene sid
der mindre, bærlignende vindrueklase.45 På 
knoppens over- og underside trekantede felter 
med graveret blad. Bægeret er i nyeste tid ble
vet forsynet med fast indsats.

Mesteren for dette fornemme stykke guld
smedearbejde er ukendt, men det kan sammen
stilles med Undløse kirkes alterkalk,46 hvis 
form ganske vist afviger fra Finderups ved at 
foden er sekssidet og ikke cirkulær. Fælles for 
de to er imidlertid knoppens bærlignende dru
eklaser mellem bosserne og ikke mindst fodens 
støbte relieffer. De seks apostelfremstillinger 
stemmer så nøje overens på de to kalke, at de 
må anses for at være støbt i samme form (ma
trice). Hertil kan føjes to relieffer med Jakob og 
Johannes på Strø kirkes alterkalk.47 I de skandi
naviske lande er fundet flere matricer, f.eks. i 
Finland, tæt ved Åbo, en fragmentarisk matri
ce, der viser to runde medaljoner med scener af 
Kristi lidelseshistorie.48

Oblatæske, fra 1842, omgjort af en ældre, jfr. 
indskriften på låget. Den cylinderformede be
holder, 10 cm i tvm., er loddet på tallerken,
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Fig. 21. Sygesæt skæn
ket 1708 af Jacob Lerche 
og Kirsten Rømer, hvis 
våbener er graveret på 
bægeret (s. 1170). NE 
fot. 1979. - Communion 
set for sick visiting donated 
by Jacob Lerche and Kir
sten Rømer, whose coats of 
arms are engraved on the 
chalice.

tvm. 15 cm. Låget, hvis side har samme højde 
som cylinderen, nemlig 5 cm, er glat med spin
kel graveret bort i kanten. På oversiden grave
ret versalindskrift: »Skienket til Finderup Kirke 
af Christian Tausen 1668«. Præsteindberetnin- 
gen 175517 nævner ingen oblatæske, men en 
sølvkande skænket samme år af ovennævnte 
giver (se †alterkande), hvilket kunne føre til 
den antagelse, at kanden er omgjort til den ek
sisterende oblatæske. Under bunden fire 
stempler: mestermærke COM i oval for Chri
stian Olsen Møller (Bøje 990), Københavns- 
mærke (18)42, guardeinmærke for Reimer 
Hinnerup og månedsmærke løven.

Alterkande, o. 1970, 19 cm høj, glat med Je- 
sumonogram i relief på låget.

Fig. 22. Stempel under sygedisk skænket 1708, sml. 
fig. 21 (s. 1171). NE fot. 1979. - Mark on the bottom of 
the visiting paten donated in 1708.

†Alterkander. 1) Inventarierne 1647 og 1668 
nævner en tinflaske på en pot.39 2) 1755 omtales 
en lille sølvkande på fire pægle med gravering 
på låget: »Severin: Iensen: Lolk: Maren Wil- 
lomsd(atter) 1655«.17 På siden var graveret et 
dødningehoved, hvoromkring: »Martha Hel- 
gonis Hagedorn« og derudenom »Severinus 
Severini Hofmannus« og atter uden om dette 
»Durum Patientia Frango« (Med tålmod jeg 
hårdheden bryder); yderst var en krans. Ne
denunder stod: »Denne Sølfkande haffver Doc
tor Christian Tausan Superintendent offver 
Stavanger Stift i Norge foræret til en Christelig 
Brug paa Altaret udi Finderup Kircke imod sin
S (alig) Søn Frantz Tausans Begraffvelse Sted, 
som døde hos sin Farbroder H(r) Hans Tausan 
Sognepræst til Finderup, og udi bemelte Kirke 
blef begraffven den ... Anno 1668«. 3) Anskaf
fet efter synets henstilling 1923, af porcelæn. 4)
1943 anbefalede synet, at kanden, der var skæn
ket af etatsrådinde Petersen, blev omstøbt, så at 
den fik en mere kirkelig stil.

Ske, 1924, med mestermærke for K. C. Her
mann,49 Københavnsmærke (19)24 og guar
deinmærke for Christian F. Heise.

Sygesæt (fig. 21), bestående af kalk og disk 
skænket 1708, desuden en oblatæske fra 1901
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og nyere vinflaske af glas. Den 13,5 cm høje 
kalk er af vanlig barokform med sekstunget fod 
og fodplade, profilering ved overgangen til det 
korte, cylinderformede skaft, der brydes af o- 
val knop med seks runde tunger på over- og 
undersiden. Bægeret har en graveret linje under 
den forgyldte mundingsrand og våbener samt 
initialer »IL: KR« for Jacob Lerche og Kirsten 
Rømer (sml. alterstager); derunder årstallet 
1708. Under fodpladen fire stempler: mester
mærke NI over 170? for Niels Joensen (Bøje 
s. 59), Københavns mærke 1702(?), guardein- 
mærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
jomfruen.

Disken er 10 cm i tvm. og har på fanen sam
me graverede våbener som kalken. Under bun
den eet stempel IB over (17)07 (fig. 22).

En †sølvflaske, der kunne gå ned i kalkens 
bæger nævnes 1755 sammen med en lille æske 
til oblater indrettet i låget. Sættet opbevaredes i 
†futteral.17 Inventariet 1664 - men ikke det 
1647 - opregner en lille †sølvkalk og disk.39

Alterstager, fra 1708, 41 cm høje, identiske 
med stagerne i Ørslev (s. 1060, fig. 15) og lige
ledes skænket 1708 af Kragerupgårds ejer Jacob 
Lerche og Kirsten Rømer, hvis initialer og vå
bener er graveret på fodskålen. - Syvarmet sta
ge, fra o. 1900, såkaldt Titusstage fra Lauritz 
Rasmussens Bronzestøberi. På fotografi fra 
1922 ses trearmet †stage på alterbordet. Inventa
rierne 1647 og 1664 opregner to †messingsta-

39gerr
Alterkrucifiks, o. 1900, fra Lauritz Rasmus

sens Bronzestøberi.
†Røgelsekar til at hente ild i, når lysene tæn

des, opregnes i inventariet 1647; 1664 kaldes 
det et ildkar af kobber.39

†Messehagler. Inventarierne 1647 og 1664 
nævner en messehagel af rødt prentet fløjl.39 
1734 var de gamle guldkniplinger på messehag- 
len rent forslidte,50 og 1831 udskiftedes en mes
sehagel, fordi den var slidt og falmet; 184734 
omtales en ny, af rødt silkefløjl med guldga
loner.

†Messeklokke. 1647 og 1664 nævnes en lille 
primklokke ved degnens stol.51

Alterskranke, fra 1970, af spinkle, kvadrati

ske, sorte jernstænger med glat håndliste af træ.
†Alterskranker. Fra 1712, af fyr, med påmalet: 

»Gud til Ære og Kirken til Prydelse er af Hans 
Muntbjerg og Anna Solberg dette bekosted 
Anno 1712«.17 Denne skranke synes at have 
stået endnu 1848;52 1869 ønskedes knæfaldet 
gjort aflangt, fordi det var for lille.14 Muligvis 
afløstes skranken i stedet for af en med slanke, 
tætstillede træbalustre svarende til Ørslevs 
(s. 1061); et stykke af den ligger på loftet over 
ligkapellet. Ved restaureringen 1925 ændredes 
formen, så at den blev halvrund i stedet for 
femsidet.14

Font, romansk, på ny fod. Kummen er af 
rødlig granit, stærkt ophugget, tvm. 75 cm. 
Den har svagt udbugede sider med lille vulst 
foroven og skråfas forneden. I bunden findes et 
lille afløbshul. Skaftet, af en grålig granitsten, 
har stor vulst på midten. Flad, kvadratisk gra
nitfod afløste 1965 en af cement. 1923 var fon
ten malet; synet anbefalede en afrensning, som 
synes virkeliggjort ved restaureringen følgende 
år. I beskrivelsen 1862 omtales en døbefont i 
skibet.14 Det fremgår ikke, men må anses for 
sandsynligt, at der er tale om den nuværende, 
og ikke den †font af træ, som kun er nævnt i 
kilderne 1755.17 1904 ønskede synet, at fonten, 
der på fotografier fra 1902 ses i tårnrummet, 
flyttedes op mod koret, i det nordlige hjørne,14 
hvor den stod, til den 1925 byttede plads med 
prædikestolen. Herefter opstilledes den i ski
bets sydøstre hjørne.

Af en †font, fra o. 1650, af eg, er bevaret fire 
evangelistfigurer (fig. 23), 48 cm høje.53 De står 
på et yngre, 12 cm højt postament. Det frem
går af præsteindberetningen 1755, at fonten 
stod på et sekskantet fundament; »i hvert rum 
på siden var udskårne billeder uden maling af 
Kristus, Markus, Johannes, Peter, Lukas og 
Mattæus«.17 Figurerne må tænkes at have stået i 
nicher på en sekssidet fod, der har båret kum
men, hvori dåbsfadet har haft plads (sml. det 
sekskantede †dåbsfad). Af de sjældnere bevare
de træfonte fra 1600’rne kan Store Tåstrups og 
Kundbys bringes i erindring (s. 331 og 640).

De livligt skårne figurer, der også bagpå er 
udformet, står på et lavt fodstykke med sym
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Fig. 23. Fire evangelistfigurer fra 1600’rne, antagelig fra †font (s. 1171). NE fot. 1979. - The four Evangelists, 
seventeenth century and probably from a †font.

bolet ved siden og bog i venstre hånd. De er 
malet med mørke farver; Johannes og Mattæus 
er iklædte rød kjortel hvorover blå kappe, Mar
kus og Lukas bærer over blå kjortel en brun 
kappe med rødt foer. Langs kanterne er for
gyldte bræmmer, også symbolerne er forgyld
te. Ansigterne har naturlig karnation med røde 
kinder, samt sort hår og skæg. Efter en årrække 
at have stået på altertavlen54 er figurerne nu op
stillet på skabet i sakristiet.

†Fontegitter? Blandt udgifter til snedkeren 
1668 opføres betaling, fordi han gjorde døren 
for fonten;15 heraf fremgår, at der har været et 
gitter for sydkapellet, 1738 benævnt »baptiste- 
rio«55 hvor fonten omtales 1734,50 og 1755 stod 
midt på gulvet17 (sml. s. 1158).

Dåbsfade. 1) Antagelig anskaffet efter synets 
henstilling 1923,14 af messing, med snoet kant 
ved fanens yderste rand. Tvm. 60 cm.

2) Fra 1700’rnes tredje fjerdedel, af tin, tvm.
45 cm, glat. Under fanen to ens stempler56 med 
årstallet 1752 under kande. Over den nu udslid
te initialer, der 1902 læstes som N (eller H) 
A W.

†Dåbsfad. Inventarierne 1647 og 1664 opreg
ner et fontebækken af tin,39 muligvis identisk 
med det sekskantede, store tinfad, som hørte til 
fonten 1755.17

Dåbskande, anskaffet efter synets henstilling 
1916 og muligvis først ved restaureringen
1925.14 Af tin, 30 cm høj. Under bunden 
stemplet sammenskrevet HB og tallet 1519.

Krucifiks. En nyere afstøbning, ca. 100 cm 
højt, hænger på nordre tilbygnings vestvæg.

Prædikestolen (fig. 24), med malet årstal 1605, 
har fem fag og hviler på en søjle fra forrige 
århundrede, mens trappen fornyedes 1967. 
Storfelterne flankeres enten af søjler med frugt
klase midt på skaftet (sml. altertavlen) eller pi- 
lastre, der forneden er kannelerede, foroven 
forsynet med beslagværk over reliefskåret roset 
eller frugt. Postament og gesims er ensdannet 
med beslagværk på fremspringene, som adskil
ler indskriftfelterne. En række småkonsoller 
bærer den nye kronliste.

Kurven hviler på en søjle, antagelig fra 1865, 
da den nye stiver under prædikestolen burde 
males.14 I forbindelse med flytningen 1967 fjer
nedes en firkantet kasse under basen, og en ny, 
enkel trappe, med adgang fra tilbygningen, op
stilledes. 175517 støttede stolen på en †Moses- 
figur, af eg, »sine tabula & virga« (uden tavler 
og stav).57 En †dør med »stakitværk« blev for- 
færdiget 1668.15

Stolen står med den oprindelige staffering, 
der 1927 blev fremdraget under en egetræsma-
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ling og et par grå farvelag. I midtfeltet ses vå
bener for Giøe og Krafse over initialerne MG 
og FHK for Mogens Giøe, lensmand på Sæby
gård 1606-16, og fru Hilleborg Eilersdatter 
Krafse. Derunder årstallet 1605. I sidefelterne 
er malet en vase med symmetrisk dekoration 
bestående af blomster, frugter og blade. Øverst 
i alle felterne ses en muslingedekoration. Farve- 
holdningen er ret lys med svag lazur; desuden 
er anvendt rødt, grønt og mørkegråt samt sølv 
og guld. De latinske indskrifter i postament- 
og gesimsfelterne er malet med gyldne versaler 
på sort bund: »Beati qvi ad coenam nvpti- 
arv(m) ac ni vocat(i) svnt. Apok.« (Åb. 19,9) 
og i gesimsen: »Venite filii avdite me timore(m) 
domini docebo vos Psal.« (SI. 34,12). Indven
dig i kurven er med sort malet: »HMunk 
1927«.

Stolen stod i skibets sydøsthjørne, indtil den 
1925 flyttedes til arkaden mellem skib og nor
dre tilbygning (jfr. font).

Stolestader. 1965 opstilledes enkle bænke, af 
eg, i skibet og løse stole i kapellerne. I tårnrum
met, der fungerer som våbenhus, etableredes 
1942 murede bænke med sæder og ryg af eg.

†Stolestader. 185334 anskaffedes nye stole 
kendt fra ældre fotografier (fig. 25), hvoraf ses, 
at de svarede til Gierslevs. Ved restaureringen 
1925 forsynedes de med nye gavle af udseende 
som de eksisterende i Solbjerg (s. 1081 med 
fig. 9).

†Stole og bænke. 1666 repareredes præstens 
stol i våbenhuset. 1668 blev der forfærdiget en 
provstestol.15 Præsteindberetningen 175517 op
lyser, at der var anbragt bænke i det lille sakristi 
bag altret, idet kirken på grund af sin beliggen
hed midt i herredet benyttedes til konvent.

†Skrifte- og degnestol. På en lukket stol i koret, 
syd for altret, sås 1755 udskåret i træet: »H(r). 
Hans Matz Tausen 1668« og nedenunder: 
»O.A.S. P.I.S.«. Året efter benævnes den 
skriftestolen.58 1862 omtales kun degnestolen i 
koret.14 1887 ønskedes den flyttet ind under 
prædikestolen,14 hvor den ses på ældre fotogra
fier (fig. 25) og plan fra 1924 (fig. 12).

En †herskabsstol i skibet er omtalt 1862 uden 
nærmere beskrivelse. 1916 henstillede synet, at

Fig. 24. Prædikestol med malet årstal 1605 (s. 1172). 
NE fot. 1979. - Pulpit with painted date 1605.

rækværket omkring den fjernedes;14 så vidt det 
fremgår af ældre fotografier (fig. 25), må der 
være tale om et panelværk, jfr. også f.eks. Fry
dendal (s. 861).

Om et †skab, der 175517 var i sakristiet, vides 
kun, at det havde samme initialer og våben 
som den tidligere †sakristidør, og som endnu 
ses på altertavlen, nemlig for pastor Mads Sø
rensen F(inderup).

Pengeblok, 1600’rne, nu 86 cm høj, med seks 
vandrette jernbånd, af hvilke det nederste er 
fornyet i forbindelse med blokkens nuværende 
opstilling på nyt fodstykke. I forsiden låge 
hvorpå tre af jernbåndene, der fungerer som 
hængselsbånd og lukker over kramper på sider
ne. Jernbeslået låg med pengeslids. Gråmalet.
1965 flyttet fra en plads ved døren i nordre til
bygning til skibet, syd for indgangsdøren.

†Pengebøsse og -tavler. Inventariet 186214 op
regner foruden fattigblokken en pengebøsse og 
tre pengetavler.

Dørfløje. Indgangsdøren i vest er fra 1942. 
Døren mellem tårnrum og skib, fra 1965, aflø
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Fig. 25. Indre, set mod øst. M. Stahl fot. 1901. - Interior to the east.

ste de tidligere †døre indsat 1925; før den tid 
stod tårnbuen åben. †Dørfløje. 1) Med malet 
årstal 1594 og præstens initialer, som endnu ses 
på altertavlen. Mellem kor og sakristi.17 2) Fra 
1600’rnes første halvdel? Ses på tegning fra 
1860 (fig. 29) som indgangsdør til det nedrevne 
våbenhus.

Et †pulpitur nævnes 1671,15 da der oprettedes 
kontrakt med Hans snedker i Sæby om to nye 
stole med »bagstykke« i pulpituret, der samti
dig udvidedes. 175517 stod pulpituret i skibets 
vestende før tårnet med front mod altret.

Orgel, af standardtype »Hørve«, med 10 
stemmer, to manualer og pedal. Bygget 1963 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby; omdispo
neret 1974 af Th. Frobenius & Sønner. Nuvæ

rende disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Spidsfløjte 2', Mixtur. Positiv: 
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 2 2/3', Oktav 1'. 
Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Ved nordvæggen
i nordre tilbygning.

†Orgel, bygget 1913 af Chr. Winther & 
Th. Frobenius, København.59 Oprindelig dis
position (ét manual med fem stemmer): Bor
dun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', 
Oktav 4'; svelle (omfattede ikke Principal 8'). 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Flyttet 
o. 1925 fra skibets nordvesthjørne til nordre til
bygning, hvor det opstilledes op ad pillen mel
lem de to arkader. Ved denne lejlighed tilbyg
gede Th. Frobenius & Co. en Koncertfløjte 
8'.60
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Salmenummertavler, antagelig skænket 1934,14 
med trekantgavl hvorunder småkonsoller. 
Hvidmalede med søm til metalnumre. På ældre 
fotografier (jfr. fig. 25) ses lidt større †tavler 
med løse brikker til numrene.61

En præsterækketavle indrettedes 1965 i buen 
over indgangsdøren i tårnrummet. Præsternes 
navne er malet med sorte versaler på gråt panel.

Fem lysekroner, fra 1949 eller senere, barok
form. De afløste petroleumslamper fra århund
redskiftet.14 En sjette i tårnrummet bærer ind
skriften: »Skænket Finderup Kirke Aaret 1949 
af Chr. F. Nielsen, Flintegården, Høng«.

Kirkeskib, ophængt 1948, fuldskib »Dan
mark«, model af skoleskibet, bygget af tømrer 
Torbjørn Joensen, Keldstrup.62 I nordkapellet.

†Hatteknager, fra 1800’rne, af træ, ses på foto
grafier fra århundredskiftet, på skibets sydvæg 
over stolestaderne.

Klokker. 1) (Fig. 26) 1500’rne(?), støbt af 
Heerman Loots.63 Tvm. 105 cm. Om halsen ne
derlandsk indskrift med reliefversaler: »Minen 
Namen es geheten Maria Minoot want Heer
man Loots ons alle drie met eender ghote Goot« 
(Mit navn er Maria den ophøjede, for (thi) me
ster Herman Loots støbte os alle tre sammen i 
een støbning).64 Efter ordene »Minoot« og 
»Goot« relieffer forestillende henholdsvis engel 
(?) og Maria med Jesusbarnet stående på måne
segl. Indskriften flankeres af rammelister, over 
den ses desuden en liljebort; også slagkanten 
har lister. På legemet er indridset: »x72«.

2) (Fig. 27) 1789, »Støbt af D. G. Herbst, 
Hofklokkestøber i København 1789. Gud alene 
Æren« ifølge indskrift med reliefversaler om 
halsen. Tvm. 110 cm. Indskriften flankeres af 
akantusbort, den nedre af dobbelt højde 
(fig. 28). På legemet fordybede versaler: »Be
kostet og omstøbt af Clemens Fogh og Christi
ne og Mette Maria Fogh til Kragerupgaard« 
(sml. Ørslev s. 1064).

Siden 1982 er begge klokker ophængt i slyn- 
gebom; tidligere hang de i vuggebom.

†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528 afle
veredes to klokker; den ene vejede fem skippd., 
den anden et skippd. og to lispd.65 Det kan ikke 
afgøres, om det var de to andre klokker, der

Fig. 26. Klokke nr. 1 støbt af nederlænderen Her
man Loots i 1500’rne (s. 1175). NE fot. 1984. - Bell 
no. 1, cast by the Dutch bell-founder, Herman Loots in the 
sixteenth century.

støbtes samtidig med klokke nr. 1. 3) Støbt 
1606 af Borchart Gelgiesser (Quellichmeyer), 
175517 benævnt den store klokke, med ind
skrift: »A(nn)o domini 1606 haver den Erlig og

Fig. 27. Klokke nr. 2 støbt 1789 af hofklokkestøber 
D. G. Herbst, København (s. 1175). NE fot. 1984. - 

Bell no. 2 cast in 1789 by bell-founder to the Court, 
D. G. Herbst, Copenhagen.
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Fig. 28. Detalje af klokke nr. 2, sml. fig. 27 (s. 1175). NE fot. 1984. - Detail of bell no. 2, cf. fig. 21.

Velbyrdige Mand Eske Bilde til Svanholm med 
sin Kiere Frue Elsebe Skram givet denne Klok
ke til Guds Ære til Ostbruck Kirke. Efter den
ne korte Tiid haver Gud loved os det ævige 
Liv. Goes mich Borchard Gelgieser«.66

Klokkestol, muligvis oprindelig, af eg med 
senere fornyelser. Galgeformet, med skråbånd 
forneden og dobbelte skråstivere. I de gamle 
dele ses tømmermærker.

GRAVMINDER

†Epitafium. O. 1599. Mads Søfrensen, provst 
for Løve herred, †28. maj 1599 (sml. altertavle, 
†skab og †sakristidør). Epitafiet var opsat »in 
baptisterio«,25 dvs. dåbskapellet på sydsiden 
(jfr. †fontegitter). Allerede 173855 bemærkedes, 
at det ikke mere var til.

†Gravsten. 184852 opregnes tre gravsten:
1) H. Legaard, †1725.
2) Jacob Lerche, †1725, og hustru Kirsten 

Rømer, †1737 (sml. †begravelse).
3) Justitsråd Anders Fogh til Kragerup, 

†1762, og fru Marie Poulsen, †1739.
4) 1790. Jacob Winsløv, sognedegn for Fin- 

derup menighed i 35 år. *14. aug. 1716 i Nilø- 
se, †18. nov. 1789 i Høng, 73 år gammel. Gift 
første gang med Maria Elisabeth Aagaard,

*27. jan. 1732 i Steenmagle, †1O. juni 1772 i 
Høng, 40 år gammel. Fem sønner og to døtre 
af hvilke tre sønner og en datter er døde. Gift 
anden gang med Øhlegaard Herfort, hans ef
terladte enke. Stenen er af de tre efterladte børn 
bekostet 1790. 1902 beskrevet som meget stor 
sandsten i jorden.

†Begravelse. Postforvalter Jacob Lerche til 
Kragerupgård, †1721, og hans frue, Kirsten 
Rømer, †1737, var begge begravet i koret ne
den for alterfoden under degnestolen (sml. 
†gravsten nr. 2).67 Et par dage før synet 1734 
var gulvet neden for alterfoden sunket, så at det 
trængte til reparation.50

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1822. Albrecht 
Ludvig Gottlieb, sognepræst i Finderup i 19 år, 
*26. okt. 1774, †9. jan. 1822. Hvid marmorpla
de, 73x47 cm, med fordybet versalindskrift. 
Indmuret i den gamle, østre kirkegårdsmur, i 
ramme af cement.

2) O. 1886. Theodor Rhode, sognepræst for 
Finderup menighed, *30. sept. 1821, †l. juli 
1886. Poleret, grå granitsten, 65x40 cm, med 
fordybet indskrift. Henstillet op ad muren i den 
gamle kirkegårds sydvesthjørne.

†Kirkegårdsmonumenter.68 1-2) O. 1851. Fride- 
ric Christian Gustavus, *1. sept. 1786, †31. 

febr. 1851, og Henriette Gustavus, f. Dan, *9.
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okt. 1786, †22. april 1843. To marmorplader i 
sandsten.

3) 0.1853. Ane Marie Mortensen, f. Thurøe, 
*16. okt. 1787, †4. juli 1853. Marmorplade.

4) O. 1858. Wilhelm Nathaniel Jörgensen, 
*23. nov. 1846, †27. maj 1858. Marmorplade.

5) O. 1861. Charlotte C. van Deurs, f. Fug- 
lede, *24. maj 1832, †25.jan. 1861, og Emil 
Herman van Deurs, *5. marts, †2.juli 1860. 
Sandsten med kors.

6) O. 1861. Johanne Marie Götzsche, f.Ja
cobsen. 1792-1814-1861. Marmorplade.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet. Kirkesynsbog for Finderup 1862- 
19(82). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i 
almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindberetning 1809 (relikvie). Indbe
retninger ved E. Rothe 1901 (kalkmalerier), 
C. M. Smidt 1902 (bygning), J. Olrik 1902 (inven
tar), usign. 1903 (alterkalk), provst Hertz 1907 (no
tat om altertavlens indskrift), P. Nørlund 1922 (byg
ning og inventar), Harald Munk 1925 (inventar) og 
1929 (prædikestol), Chr. Axel Jensen udat. (prædi
kestol), Eske Kristensen 1962 (bygning), Rolf Graae 
1966 (inventar), Hugo Johannsen 1979 og 1984 (byg
ning), Marie-Louise Jørgensen og Birgitte Skov 
1979 (inventar og gravminder), Verner Thomsen 
1984 (alterbordsforside). - Bygningsbeskrivelse ved 
Hugo Johannsen, inventar og gravminder ved Ma
rie-Louise Jørgensen. Redaktionen afsluttet okt. 
1984.

Tegninger. NM2. Vestgavl med dør, font samt al
terkalkens fod ved C. M. Smidt 1902-03. - Alter
skranke ved Knud Larsen 1923. — Plan, snit og faca
de samt ændringsforslag ved Knud Larsen 1924. - 
Plan, snit og facader til ligkapel ved Knud Larsen, 
udat. - Fem kalker af indskrift på prædikestol ved 
Harald Munk 1927. - Våben på prædikestol og far
velagt tegning af prædikestolsfelt ved Harald Munk 
1928. - Kirkegårdslåger ved Lautrup-Larsen 1930. - 
Plan over tårnrum med forslag til dør, usign. 1942. - 
Plan ved Mogens Brahde 1966. - Klokkestol med 
nye slyngbomme og elringemaskine ved Jermin Lar
sen 1982. - Spor af nedbrudt tårn samt snit i nuvæ
rende tårn ved Torben Hjelm 1983-84. - Kunstakade
miets Bibliotek. Plan, snit og facader ved Gunnar 
Dalsgård 1924.
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12 RA. DaKanc. A29. 1726-97. Efterretn. om ejere af 
kirker og kirketiender; A30. 1809. Fortegnelse over 
kirker og disses ejere.
13 NM6. Fundprot. V nr. 1303, 1305, 1317 (1914/15) 
og 1341 (1915/16). Fundet er 1927 delvis deponeret 
på Holbæk Museum.
14 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(82).
15 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
borg og Sæbygård amter kirkergsk.
16 Jfr. Michael Jensen og Tormod Jørgensen: Bidrag 
til Finderup Sogns Historie, Høng 1946, s. 17 f.
17 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. I—II.
18 Allerede 1905 billigede synet opførelsen af et nød- 
tørftshus for kvinder uden for ringmurens sydlige 
side i østhjørnet og for mænd i nordøst. Det er uvist, 
om disse bygninger rejstes.
19 På de ældste eksteriørfotografier ved J. Olrik? 
1902 ses brolægning omkring kirken.
20 Korgavlens udvendige bredde angiver siden i et 
kvadrat, som bestemmer korplanen (inklusive tri
umfgavlen), mens skibets indre omfatter to tilsva
rende kvadrater, jfr. Skibby (DK. Frborg. s. 2644, 
fig. 7) og Sønder Jernløse (s. 130, fig. 3).

Fig. 29. Eftermiddelalderligt †våbenhus (s. 1162). 
Tegning 1860, gengivet efter E. Sloth Arentzen og 
Kjeld de Fine Licht: Kirker og bygninger fra Geodæ
tisk Instituts arkiv, 1974, s. 33. - Post-medieval 
†porch. Drawing from i860.
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21 Det bemærkes, at korets taggavl i modsætning til 
triumfgavlen og skibets vestre gavl står dækket af 
puds.
22 Jfr. Hans Stiesdal: Tidlige sjællandske og lolland- 
falsterske vesttårne, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 22, 34.
23 Blandt andre eksempler på benyttelsen af forank- 
ringstømmer (undertiden genanvendt fra stavkirke) 
kan nævnes Sæby (s. 896 med note 14).
24 Forhøjelsen af skibets vestgavl, som kan påvises 
fra mellemstokværket i det nuværende tårn, har in
gen klart markeret kam; men adskiller sig fra det 
gotiske tårns østmur ved ikke at stå i forbandt med 
dettes flankemure.
25 LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.
26 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
27 I Eigil Rothes kalkmaleriberetning fra 1901 hedder 
det om sydkapellet: »at det benyttes til: Kulkjælder, 
Ligcapel, Sandkjælder, Materialskur osv.«.
28 Indtil restaureringen havde kapellet et rundbuet 
sydvindue, svarende til »staldvinduet« i skillemuren 
mod skibet og formentlig indsat i forbindelse med 
kapellets omdannelse til materialhus engang i 
1800’rnes anden halvdel.
29 Tilbygningen er formentlig rejst som en »kors- 
arm«, sml. Gørlev, med stolestader og arkader til 
skibets østre fag; men helt kan man ikke udelukke en 
oprindelig funktion som begravelseskapel, hvis for
bindelse til den øvrige kirke lige så vel kan være sket 
gennem en åbning til våbenhuset, jfr. f.eks. Kund- 
by, s. 628 f.
30 Her tænkes naturligvis på de særprægede søjle- 
stavssokler, som først og fremmest kendes fra de to 
nævnte kirker, jfr. DK. Sorø s. 21 med fig. s. 36 og 
s. 123 med fig. s. 124.
31 1667-68 kalkede man syv bjælker, som blev ind
lagt i muren under loftet over »det gamle nørre ka
pel«, men året efter lagde man to 20 alen lange bjæl
ker under tagværket over begge kapeller og satte 
støtter under bjælkerne, jfr. note 15. Da de to støt
tebjælkers længde (ca. 12,5 m) svarer til kapellernes 
samlede bredde, er det fristende at antage, at et fælles 
loft på dette tidspunkt var en realitet.
32 Jfr. Kvanløse s. 115 og note 25.
33 Jfr. eksempelvis Kværkeby (DK. Sorø s. 498) og 
†Skibby (DK. Frborg. s. 2653).
34 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsfor- 
retningsprot.
35 Jfr. Ørslev (s. 1051 og yderligere eksempler i note 
18).
36 I NM2 beror et sæt opmålinger, signeret »Knud 
Larsen 1924/25«, som viser arkitektens forslag, der i 
øvrigt på enkelte punkter blev fraveget: En planlagt 
sakristidør i apsisrundingen blev opgivet, trappen til 
fyrrummet under sydkapellet anbragtes i vest i ste
det for som påtænkt i øst, og endelig indsattes et

vindue i kapellets sydgavl, jfr. note 14. Restaurerin
gen er i øvrigt omtalt i Michael Jensen og Tormod 
Jørgensen: Bidrag til Finderup Sogns Historie, Høng 
1946, s. 17 f.
37 LA. Løve hrd.s Tingbog 1641. 18. marts og 15. 
april.
38 Gengivet af Marie Mauquoy-Hendrickx: Les E- 
stampes des Wierix, Bruxelles 1979, II, nr. 868-881.
39 Jfr. note 25 og note 15.
40 Sml. Sejrø (Skippinge hrd.), hvor tilsvarende står 
over det yderste søjlepar. På tavlen i Gimlinge har 
været yngre kvindefigurer med basuner, som nu er 
fjernet (DK. Sorø s. 853).
41 På tavlen i Særslev (Skippinge hrd.), som i det 
hele taget minder om den i dette hefte omtalte grup
pe, er sol og måne afmalet på den stjernebestrøede 
baldakins yderste fag. Også indramningen af storfel
tet i Særslev er beslægtet med Finderups.
42 Jfr. skrivelse fra Harald Munk 1925.
43 Ifølge indb. sås 1755 »S. Matthæus« og »S. Lu
cas«, »S. Marcus« og »S. Johannes«, jfr. note 17.
44 Ifølge Aron Andersson: Silberne Abendmahlsge- 
räte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, Stock
holm 1956, s. 94, er punktdekorerede bånd et karak
teristisk træk på svenske kalke fra 1300’rne. Kalken 
er desuden nævnt s. 71 og 120; s. 95 findes en afbild
ning af foden. Kalken omtales i øvrigt af M. Macke- 
prang: Vore ældste Alterkalke, i ÅrbOldkHist. 1906, 
s. 90 og Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964, s. 21.
45 1910 manglede et af bogstaverne og tre af de 
»jordbærlignende« prydelser, jfr. note 14.
46 S. 377 med fig. 23 og 25, jfr. også J. F. Fenger: 
Helgensager, i KirkehistSaml. 2. bd., s. 20f., hvor 
forfatteren skriver, at afbildningerne »næsten er af 
samme indhold og udført på samme måde«, hvorfor 
han sammenstiller de to kalke. »På begge kalke er 
figurerne i ophøjet arbejde og findes afbildede i sid
dende stilling«.
47 DK. Frborg. s. 1494 med fig. 15-16.
48 Gengivet s. 11 i C. A. Nordman: Finlands medel- 
tida Konsthantverk og af Aron Andersson i det i 
note 44 nævnte værk fig. 11. Fig. 9 og 10 samme
steds gengiver matricer fra henholdsvis Småland og 
Stockholm.
49 Mester 1893, jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og 
Sølvsmedes Stempler og Mærker indtil 1943, 1943.
50 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.
51 Jfr. note 39. Ved Roskilde Landemode 1601 fore
holdes det, at degnen efter tjenesten skal klemte med 
en stor klokke i tårnet og ikke med en primklokke.
52 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848.
53 Ifølge Trap skal de fire figurer være bragt op fra 
Kragerupgård. Det skal bemærkes, at udformningen 
af figurernes bagside antyder en fri placering, f.eks.



FINDERUP KIRKE 1179

på et †fontegitter, men en gentagelse af fontens 
evangelister forekommer mindre sandsynlig.
54 Jfr. fot. fra 1901.
55 LA. Bispearkivet. Løve hrd. 1690-1820.
56 Tinstøberens stempel to gange er en kvalitetsbe
tegnelse, som angiver, at det er manggods.
57 Som eksempel på en Mosesfigur, der bærer prædi- 
kestolens kurv, kan henvises til Holmens kirke (DK. 
Kbh. By 2. bd., s. 94). Også stolene i Herlufsholm 
og Krummerup, der begge er skåret af Ejler Schrø- 
der, henholdsvis 1623 og 1626, hviler på en Mosesfi
gur (jfr. DK. Sorø s. 1140 med fig. 27 og s. 983).
58 Jfr. note 17 og note 67.
59 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
60 Meddelt af lærer Palle Jochumsen, Vilsbæk.
61 Ved synet 1874 noteredes: Tre tavler til salmenum
re anskaffes, og 1898 ønskedes to anskaffet, år 1900 
måtte tallene males tykkere og tydeligere, endelig 
omtales 1907 en tavle 2 alen høj og l½ bred over 
præstens stol, jfr. note 14.
62 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
63 Jfr. Uldall s. 300. I sin kronologiske liste anbringer
G. H. van Borssum Waalkes den mellem to klokker 
støbt henholdsvis 1521 og 1557 (jfr. samme: Laatste 
Stuk der Friesche Klokke-Opschriften, ’s Gravenha-

ge 1895, s. 82), mens Nyrop (Kirkeklokker s. 238) 
anser den for at være støbt o. 1400, idet han sam
menstiller den med fire daterede klokker støbt af en 
Herman klokkestøber i årene mellem 1395 og 1439 
samt fire udaterede, hvoriblandt Finderup (forveks
let med kirken af samme navn i Viborg amt). 
F. Uldall: Nederlandsche kerkklokken in Denemar- 
ken, i Verslagen omtrent ’Srijks Verzsamelingen van 
Geschiedenis en Kunst, XVII, 1894, ’s Gravenhage 
1895, s. 22, gengiver indskriften og anser den for den 
eneste klokke i Danmark støbt af Herman Loots og 
beregnet til en kirke i Nederlandene. Endelig citeres 
indskriften af J. F. Fenger: Klokke-Indskrifter, i Kir- 
kehistSaml. 2. bd., s. 484.
64 Vibeke Winge, Institut for germansk filologi, Kø
benhavns Universitet, har været konsulteret vedr. 
oversættelsen.
65 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
66 Præsteindb. 1758 har Ostrup i stedet for Ost- 
bruck, jfr. note 67.
67 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterret. til 
HofmFund.
68 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen-Ussing: 
Gravskrifter osv. 1-2. 1856-64.

Fig. 30. Landsbyplan. - Village map.





Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1979. - Exterior seen from the south-east.

GØRLEV KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to 
mk.,1 og sognet talte 1567 48 tiendeydere.2 Endnu o. 
1666 ansås patronatsretten for kongelig;3 men 
30. sept. 1673 blev kirken tilskødet rentemester Hen
rik Müller, der ejede jordegods i sognet og heraf 
oprettede hovedgården Ågård. Som følge af stridig
hederne omkring de Müller’ske godsbesiddelser ind
drog kronen 1683 patronatsretten, som 12. nov. 
1687 skødedes til kammerherre Valdemar Christof
fer Gabel.4 Sidstnævnte solgte 11.juni 1695 kirketi
enden til Peder Olufsen Hulegård i Gørlev,5 der for 
sin part ved skøde af 8. juli 1722 afgav rettighederne

til konferensråd Lars Benzon, der året forinden hav
de erhvervet Ågård.6 Herefter lå kirken under Å- 
gård,7 indtil overgangen til selveje l.juni 1914.

Møntfund. Ved hovedrestaureringen 1964-66 fand
tes i korets, skibets, tårnets og våbenhusets gulve 59 
danske (fra Erik Glipping til Frederik VIII) 7 norske 
(fra Christian V til Frederik IV), 2 fra hertugdøm
merne (Johan Adolf: søsling og Karl Frederik: skil
ling 1713), 1 svensk (Christina: Reval, øre 1649) 
samt 7 mecklenborgske (Viertelwitten fra 1300’rnes 
slutning, hulpenninge fra 1400’rnes begyndelse samt 
Johan Albrecht: sechsling 1552).8

Danmarks Kirker, Holbæk amt 77
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Kirken, der tidligere lå ensomt vest for lands
byen (jfr. fig. 37), er nu beliggende i den vestre 
udkant af byen, som er betydeligt øget gennem 
de sidste hundrede år efter anlæggelsen af jern
banen og opkomsten af en række industrier, 
først og fremmest sukkerfabrikken.

Kirkegården har bevaret gamle grænser mod 
øst (Kirkevangen) og mod nord, mens den er 
udvidet i sydlig retning og navnlig mod vest, 
hvor arealet er øget gentagne gange i løbet af 
1900’rne som følge af byens voksende indbyg
gertal. Etaperne i kirkegårdsudvidelsen indle
des tilsyneladende med en regulering og udvi
delse, omtalt 1893. 19159 nævnes en udvidelse 
uden for den eksisterende (vest)mur, som 
egentlig var tænkt sløjfet. 193610 udvides kirke
gården atter, og senest - o. 1975 - er tillagt et 
stort areal i nordvest.11

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kir
kegårds mure mod øst og nord står hvidtede og 
teglhængte; afdækningen, der er udadvendt i 
nord, men indadvendt i øst, består hovedsage
lig af vingetegl, bortset fra enkelte hulsten på 
en mindre strækning i øst. Murene er antagelig 
middelalderlige, når undtages to korte fornyel
ser, dels i øst ved indgangen, dels i nordøst. De 
middelalderlige mure bærer præg af århundre
ders flikkeri; materialet er forneden marksten, 
mens de øvre dele hovedsagelig består af store 
sten. På et stykke af østmuren ikke langt fra 
nordøsthjørnet ses udvendig to fladbuede ni
cher, mens muren syd for indgangen har ud
vendigt savskifte.

Den ældste registrerede udvidelse fra 1893 
hegnes mod syd og vest samt nordvest af mu
re, opført af små gule sten i krydsskifte over 
kløvstenssokkel og afdækket af udadvendte 
vingesten. Den store udvidelse mod vest, som 
er kommet til i flere omgange, indhegnes nu af 
en mur, hvis form og materialer harmonerer 
med murene om den foregående udvidelse, og 
dette gælder tillige indhegningen af det yngste 
afsnit.

Kirkegården synes tidligere at have haft ho
vedindgangen i nord, hvor en bevaret låge, an
tagelig er levn af en (†)portal, hvis køreport anes 
umiddelbart øst herfor. Lågen er fladbuet med

fals mod kirkegården; for stikkets vedkom
mende tillige udvendig. Den vandrette kam af- 
dækkes af indadvendte vingesten; sortmalet 
jerntremmefløj. Den nuværende hovedindgang 
i øst fra Kirkevangen er i sin udformning anta
gelig jævngammel med udvidelsen o. 1893. 
Den består af køreport og fodgængerlåge, luk
ket af sortmalede jerntremmefløje, ophængt i 
murede piller. Sidstnævnte er af små gule sten 
med saddeltage af røde vingetegl. I den gamle 
kirkegårds sydmur er der øst for ligkapellet 
brudt en åbning, som lukkes af sortmalede træ- 
tremmelåger. Denne indgang er formentlig e- 
tableret o. 1970 i forbindelse med anlæggelsen 
af parkeringspladsen syd for kirken. Den store 
vestudvidelse har selvstændig indgang fra Møl
levangen i vest gennem en portal, som efterlig
ner den gamle kirkegårds nuværende hoved
indgang. Kirkegårdens forskellige afsnit for
bindes af muråbninger, af hvilke én i den gamle 
kirkegårds vestmur ligger aksefast med hoved
indgangene og indrammes af tilsvarende por
talpiller. Den seneste udvidelse har i øst en låge 
til graverens oplagsplads; den lukkes af sortma
lede trætremmefløje svarende til lågerne mod 
parkeringspladsen.

To †kirkeriste opgravedes 1666-67.12

Bygninger m.m. på kirkegården. Et ligkapel i 
den gamle kirkegårds sydvestre hjørne er op
ført og skænket af menigheden 1890. Den ny
gotiske bygning er af små gule sten og afdæk
ket med røde vingetegl. Et nødtørftshus af små 
gule sten er 19229 bygget op til ligkapellets 
søndre gavl. - 1870 opførtes et †aftrædelseslokale 
for præsten i en bygning, hvis beliggenhed ikke 
kendes. Op mod den østre kirkegårdsmur, tæt 
ved nordøsthj ørnet, står en halvtagsbygning af 
små sten, formentlig et tidligere sprøjtehus.

Det brolagte fortov omkring kirken afløste 
1963-66 en forgænger af betonfliser.

Kirken består af kor og skib foruden levn af 
et tårn, alt opført som et samlet anlæg, mulig
vis endnu i 1100’rne. Hertil er i senmiddelalde
ren føjet fire tilbygninger, hvis nærmere tids- 
fæstelse og indbyrdes rækkefølge ikke med fuld 
sikkerhed lader sig fastslå: et kapel i syd (afløser 
for ældre våbenhus), et nyt større tårn i vest, et
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1938, suppleret af HS 1964, KdeFL 1965 og tegnet af Marianne 
Nielsen med revisioner 1984. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

våbenhus mod nord og endelig et sakristi ved 
korets nordside. En »korsarm« på skibets 
nordside er eftermiddelalderlig og synes opført 
1650. Orienteringen afviger betydeligt mod 
syd.

Den romanske stenkirke er opført af rå og 
kløvet marksten, iblandet flint og enkelte fråd
sten. Materialet er lagt i nogenlunde regelmæs
sige skifter af vekslende højde mellem store 
hjørnekvadre. Hvor oprindelig murbehandling 
lader sig iagttage, er der skødesløs kvaderrids
ning i den udglattede fugemørtel, både ud- og 
indvendig. Herover dækkes ydermurene af et 
grovkornet pudslag, mens der indvendig iagt
tages en finere, stedvis næsten glittet puds, som 
tillige dækker taggavlene (jfr. fig. 4). Ved ko
rets og skibets sydøstre hjørner andrager mur
højden henholdsvis 4,4 og 4,6 m, målt mellem 
fortov og falsgesimsens underside.

Døre og vinduer. Syddøren forsvandt allerede 
i middelalderen ved kapellets opførelse, mens 
†norddøren var bevaret indtil o. 1926, da den eli
mineredes ved indsættelse af en bred arkade 
mod våbenhusets søndre del, der udskiltes som 
orgelpulpitur. Døren kendes dog gennem be

skrivelser, tegning, ligesom den præcise plads 
påvistes ved udgravning under kirkens seneste 
hovedrestaurering 1965 (jfr. fig. 2). Heraf 
fremgår, at døren var rundbuet med glathugget 
†tympanon af granit i den ydre, snævrere åb
ning, hvis stik var sat af frådsten; den bredere 
indre niche synes også at have haft rundbuet 
afdækning, hvilket ikke er almindeligt.13

Af oprindelige vinduer ses nu kun korets øst
vindue, blændet med marksten i ydre mur
flugt. Her måler det ca. 110x65 cm, mens den 
indvendige åbning andrager 130x70 cm. Lys
ningen, hvori aftryk efter †vinduesramme, måler 
ca. 85x32 cm og sidder ca. 40 cm fra indre 
murflugt. Endnu anes omrids af det tilmurede 
nordvindue i koret.

Indre. Den anselige korbue er bevaret med 
kragbånd, hvis underside er affaset; oversiden er 
170 cm over korets gulv. De forsvundne †bjæl- 
kelofter har afsat sig spor i begge afsnit. Således 
synes korets loftsbjælker ifølge aftryk på tri
umfgavlen at have hvilet på flankemurenes 
krone. I skibet har bjælkerne derimod været 
indbygget i selve murkronen, hvor rester af de 
afhuggede bjælker endnu sidder på plads over

77*
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Fig. 3. Tværsnit i tårnet, set mod skibets gavl med 
rester af (†)romansk tårn, jfr. fig. 4 og 5 (s. 1184). 
1:100. Målt af HeJ og tegnet af Marianne Nielsen 
1984. - Cross-section of the tower, looking towards the 
nave gable with the remains of the Romanesque (†)tower,

cf. figs- 4 & 5.

en ca. 10 cm høj rem, der er synlig i murflugten 
(jfr. fig. 10). Bjælkernes højde svinger mellem
22 og 27 cm, bredden mellem 18 og 20 cm; de 
er lagt med en indbyrdes akseafstand på ca. 85 
cm. Da vægpudsen strækker sig op mellem 
bjælkerne, må brædderne have ligget på disses 
overside.

Såvel korets som skibets taggavle er bevaret 
og viser, at kirkens oprindelige tage har haft 
mindre stejl rejsning. I korgavlens top ses en 
lysåbning af form som et græsk kors, senere 
tilmuret nær ydre murflugt. Også triumfgav
len har haft en nu blændet lysåbning. Den 
fremtræder rektangulær, tilsyneladende noget 
ændret. Fra korloftet er to rækker firkantede

bomhuller synlige i begge gavle; triumfgavlens 
øvre sæt er skråt udadrettede.

(†)Tårn. Ved udgravning 1964 i tårnrummets 
gulv påvistes fundamenter til det usædvanlig 
smalle, kvadratiske tårn, hvis østmur med sto
re hjørnekvadre hæver sig over skibets vestgavl 
(jfr. fig. 3-5) og således er bevaret som en del af 
det sengotiske tårn.14 Fra sidstnævntes mellem- 
stokværk ses endvidere rester af den romanske 
forgængers ca. 85 cm brede flankemure. For
bindelsen mellem skibets loft og tårnets første 
etage er sket gennem en rektangulær åbning, 
ca. 80x42 cm, som afdækkes af monolit, og 
hvis bund ligger i højde med skibets forsvund
ne bjælkeloft. Ca. 1 m over denne åbning iagt
tages en let tilbagerykning i murflugten, som 
muligvis antyder en stokværksadskillelse på 
dette sted. Endvidere er det østre glamhul be
varet, og fra skibets loft ses, at det har åbnet sig 
umiddelbart over den oprindelige tagryg. Den 
rundbuede åbning har lige gennemløbende si
der, og stikket er sat af råt kiledannede mark-

Fig. 4. Udsnit af det oprindelige (†)tårns østmur, set 
fra skibets loft. Bemærk nordøsthj ørnets kvadre og 
aftryk efter skibets tag, markeret af murpudsen in
den for de skrå tagflader (s. 1184). HJ fot. 1984. - 
Detail of the east wall of the original (f)tower seen from 
the loft of the nave. Note the ashlars of the north-east 
corner, and traces of the pitch of the nave’s original roof 
indicated by the plaster.
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sten. Åbningen måler ca. 113x55 cm, og bun
den ligger i højde med et let tilbagespring i 
muren, som kan repræsentere endnu en etage
deling. Det romanske tårn må inden opførelsen 
af det nuværende have faet nye taggavle af 
munkesten. En rest af østgavlen med udven
digt savskifte i tagfoden står således endnu syn
lig umiddelbart under det nuværende tårns 
glamhul (jfr. fig. 1).

Ændringer og tilføjelser. Korets og skibets 
hvælv, som ikke er samtidige, kan være ind
bygget allerede i 1300’rne. Korhvælvet har 
spidse, helstens skjoldbuer, der i lighed med 
halvstensribberne er ført helt ned til gulvet 
uden vederlagsmarkering - et træk, som gen
findes ved en mindre gruppe sjællandske 
hvælv.15 Skibets to hvælvfag hviler på falsede 
vægpiller med kragbånd, bestående af skråkant 
over vulst, skilt af glat skifte. De spidse skjold
buer er helstens, gjordbuen ca. 53 cm bred, og 
begge led kantes af en lille vulst ved kappernes 
fødselslinjer; ribberne er halvstens, og der er 
halvstens overribber. Endvidere bemærkes, at 
kapperne forneden nærmest lommerne har 
halvstens forstærkning.

I forbindelse med hvælvslagningen har ko
rets flankemure faet en forhøjelse på seks til syv 
skifter munkesten, hvoraf de tre øverste er trin
vis udkragede binderskifter. Fra sakristiets loft 
ses, at forhøjelsen har stået hvidtet inden til
bygningens opførelse. Skibets flankemure har 
ikke nogen egentlig forhøjelse, hvorimod alle 
tre taggavle har fået kamme med stejlere rejs
ning; i triumfgavlen indsattes desuden en ny 
lysåbning af form som latinsk kors.

Sydsidens våbenhus er opført som en kombi
nation af kapel og våbenhus. Det er formentlig 
rejst i 1400’rnes anden halvdel som afløser for 
en mindre tilbygning, hvis vestre flankemur 
delvis er påvist ved udgravning (jfr. fig. 2). Til
bygningen kaldes 166312 søndre kapel og er an
tagelig identisk med det kapel, der 184816 tjente 
som materialhus. Senere i århundredet er denne 
funktion overgået til nordsidens våbenhus og 
hovedindgangen i stedet forlagt til kapellet.

Materialet er munkesten i munkeskifte over 
markstenssyld. Flankemurene afsluttes af fals-

Fig. 5. Østsiden og den afbrudte nordmur af oprin
deligt (†)tårn, set fra mellemstokværket i det gotiske 
tårn (s. 1184). HS fot. 1983. - East side and the severed 
north wall of the original (†)tower seen from the second 
storey of the Gothic tower.

gesims, og taggavlen prydes under de ni kam- 
takker af et tilsvarende antal spidsbuede høj
blændinger, af hvilke den midterste er en anelse 
smallere og forsynet med firkantet lysglug. 
Begge flankemure har et fladbuet, ud- og ind
vendigt falset vindue, hvis form er noget æn
dret ved indsættelse af sprossedelte trævinduer. 
Vestvinduets ydre åbning har desuden ved se
nere ommuring faet kurvehanksbuet form. 
Også gavlen har haft et fladbuet vindue, hvis 
vanger og stik endnu står synlige. Vinduet var 
både smallere og lavere end flankemurenes af 
hensyn til en døråbning, hvis vestre vange med 
ansats til fladbuet stik endnu ses i det indre, 
umiddelbart vest for den nuværende dør. Sidst
nævnte er en høj, snarest kurvehanksbuet åb
ning, der stammer fra 1954, da man foretog en 
ensidig udvidelse af en smallere, rundbuet dør, 
formentlig indmuret i 1800’rne.
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Fig. 6. Mellemstokværket i det gotiske tårn, set 
mod sydvest (s. 1186). HJ fot. 1984. - Second storey of 
the Gothic tower to the south-west.

Fig. 7. Mellemstokværket i det gotiske tårn med 
gulvbjælker over tårnrummets hvælv (s. 1186). HJ 
fot. 1984. - Second storey of the Gothic tower with beams 

for floorboards above the vault over the tower chamber.

Våbenhuset, der åbner sig mod skibet med 
en bred, spidsbuet arkade, overdækkes af sam
tidigt hvælv. Det hviler på forlæg samt en 
spids, helstens skjoldbue mod skibets sydmur. 
Ribberne er halvstens, og i en række af svikler
ne ses små, rektangulære spygat; lette overrib
ber med trinkamme. Flankemurenes vindue 
indrammes af spidsbuet spareblænding, og i 
sydvæggen, øst for døren, ses en mindre flad
buet niche.

Tårnet, der formentlig stammer fra omtrent 
samme tid som sydkapellet, er opført af mun
kesten, iblandet enkelte skifter af marksten, 
fortrinsvis i bygningens nedre del. Indtil mel
lemstokværket er teglstenene lagt i munkeskif
te, hvorefter skiftegangen ændres til vendisk 
forbandt. Tårnrummet åbner sig mod skibet i 
en spidsbuet arkade og overdækkes af et samti
digt hvælv, der har halvstens ribber og hviler 
på murforlæg; overribberne er halvstens forne
den, lette foroven. Væggene brydes af spidsbu
ede spareblændinger, af hvilke den vestre ind
rammer et vindue, hvis ydre spidsbuede og fal
sede stik er bevaret, mens den smigede åbning 
mod det indre er en ændring, antagelig samti
dig med indsættelsen af støbejernsrammen 
1863-64.

Det samtidige trappehus med halvtag har 
fladbuet underdør, indrammet af spidsbuet 
spejl. Den giver adgang til en muret spindel 
med loft af fladbuede binderstik, som udmun
der ved fladbuet overdør. Det anselige mellem- 
stokværk, hvis bjælker17 til et gulv umiddelbart 
over hvælvet er bevaret (jfr. fig. 6, 7), har i vest 
en fladbuet luge, indrammet af spidsbuet spejl 
mod det ydre. Lugen, der har lettet en eventuel 
benyttelse af rummet som lagerplads, åbner sig 
mod det indre i en spidsbuet spareblænding. I 
hver af de tilstødende mure er der to, som ved 
de omfattende stabiliseringsarbejder 1963f. er 
udmuret med små sten næsten helt til murflug
ten. En rektangulær lyssprække i nordmurens 
vestre spareblænding er respekteret ved tilmu- 
ringen og står ligeledes fortsat åben mod det 
ydre.

Klokkestokværket har glamhuller til alle fire 
verdenshjørner, et i øst og vest, to mod de øv-
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Fig. 8. Nordre våben
hus (s. 1187). HS fot. 
1984. - North porch.

rige sider. Formen er let varieret, idet den øst
re, nordøstre og sydvestre åbning udgøres af to 
tætsiddende, rundbuede huller, der både ud- og 
indvendig omsluttes af fladbuet blænding. De 
resterende åbninger er fladbuede med ydre 
spejl af tilsvarende form. De underdeles af en 
pille, der formentlig er sekundær, omend mu
ret af store sten. Flankemurene afsluttes med 
falsgesimser, og de øst-vestvendte taggavle 
smykkes af syv højblændinger, hvis spidsbuede 
afdækning, som endnu anes, er borttaget ved 
ommuring af kammene og fjernelse af kamtak
kerne. Også toptinderne og midterblændinger
nes fladbuede afdækning stammer fra en repa
ration. De store, delvis skråtstillede bomhuller 
ved gavlfoden er gennemløbende og beregnet 
til udrigning af stilladser ved reparation og 
kalkning; gennem den fladbuede luge (»kalke

luge«) i vestgavlens midterblænding har man 
kunnet betjene stilladserne.

Nordsidens våbenhus (fig. 8), der har styrt- 
rumsloft, stammer formentlig fra 1500’rnes 
første årtier. Materialet er munkesten i munke
skifte, hvilende på en syld af delvis rejste mark
sten. Den synlige vestre flankemur har falsge
sims, og gavlen krones af seks (oprindelig syv) 
kamtakker. Herunder fem høj blændinger, af 
hvilke den midterste er smallere end de flanke
rende, hvis afdækning - ligeledes trappeformet
- er tvedelt og samlet på hængestav med aftrap
pet konsol. Indgangsdøren i gavlen er fladbuet 
og falset til begge sider. Herover sidder lugen 
til styrtrumsloftet; den har samme udformning 
som døråbningen og strækker sig helt op i 
gavltrekanten. I vestmuren ses en rektangulær 
lyssprække, nu tilmuret og omdannet ved ind-
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Fig. 9. Ydre, set fra nordøst. EM fot. 1938. - Exterior seen from the north-east.

muring af hulsten i sålen, hvorved den far ka
rakter af spygat. Det indre, som nu er stærkt 
ændret i forbindelse med installeringen af var
meanlæg og udskillelsen af rummets søndre 
del, har i hver af flankemurene haft tre fladbue- 
de nicher, foruden endnu en i nordvæggen, 
vest for døren. - En muret †kalkkule i sydvest
hjørnet (jfr. fig. 2) påvistes 1965 ved gulvun
dersøgelserne i forbindelse med hovedrestaure- 

18ringen.
Sakristiet ved korets nordside er den yngste af 

kirkens middelalderlige tilbygninger, forment
lig opført o. 1550. Materialet er munkesten i 
munkeskifte over markstenssyld; enkelte bæl
ter af marksten er desuden synlige i gavlen. 
Flankemurene har falsgesimser, og taggavlen 
krones af syv, let brynede kamtakker, hvorun

der fem høj blændinger, alle med trappestik. 
Midterblændingen deles af kvartstensstav på en 
akavet måde; i fodlinjen et savskifte. Døren til 
koret er en retkantet åbning med plankeafdæk
ning. I øst er vangen falset, i vest derimod kun 
mod selve sakristiet, idet der mod koret er en 
smiget vange, som følger vinduessmigen fra 
det romanske vindue ovenover. Døråbningens 
uregelmæssige form kan skyldes et indgreb 
1667,12 hvorved åbningen forstørredes. Rum
met belyses gennem et spidsbuet vindue i øst, 
hvis form og støbejernssprosser formentlig 
stammer fra hovedrestaureringen 1863-64.

Nordsidens østre kapel er en eftermiddelal- 
derlig tilbygning, svarende til de »korsarme«, 
som florerer fra 1500’rne og lige frem til vor 
tid.19 Bygningen nævnes med sikkerhed 1671,
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da blyrenderne mellem våbenhuset og kapellet 
skulle repareres, muligvis allerede 1664, da til
svarende reparation skulle foretages mellem 
våbenhuset og det »nye sakristi«!12 175520 kal
des tilbygningen »den nye kirke« og antoges 
opført 1650 ifølge årstal på kirken, muligvis i 
jernankre på kapellets oprindelige taggavl. 
183121 tales om »korskirken«.

Bygningen er opført som en pendant til vå
benhuset, hvis østre flankemur er fælles for de 
to bygninger. Materialet er store sten i kryds
skifte over en syld af marksten. Den selvstæn
dige østre flankemur krones af falsgesims, og i 
gavlen er bevaret vanger og stik til det oprinde
lige, kurvehanksbuede vindue, som formind
skedes og fik spidsbuet form ved hovedre
staureringen 1863-64.

Den kamtakkede gavl med syv høj blændin
ger, afdækket af trappestik, er udformet i ana
logi med den middelalderlige våbenhusgavl ud 
fra ønsket om at betone karakteren af to tvillin- 
gebygninger. Såvel murtekniske som stilistiske 
forhold tyder imidlertid på, at gavlen er helt 
ombygget, muligvis ved en restaurering i 
1800’rne: Fra loftsrummet ses, at gavlen er op
ført af genanvendte mursten i rodet skiftegang; 
endvidere er 1600’rnes kamtakkede gavle sæd
vanligvis glatte.22 I forbindelse med etablerin
gen af den stærkt fremspringende skotrende 
(med egetræstud) mellem de to tilbygninger 
fjernede man våbenhusets østligste kamtak; en 
lignende »fælles« kamtak er imidlertid atter op
sat ved restaureringen 1963-66 (jfr. fig. 8), da 
skotrenden og dens tud blev istandsat.

Korsarmens indre, der åbner sig mod skibet 
gennem en bred, kurvehanksbuet arkade, har 
bjælkeloft, der i sin nuværende skikkelse stam
mer fra 1963-66.23 Døren mod det ydre, ret- 
kantet under spidsbuet spejl, er indsat i 
1800’rnes slutning, muligvis ved restaurerin
gen 1864, og rimeligvis som følge af beslutnin
gen om at blænde døren mellem det gamle vå
benhus i nord og skibet.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Bevarede regnskaber fra tiåret 1661-7112 giver 
indtryk af omfanget af vedligeholdelsesarbej
der og ændringer på et tidspunkt, da kirken

endnu tilhørte kronen. Således foretoges 1663-
65 diverse småflikkerier på såvel kirken som 
dens tilbygninger, - arbejder, der i hvert fald 
delvis udførtes af en murermester fra Køben
havn, Anders Anderssen. Allerede 1666 indgik 
kirken kontrakt med Anders og Mads murer
mester, Slagelse, og med Jens snedker, Kalund
borg, om diverse arbejder, der tilsammen må 
betegnes som en hovedrestaurering. Således 
forstørredes vinduerne ved altret og navnlig 
ved prædikestolen (d.e. i sydsiden af kor og 
skib) samt i sakristiet. Ligeledes ombyggede og 
udvidede man åbningerne i den søndre kirke
dør foruden mellem kor og sakristi. Endelig 
hvidtedes kirken, og dens indre blev dekoreret 
(jfr. †kalkmalerier).

Nye hovedreparationer gennemførtes 181624 
og 1837;21 førstnævnte angik såvel ydre som 
indre, sidstnævnte kun murværket; men her
udover er arbejderne ikke specificeret. Noget 
fyldigere oplysninger haves om hovedrestaure
ringen 1863-64.25 Ved denne lejlighed indsattes 
spidsbuede støbejernsvinduer, gulvene fornye
des (bræddegulv i sakristiet), trælofternes un
derside gibsedes og tagværkerne renoveredes.

Hundrede år efter underkastedes kirken på 
ny en hovedistandsættelse 1963-66 (arkitekt 
V. Hardie-Fischer). Arbejderne indledtes med 
sikring af tårnet, hvis fundamenter understøb- 
tes, mens selve murværket repareredes ved 
skalmuring, udmuring af spareblændinger 
m.m.

Gulve. I selve kirken sænkedes gulvniveauet, 
hvorved der kunne etableres et trin fra skibet 
op til koret. I kor, skib og tårn samt sakristi, 
korsarm og våbenhus lagde man herefter nye 
gulve af kvadratiske gulstensfliser, delvis mate
rialer, som genanvendtes fra det tidligere gulv. 
I forbindelse med afgravningen forud for eta
bleringen af de nye gulve blev der 1965 foruden 
en række forskellige løsfund26 konstateret levn 
af mindst to ældre gulve, af hvilke det ældste 
antagelig var oprindeligt: 1) Gulv af flade sten
heller i korets sydøstre hjørne dannede belæg
ning af et hævet podium, østligst i koret. For
kanten eller trinnet op til dette podium var lige
ledes delvis bevaret ca. 165 cm vest for korets
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Fig. 10-11. Detaljer af skibets loft og tagværk. 10. 
Murkrone i nord med ender af oprindelige loftsbjæl
ker, som afsavedes ved hvælvslagning (s. 1184). 11. 
Foden af det gotiske tagværks spær med stregnum
merering ved samlingerne på østsiden (s. 1190). HJ 
fot. 1984. - Details of the nave loft and roof construction.
10. Crown of the wall to the north revealing the ends of 
the original beams, sawn off when the vaults were put up.
11. Lower ends of the Gothic rafters, numbered with 
strokes at the joints on the east side.

østvæg (jfr. fig. 2). Podiet lå ca. 130 cm under 
et vandret niveau i højde med oversiden af 
kragbåndene til skibets hvælv. Ud for den mid
terste af disse hvælvpiller i nord påtraf man en 
lignende stenhelle, formentlig hidrørende fra 
skibets samtidige gulv, som da har ligget ca. 50 
cm lavere end korets alterforhøjning. 2) Gulv 
af teglsten (27x13,2 cm) konstateredes i skibet, 
ca. 30 cm over det ældste gulv. Gulvet er sna- 
rest eftermiddelalderligt, og det skal nævnes, at 
man 166912 ønskede gulvet i kirken og sakri
stiet »anlagt med sten«.

Tagværker. Skibet har i hovedsagen bevaret 
et egetagværk af krydsbåndstype, som for
mentlig er jævngammelt med hvælvslagnin- 
gen. Det omhyggeligt sammenbladede og for
naglede tagværk (jfr. fig. 11) har dobbelt lag 
hanebånd, og de lodrette spærstivere, der er 
kæmmet ned over spærfødderne, har hulkantet 
affasning (jfr. fig. 10); de 15 fag er nummereret 
fra øst mod vest med indhuggede streger. 
Sømrester og forskellige udskæringer viser, at 
hovedparten af hanebåndene er genanvendt 
tømmer, antagelig fra det ældre tagværk. Ved 
restaureringer i nyere tid, senest 1963-66 er tag
værket fornyet ved udskiftning af hovedparten 
af krydsbåndene samt en række spær. Sakristiet 
har ligeledes tagværk af eg, med enkelt lag ha
nebånd og skrå spærstivere. De øvrige afsnit 
har derimod nyere fyrretræstagværker, dog er 
korets vestligste spærfag af eg med dobbelt lag 
hanebånd og udstemning til lodret spærstiver.

Kirken står nu hvidkalket med tage af røde 
vingetegl. For vinduernes vedkommende præ
ges den helt af restaureringen 1864, mens den i 
det indre står uændret efter seneste istandsæt
telse 1963-66.

Opvarmning. Kakkelovn var formentlig op
stillet engang i 1800’rnes sidste fjerdedel, og 
blev 1909 fornyet.9 1924 installeredes et lav- 
tryksdampanlæg med fyrkælder under den 
nordre del af nordsidens våbenhus, der samti
dig afskilredes. Ved seneste restaurering er det
te anlæg erstattet af et vandopvarmet, tilsluttet 
byens varmeværk.

Glasmaleri. En glasmosaik, forestillende Kri
sti dåb og udført af Ingolf Røjbæk, er 1966
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior to the west,

indsat i korsarmens nordvindue. - Ved gulve
nes afgravning 1965 fandtes seks fragmenter af 
rudeglas (D nr. 3725/1966), hvoraf de fire var af 
klart, grønligt glas.

KALKMALERIER

Under kalkning i søndre våbenhus stødte man
1921 på kalkmalerier. Fundet undersøgtes sam
me år af Kai Uldall, der påviste rester af en 
eftermiddelalderlig dekoration over hvælvets 
sengotiske udmaling, som foreløbig kun delvis 
blev fremdraget. En fuldstændig afdækning 
samt restaurering gennemførtes 1923 ved maler 
N. Rich. Rasmussen, der tillige fandt maleri
spor på skibets østlige hvælv. Samme år under

søgte konservator Eigil Rothe en senromansk 
udsmykning af korbuens underside. Den ende
lige restaurering af dette fund foretog Rothe 
1928, og samtidig hermed overhvidtedes ski
bets gotiske hvælvmaleri, der i de mellemlig
gende år havde stået fremme. - Som afslutning 
på den store restaurering i 1960’erne udførte 
konservator Knud Simonsen omkring årsskif
tet 1967-68 en afrensning og konservering af 
såvel korbuens som våbenhusets malerier.

1) O. 1250. På korbuens underside er bevaret en 
senromansk udsmykning bestående af topme
daljon med Kristusfremstilling, flankeret af to 
stifterbilleder.27 Medaljonen (jfr. fig. 12) viser 
brystbilledet af en skægløs, velsignende Kri
stus, der støtter venstre hånd på en bog. Fra
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Kristus udgår skriftbånd (nu indskriftløse) mod 
de to stående stiftere, der antagelig forestiller 
en lokal jorddrot og hans ægtefælle, hvadenten 
der er tale om »historiske« billeder af kirkens 
grundlæggere eller samtidige donatorer.28 
Manden (syd) frembærer en kirkemodel 
(fig. 14), der med sine vestlige tvillingtårne og 
tværskib eller kortårne ikke har nogen ydre lig
hed med det beskedne romanske gudshus i 
Gørlev. Hustruen (nord) holder i sin højre 
hånd genstande, der tilsyneladende fejlagtigt er 
tolket som en messesærk til kirkens prydelse 
(sml. fig. 13a med 13b).

Kvinden har over sin fodside kjortel en kap
pe, muligvis med hætte, der er trukket op - en 
mere nærliggende tolkning end det selvstændi
ge hovedlin, restaurator har fremmanet.

Manden er iklædt en kort kjortel af rigt møn
stret klæde, hvorover en kappe af tilsvarende 
længde. Strømperne er tvedelte, og på fødder
ne bæres spidse sko. Som hovedbeklædning en 
hue med opkrammet kant, og ved hans venstre 
side hænger det store sværd.

Billederne indrammes langs kanterne af or
namentale borter, hvis motiver er henholdsvis 
rankeslyng (mod øst) og degenererede hjerte
palmetter (mod vest). Under manden løber et 
rudemønstret felt.

Malerierne er udført på et jævnt, glittet 
pudslag, der tydeligvis var hvidtet forud for 
bemalingen. Figurernes baggrund, der står ok
kergrønt, har været lys mønje med gråsorte 
randstriber. Karnationen umodelleret, lys kød
farve. Kristi glorie er hvid med brunrødt kors.

Fig. 13-14. Stiftere. Kalkmaleri fra o. 1250 på korbu
ens underside (s. 1191). 13a. Hustru med offergave, 
der af restaurator er tolket som messeskjorte. Buens 
nordre halvdel. NE fot. 1979. 13b. Fremstillingen af 
hustruen inden restaurering. E. Rothe fot. 1923. 14. 
Manden, som frembærer kirkemodel. Detalje af ma
leriet på buens søndre halvdel. NE fot. 1979. - 13- 
14. Donors. Murals c. 1250 on the soffit of the chancel 
arch. 13a. Wife with gift, interpreted as an alb by the 
restorer. Northern half of the soffit. 13b. The figure of the 
wife prior to restoration. 14. Husband presenting a model 
of the church. Detail of the mural on the southern half of 
the soffit.
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Mandens kjortel rødbrun med mønster i gul
okker og mønje, kappen lysere rødlig med rød
brun bræmme, og hoserne, der synes at have 
været mønstrede som kjortlen, var tvefarvede i 
lyserødt og gulokker; skoene sorte. Kvinden er 
helt i hvidt med mønjerøde sko, en farve der 
også benyttes til foldekast og andre detaljer 
(kraven). De ornamentale kantborter har op
rindelig haft sort bund.

2) O. 1500-25 har en mester, som også ken
des fra Sæby29 (s. 910f.) udsmykket hvælv og 
dele af væggene i sydsidens kombinerede vå- 
benhus-kapel. Emnerne for billedudsmyknin- 
gen er hovedsagelig hentet fra Kristi lidelseshi
storie, hvortil kommer to Mariabilleder. Hver 
af de fire kapper rummer en større scene, mens 
to mindre billeder udfylder sviklerne og væg
genes øvre del.

Østkappens hovedscene (fig. 16b) viser Ma
rias himmelkroning. Kristi moder, der er i- 
klædt en fornem kjortel med månesegl, holder 
hænderne samlet i bøn, mens sønnen ved hen
des højre side samt Gud Fader kroner hende. 
Oprindelig har hun haft glorie som de to øvri
ge hovedpersoner. Dette attribut forsvandt 
imidlertid ved restaureringen, der ydermere e- 
liminerede sporene efter en stor fælles tronstol30 
med fialespir (jfr. fig. 16a) af samme type, som 
kendes fra Sæby (jfr. s. 911, fig. 20). Over kro- 
ningsceremonien svæver i skyerne Helligånds-

duen, flankeret af tilbedende engle samt to stå
ende harpespillende. Under Himmelkroningen 
løber et minuskelskriftbånd, der i sin nuværen
de, restaurerede skikkelse læses således: »Ave 
reg(i)na celoru(m) gracia plena d(omi)n(u)s te 
cu(m) O Maria flos virginu(m)« (Hil dig, du 
nådefulde Himmeldronning. Herren være med 
dig. O Maria, jomfruers pryd).

Billedet i søndre svikkel viser den kjortel- 
klædte Kristus (med korsglorie), der af solda
terne føres for Herodes eller Pilatus? (fig. 20). 
Fyrsten sidder med krydsede ben på en tronstol 
og holder scepter i højre hånd.

Fig. 15. Skematisk plan over kalkmalerier fra 
o. 1500-25 i søndre våbenhus (s. 1194f.). 1. Marias 
himmelkroning. 2. Kristus føres for Herodes eller 
Pilatus? 3. Tornekroningen. 4. Tre scener i Pilatus’ 
palads: Kristus føres for landshøvdingen, fremvises 
for folket (Ecce Homo) og hudflettes. 5. Korsegan- 
gen. 6. Scener af Marias liv? 7. Oprindelig fremstil
ling forsvundet og erstattet af restaurators egen tilfø
jelse (datering). 8. Korsfæstelsen. 9. Kristus i Getse- 
mane. 10. Tilfangetagelsen. - Diagram of the murals 
c. 1500-25 in the south porch. 1. The Coronation of the 
Virgin. 2. Christ Before Herod or Pilate?. 3. Christ 
Crowned with Thorns. 4. Three scenes from the palace of 
Pontius Pilate: Christ before Pilate, Ecce Homo, and the 
Flagellation. 5. The Bearing of the Cross. 6. Scenes from 
the Life of the Virgin Mary? 7. Original representation 
lost and replaced by the restorer’s additions (dating). 8. 
The Crucifixion. 9. The Agony in the Garden. 10. The 
Capture of Christ.
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Fig. 16a-b. Marias him
melkroning. Kalkmaleri 
fra o. 1500-25 på østre 
hvælvkappe i søndre vå
benhus (s. 1194). a. In
den restaurering. Kai 
Uldall fot. 1921. b. Efter 
restaurering. NE fot. 
1979. - The Coronation of 
the Virgin. Mural c. 1500- 
25 on the east cell of the 
vault in the south porch, a. 
Prior to restoration, b. Af
ter being restored.

Fig. 17. Tre scener i Pi
latus’ palads: Kristus 
føres for landshøvdin- 
gen, vises for folket (Ec
ce Homo) og hudflettes. 
Kalkmaleri fra o. 1500-
25 på nordre hvælvkap
pe i sydsidens våbenhus 
(s. 1195). NE fot. 1979.
- Three scenes from Ponti
us Pilate’s palace: Christ 
Before Pilate, Ecce Homo, 
and the Flagellation. Mu
rals c. 1500-25 on the 
north cell of the vault in the 
south porch.

I nordre svikkel (fig. 19) følger Tornekronin
gen. To bødler presser tornekronen fast med 
korslagte stave, mens to andre håner Frelseren. 
Af disse har den ene narrehue, mens den anden 
knælende rækker Kristus rørsceptret som tegn 
på hans påståede kongeværdighed.

Nordkappen (fig. 17) udfyldes alene af ét

stort billede, som viser tre episoder af begiven
hederne i Pilatus’ palads. Vestligst Kristus, der 
føres frem for Pilatus af en harniskklædt kriger. 
Landshøvdingen troner med scepter og indta
ger samme karakteristiske benstilling som tidli
gere Herodes. Østligst fremstilles Hudflettel- 
sen, mens det midterste må opfattes som Ecce
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Fig. 18. Scene af Marias liv? Kalkmaleri fra o. 1500- 
25 i søndre våbenhus på vestvæggens søndre del og 
tilhørende hvælvsvikkel (s. 1196). NE fot. 1979. - 
Scene from the Life of the Virgin Mary? Mural c. 1500- 
25 on the south part of the west wall in the south porch, 
and corresponding vault spandrel.

Homo: Kristus fremvises for folkemængden, 
kun iført en kappe over sin halvnøgne, blod- 
plettede krop. De tre optrin udspilles indendørs 
som på en scene, hvis gulv er et helt uperspek
tivisk flisegulv (sml. fig. 20, s. 911). Bag- 
grundskulissen, der repræsenterer Pilatus’ pa
lads med dets tårne, har tre store arkader, som 
bl.a. tjener til at skille de enkelte optrin fra hin
anden.

Det store billede i vestkappen, hvis beva
ringstilstand var dårligst, viser Korsbæringen. 
Centrum er Kristus, der knælende er segnet 
under vægten af korset, hvis lodrette arm dog 
holdes af Simon af Kyrene. Foran Kristus ses 
en stor harniskklædt kriger, der vender sig for

at hale ham videre. Forrest i processionen er 
vist de to halvnøgne røvere - et ikke alminde
ligt led i denne fremstilling.31 Modsat - nord- 
ligst i billedet - ses Jerusalems port med den 
bedende Maria, der følger efter sønnen.

Billedet i søndre svikkel (fig. 18) fandtes i 
dårlig tilstand, hvorfor bestemmelsen er be
hæftet med stor usikkerhed. Det synes dog sik
kert, at fremstillingen omfatter en kronet Ma
ria, tronende på et højsæde med det nøgne Je- 
susbarn på skødet. På tronsædet ved siden af 
Jesus er et kjortelklædt barn med glorie, og bag 
stolen står en turbanklædt? person med hæn
derne i bedestilling. Muligvis forestiller de to 
sidstnævnte Elisabeth, der med sønnen Johan
nes aflægger besøg hos Maria og Jesus. Minu- 
skelskriftbåndet over Jesus lader sig ikke læse. 
Under denne fremstilling ses to stående, glo- 
rieprydede skikkelser, begge kjortelklædte, den 
ene en kvinde med langt, gult hår. Personerne 
synes at række hinanden en genstand.

I den nordre svikkel fandtes ifølge maler 
Rasmussen »helt ubestemmelige rester af male
ri, som overhovedet ikke kunne udformes og 
ligeledes rester af et skriftbånd i ligeså håbløs 
forfatning«. Her har Rasmussen i samarbej
de med Rothe? i stedet malet et skriftbånd 
med følgende ordlyd i minuskler: »An(n)o 
mcdlxxiv t(u)nc picturæ h(uiu)s capellae pe(r)- 
fectae fueru(n)t« (i året 1474 fuldførtes male
rierne i dette kapel) - et falsum, som hidtil er 
blevet godtaget.32

Sydkappens hovedscene viser Korsfæstelsen.
I midten Kristus på korset (med den traditio
nelle påskrift »INRI«), flankeret af de to røve
re, som hænger i bagbundne arme. Den gode 
røver ved Kristi højre side far sin sjæl - en lille 
nøgen menneskeskikkelse - frelst af en engel, 
mens den ondes tilfalder djævelen. Ved korsets 
fod ses følgende persongrupper: Den blinde 
Longinus, der sammen med en hjælper støder 
lansen i Kristi højre side, dernæst Maria omgi
vet af to kvinder og endelig en gruppe krigere, 
af hvilke den forreste må være den romerske 
høvedsmand.

I vestre svikkel er bevaret levn af Bønnen i 
Getsemane. Tydeligt ses den knælende Kristus
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Fig. 19-20. Tornekroningen og Kristus føres for Herodes eller Pilatus? Kalkmalerier fra o. 1500-25 i søndre 
våbenhus på østvæggen og i sviklerne af den tilhørende hvælvkappe (s. 1194f.). 19. Nordre svikkel. 20. 
Søndre svikkel. NE fot. 1979. - Christ Crowned with Thorns, and Christ Before Herod or Pilate?. Murals c. 1500-25 
on the east wall and spandrels of the vault in the south porch. 19. North spandrel. 20. South spandrel.

foran kalken, mens hovederne af de sovende 
apostle kun delvis er bevaret.

Østre svikkel viser Tilfangetagelsen og Ju
das, der forråder Kristus med et kys, mens sol
daterne ser på. Østligst står Peter i færd med at 
stikke sværdet i skeden efter at have hugget 
øret af ypperstepræstens tjener Malkus. Sidst
nævnte, der ligger på jorden med staldlygten i 
den ene hånd, far øret helbredt af Kristus.

Stregstjerner udfylder baggrunden i samtlige 
figurbilleder. Undersiden af ribberne smykkes 
af bølgeranke, mens der på siderne er både ran
ker og lodret afstribning i forskellige farver; i 
ribbernes toppunkt er malet et stjerneorna
ment. På vestsiden af den sydvestre ribbe er der
i en ranke indflettet signaturlignende minuskler: 
»ge« og »pe«. Dragningen under billedfriserne 
var kun bevaret sydligst på østvæggen, og er 
således for størstepartens vedkommende re
konstrueret af maler Rasmussen. På nordvæg

gen omkring arkaden til skibet er der ranke
værk over dragningen.

Malerierne er udført på et tyndt lag hvidte
kalk, hovedsagelig med rød, dernæst sort far
ve. Til enkelte detaljer er desuden benyttet vio
let (Kristi kjortel), grå, grøn, okker (hår) og 
gul.

†Kalkmalerier. 1) Sengotiske. En Domme- 
dagsscene på østkappen af skibets østhvælv af- 
dækkedes delvis 1923 og stod fremme indtil 
1928, da malerierne atter overhvidtedes »fordi 
de hverken i archæologisk eller kunstnerisk 
Henseende forekommer at være det Offer 
værd, som en bekostelig Istandsættelse vil 
medføre« (Rothe). Såvidt man kan skønne af 
det eneste kendte fotografi, der viser de dødes 
opstandelse samt Helvede (syd) og dele af 
Himmerig (nord) har fremstillingen været nært 
beslægtet med f. eks. Isefjordsværkstedets 
Dommedagsbilleder fra 1400’rnes anden halv
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del.33 Fotografiet viser desuden en rig anven
delse af rankemotiver på triumfvæggen, 
skjoldbuen og i sviklerne - en ornamentik, som 
måske kun delvis er samtidig med figurfrem
stillingen.

2) 1666? I sin indberetning 1921 nævner Kai 
Uldall, at han på et lag hvidtekalk over våben
hushvælvets sengotiske udmaling fandt »Ran
keværk af Renæssancekarakter«, malet med 
sort (kønrøg) på den hvide bund; tilsvarende 
spor konstateredes i nordsidens materialhus 
(opr. våbenhus). Muligvis er der tale om frag
menter af en udsmykning fra 1666, da hele kir
ken med sakristi, kapel og våbenhus samt alle 
rundbuer kalkedes og bemaledes »med Kiøn- 
røg och Kride blaa at giøre«.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens indre er præget af restaureringen i 
1960’erne, da Ernst Trier afsatte farver på altertavle 
og prædikestol, og nye løse stole opstilledes. Allere
de ved århundredskiftet var tre middelalderlige figu
rer lagt på loftet sammen med den gamle pengeblok; 
en Kristusfigur, der endnu 1922 hang ved siden af 
korbuen, er senere bortkommet. To sjældent fore
kommende genstande: en arm, som har holdt en for
svunden fontehimmel, og et gravkors fra 1712, beg
ge dele af træ, befinder sig i Nationalmuseet. - Af 
det tilbageværende inventar stammer granitfonten 
fra romansk tid, mens altertavle og prædikestol er 
udført i begyndelsen af 1600’rne. Evangelistmale
rierne i begge inventarstykker er derimod først ma
let 1789 af J. C. Lund fra Kalundborg. - Kirkens 
klokker er støbt 1591 og 1605.

Alterbordet er i dag indkapslet i træpanel, men 
ved en undersøgelse 1966 sås et bord, 154x110 
cm, muret af røde munkesten, bagtil ommuret 
og forøget i en dybde af 38 cm med et skifte af 
små, gule sten, der dannede underlag for alter
tavlen. I overfladen en helgengrav, 25x17 cm, 
og med en usædvanlig dybde på 58 cm, med 
pudset bund og sider.34

Alterbordspaneler, jævnaldrende med altertav
len. Højden er nu 92 cm og uden den nyere 
fodliste 78 cm, forsidens bredde 174 cm, side
panelernes, som er afbrudt, 102 cm. Forsiden 
har tre, sidepanelerne hver to, rektangulære 
fyldinger indrammet af profillister, adskilt og

flankeret af smalfyldinger. Under bordpladen 
småkonsoller. Farverne, der afsattes ved sidste 
restaurering af Ernst Trier, er carrygul med ly
segrå lister og mørkere grå bordplade.

†Alterklæder. 166812 anskaffedes et nyt alter
klæde af »carmeside sort plys« med guldknip
linger.

†Sidealtre? Ved en gulvundersøgelse 1965 
stødte man i skibets østhjørner på fundamenter 
af marksten og tegl, som kan stamme fra †side- 
altre (jfr. fig. 2).

Altertavlen (fig. 21) er et renæssancearbejde 
fra begyndelsen af 1600’rne, hvis opbygning 
svarer til de lidt yngre tavler i Reerslev (s. 966 
med fig. 8) og Drøsselbjerg (Løve hrd.). Posta- 
mentfeltet, storstykkets midtfelt og de to top
felter har samme bredde; stor- og topfelter 
flankeres af joniske og toskanske frisøjler, stor
stykkets med prydbælte, hvori beslagværk og 
rosetter, mens topstykkets søjler tilsvarende 
har diamantbosser. Storstykkets sidefelter har 
arkader med omløbende ramme under trekant
gavl. På gesimserne sidder der over søjlerne 
bøjler hvorpå englehoved. Under storgesim
sens midterste hænger yderligere et englehoved 
omkranset af vinger; fire tilsvarende (fig. 22) er 
anbragt på postamentet, delvis dækkende be- 
slagværksdekorationen på fremspring og vin
ger. Storvingerne ender forneden i rovfugle
klo, det tilhørende hoved kroner topvingerne. 
Begge sæt vinger har inden for den udsavede 
kant frugtbundter og blomster omkring engle
hoved i kartouche (fig. 22b). En tilsvarende, 
men forenklet dekoration kun bestående af 
båndværk omkring diademhoved smykker 
topgavlen.

Tavlen står med en nystaffering fra 1960’er- 
ne, ved Ernst Trier, bestående af blåt og to grå 
farver samt forgyldning på englenes hår og på 
en del lister. Postamentfeltet er sort.

I storstykkets midtfelt sidder et maleri fra 
1600’rne, 104,5x91,5 cm, udført på træ, fore
stillende Korsfæstelsen. Farveholdningen er så 
mørk, at man kun aner landskabet med dets 
bjerge og en borg i venstre side; månen skimtes 
bag skyer. Ved korsets fod ligger et kranium; 
foroven på den lodrette korsarm ses skriftbånd
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Fig. 21. Altertavle fra o. 1610 med maleri af Korsfæstelsen i storstykket. I side- og topfelterne evangelistbille
der signeret af maler J. C. Lund fra Kalundborg 1789 (s. 1198). NE fot. 1979. - Altar-piece c. 1610 with painting 
of the Crucifixion on the central panel. The wings and panels of the over-piece display the four Evangelists, signed by 

J.C.Lund, 1789.
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hvorpå »Inri« med versaler. Kristusfiguren har 
naturlig karnation og hvidt, flagrende lænde
klæde.

Sidefelternes arkader rummer evangelist-male- 
rier, signeret i Johannes’ bog: »J.... Christh 
Lund fra Callundborg 1789«. Johannes, i sønd
re sidefelt, er set i profil og med ørnen bagved. 
Mod nord står Lukas med oksen liggende ved 
højre fod. Evangelisterne i topstykkets to fir
kantede felter er fremstillet siddende i land
skabet, mod syd Markus knælende, med løven 
liggende bag sig og et næsten udgået træ i ven
stre hjørne; i højre side ses kranium på en sten 
og mørke skyer (røg?) trækkende hen over 
himlen. I nordre felt (fig. 32) ses Mattæus på en 
klippeblok med englen svævende til højre for 
sig; i forgrunden til højre en væltet træstamme 
og i venstre side buske. Landskaberne er holdt i 
dæmpede farver.

1902 læstes i det nu tomme postamentfelt: 
»Se det Guds Lam ...« (Joh. 1,29). Stafferingen 
fra 1789 bestående af blåt og guldbronce var da 
bevaret på træværket.

Løse figurer. Den oprindelige placering af tre 
middelalderlige figurer, udført til forskellig tid, 
kan næppe afgøres. De to ældste, skåret med 
omtrent 100 års mellemrum, kunne umiddel
bart opfattes som sidefigurer til et - eller to? - 
korbuekrucifikser. Ved nærmere betragtning 
forekommer ikke mindst den stilling, de indta

ger, dog at tale mod denne antagelse. Herefter 
må de snarest tænkes at have hørt til en †alter- 
tavle på kirkens hovedalter eller et af sideal
trene.

Figurerne er antagelig identiske med de tre 
afskrabede billeder fra katolicismens dage, der 
1848 sad i våbenhuset,16 og de fire udskårne 
figurer, som 1902 lå på materialhusets loft sam
men med gravkorset. Efter at arkitekt Martin 
Borch 1916 havde henledt opmærksomheden 
på den uforsvarlige anbringelse på et loft, ind
vilgede menighedsrådet 1922 i at deponere fi
gurerne i Kalundborg Museum.9 Forslaget blev 
imidlertid ikke virkeliggjort, og nu ligger de 
sammen med andre inventargenstande i en kas
se på loftet over nordre våbenhus.

1) (Fig. 23), fra o. 1250, muligvis Maria. Den 
langstrakte, meget smalle figur er 104 cm høj, 
mens bredden kun når 22 cm. Dette forhold 
understreges af dragtens regelmæssige, smalle 
lodrette folder, der går fra halslinningen til fød
derne. Om livet har hun et glat bælte eller 
bånd, hvis ene ende ligeledes falder glat og næ
sten når kjolesømmen. En fodlang kappe ligger 
stramt over skuldrene. Højre hånd mangler, 
den venstre, som er uforholdsmæssig stor, hol
der hun på en akavet måde op foran brystet. 
Ved venstre skulder sidder to dyvler af træ, 
som har holdt et eller andet, og forneden i 
modsat side er en lille udsparing i kappen med

Fig. 22a-c. Detaljer af altertavle og prædikestol, a-b. Englehoved og topvinge fra altertavlen, sml. fig. 21 
(s. 1198). c. Maske på prædikestolens postamentfelt, sml. fig. 30 (s. 1205). NE fot. 1979. — Detail of the altar- 
piece and the pulpit, a-b. Head of cherub and wing of the over-piece belonging to the altar-piece, cf. fig. 21. c. Mask on 
corbel of the pulpit, cf. fig. 30.
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Fig. 23-25. 23. Maria?, fra o. 1250 (s. 1200). 24. Johannes?, muligvis fra korsfæstelsesgruppe, udført o. 1350 
(s. 1201). 25. Gud Fader fra en nådestolsfremstilling, udført o. 1500 (s. 1202). NE fot. 1979. - 23. The Virgin 
Mary? C. 1250. 24. St.John? Possibly from a Crucifixion group executed c. 1350. 25. God the Father from a 
representation of the Throne of Grace executed c. 1500.

et lille hul over; 9 cm højere oppe sidder en 
trædyvel. Set fra siden er figuren helt flad, kun 
hovedet med den lange hals bøjer forover. Hå
ret er glat og falder med en lang lok, muligvis 
fletning ned på hver side af halsen og bagved 
skuldrene. Den smalle mund smiler. Foroven i 
hovedet sidder en træprop, og i ryggen er figu
ren stærkt hulet. Der findes spredte rester af 
kridtgrund.

2) (Fig. 24), fra o. 1350. Figuren kan mulig
vis være Johannes (sml. f.eks. Vallekilde, Ods 
hrd.), men som foran nævnt taler kroppens

hældning mod en opstilling ved Kristi venstre 
side. Det samme gør det usædvanlig høje fod
stykke, den står på. Totalhøjden er ca. 130 cm 
(110 cm + 20). Hænderne er samlet foran ma
ven, og et hul viser, at der har været et nu 
forsvundet †attribut. Muligvis skal en udskæ
ring foran i fodstykket ses i forbindelse her
med. Hænderne, hvis fingre blot er angivet ved 
indsnit, og muligvis ansigtet forekommer no
get opskåret. Panden har glatte, lodrette rynker 
over næseroden, håret sidder tæt om hovedet 
med en bukkel rundt om ansigtet, uden detal-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 78
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Fig. 26-27. 26. Alterkalk bestående af dele fra forskellig tid (s. 1202). 27. Gotisk alterstage (s. 1203). NE fot. 
1979. - 26. Altar chalice, the individual parts of which are from different periods. 21. Gothic candlestick.

jer, kun med grove indsnit til at markere en 
antydning af frisure. I issen er boret et hul, og 
figurens ryg er hulet. Der findes ganske fa spor 
af kridtgrund.

3) O. 1500, en nådestolsfremstilling, hvor 
Kristus og formentlig Helligåndsduen nu 
mangler (fig. 25). Gud fader, ca. 100-110 cm 
høj, sidder på en trone afbrudt i siden. På ho
vedet bærer han krone med udskæringer til tak
ker; i pulden, som er savet vandret af foroven, 
ses tre små huller, der har været brugt til fast
gørelse af †bøjler, sml. Værslev (Skippinge 
hrd.), hvor de er bevaret. Det krøllede hår fal
der ned bag skuldrene, skægget er delt i lokker 
og finere skåret. Gud fader bærer fodlang kjor
tel hvorover kappe lagt hen over knæene. Beg
ge underarme mangler, hvorfor det ikke med 
sikkerhed kan afgøres, om sønnen har været

fremstillet liggende over faderens skød eller 
stående korsfæstet. I amtet er bevaret to ek
sempler på sidstnævnte komposition i alterska
bene i Nørre Asmindrup og Asnæs (begge Ods 
hrd.), hvor gruppen er flankeret af henholdsvis 
Johannes Døberen og en biskop eller to engle.

Altersølv. Kalk (fig. 26), i det store og hele 
svarende til Sørbymagles med graveret årstal 
1647 (DK. Sorø s. 829); bægeret dog fornyet. 
Nuværende højde 17 cm. Den sekstungede fod 
har påloddet fodplade og standkant uden orna
mentik, men med lille rundstav foroven og for
neden; knoppen er flad med seks fremspringen
de rudebosser og mellemfaldende tunger. Bos
serne har graverede versaler på vandret skrave
ret bund: »Iesvsn« (Jesus af Nazaret) og på en af 
fodtungerne et plumt krucifiks hvorover skrift
bånd med: »Inri« i versaler, som også er brugt
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til indskriften på modstående tunge: »Giørløf 
Kiercke«. Ifølge præsteindberetningen 1758 var 
kalk og disk skænket af Peder Olsen Hule- 
gaard, hvis navn var udstukket på samme (sml. 
gravsten).35 Det gælder disken (jfr. dens ind
skrift), kalken derimod har ikke en tilsvarende 
giverindskrift, men kirkenavnet skrevet med 
afvigende bogstaver.

Disk, fra 16-1700’rne, 13,5 cm i tvm., med 
graveret cirkelkors på den 2 cm brede fane. 
Under bunden graveret skriveskrift: »Dete er 
Bekoset(!) af Görlöf Kierches for Suar Peder 
Ollesen Hulegaard« (sml. kalk).

Oblatæske, fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, sort med guldkors og -kanter. †Oblat- 
æske. 1902 fandtes en æske af plet fra 
H. C. Drewsen,36 muligvis anskaffet efter sy
nets henstilling 1862.

Alterkander. 1) 0.1850-1950, fra Den konge
lige Porcelænsfabrik, sort med guldkors og 
-kanter. 2) »Givet af J. Olsen Ejer af Aagaard 
1914« ifølge graveret skriveskrift under bun
den, hvor desuden mestermærke KOH i rekt
angel, Københavnsmærke (19)09 og guardein- 
mærke for Christian F. Heise. På siden graveret 
kors.

To skåle, af sort porcelæn med guldkors og 
-kanter, fra Bing og Grøndahl.37

Sygesæt, fra 1862,9 svarende til Havrebjergs. 
Det består af kalk med vinbeholder indpasset i 
bægeret og oblatgemme i skruelåget samt disk. 
Kalken er 11,5 cm høj med cirkulær fod, der 
når den glatte knop; herover indknebet skaftled 
og bæger med graveret, latinsk kors og versal
indskrift: »Gjörlöv og Bachendrup Kirker 
1862«. Under bunden og under bægerets mun- 
dingsrand fire stempler: mestermærke AM i 
liggende oval for Anton Michelsen (Bøje 
s. 143), Københavnsmærke (18)62, guardein- 
mærke for Reimer Hinnerup og månedsmærke 
krebsen.

Den tilhørende disk, 5,5 cm i tvm., har gra
veret cirkelkors på fanen. Under bunden fire 
stempler, som synes at svare til kalkens; kun 
mestermærket er endnu tydbart.

Alterstager. 1) (Fig. 27), gotiske, 33 cm høje, 
fra samme værksted som stagerne i Hjembæk 
(s. 697) og Røsnæs (Ars hrd.). De hviler på tre 
fødder formet som hunde, der sidder på firkan
tet klods. Cylinderformet skaft brudt af to 
skaftringe, tragtformet lyseskål hvori lysepig af 
jern.

Fig. 28. *Arm til at holde en †fontehimmel, som har kunnet svinges til siden. Nu i NM3 (s. 1204). NE fot. 
1984. - *Bracket for holding a †canopy over the font so that it could be swung aside.

78*
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Fig. 29. †Krucifiks fra o. 1450. Såvel figurens arme 
som korstræet mangler (s. 1204). Poul Nørlund fot. 
1922. - †Crucifix c. 1450. The arms of the figure and the 
cross are missing.

2) 1800’rne eller yngre, 45 cm høje, med 
stor, profileret fod og fire midtdelte, spidsovale 
ringe om skaftet; i lyseskålen gevind til lysepig.
1966 i sakristiet, nu i kiste på loftet over nordre 
våbenhus.

Syvarmet stage, o. 1900, Nyropstagen, fra 
Lauritz Rasmussens Bronzestøberi.

Alterskranke, fra 1864,9 af træ, halvrund, med 
drejede balustre og ny håndliste af eg. Balustre- 
ne er malet dodenkop, håndlisten står i træets 
naturlige farve.

Font (sml. fig. 12), romansk, af rødlig granit, 
75 cm i tvm. Hugget i ét stykke. Ca. 7 cm 
under randen ses en smal rundstav, og herun
der er indhugget ti fladbuede arkader. En bred 
vulst skiller kumme fra fod. Kummens sider 
buer svagt indad mod skaftvulsten, og foden er 
nærmest cylinderformet. 19029 hævedes fonten
6 tommer. 1902 i skibets nordøsthj ørne, senere 
i midtgangen under korbuen, nu atter i skibet 
ved triumfvæggens nordre del.

Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, tvm.
55 cm. I bunden drevet fremstilling af Bebudel
sen omgivet af springende hjorte forfulgt af 
hunde. På fanen ligeledes hjorte og hunde. 
Stemplede ornamenter i bunden og på fanen. 
Muligvis det fad, der 1669 (eller 1675?) købes 
for 6 rdl.38

†Dabsfade. 1) Et gammelt tinbækken i fonten 
nævnes 1675.39 2) 1902 fandtes i kirken et lille 
messingbækken uden prydelser.

Dåbskander. 1) Muligvis den, der anskaffedes 
1844,21 af tin, nu uden låg, beslægtet med Hal- 
lenslevs (s. 953 med fig. 8).

2) Erhvervet efter henstilling 1947,10 af 
messing.

Af en †fontehimmel er intet bevaret, derimod 
findes en bevægelig arm (fig. 28), hvori den har 
været ophængt. *Armen, der antagelig er fra 
1600’rne, af eg, plumpt udført, måler ca. 110 
cm i længden og er 7-10 cm tyk. Den ender i to 
sammenlagte hænder omkring en afsavet tap 
og holdt sammen af et jernbånd. Armen udgår 
fra en 57 cm høj rund stang med en jerntap i 
den ene ende og har således kunnet drejes til 
siden, når fonten skulle bruges. En tilsvarende, 
finere udformet er bevaret i Darum kirke (Gør
ding hrd., Ribe amt).40 På den runde stang fin
des rester af sort bemaling.

Efter i lang tid at have stået i kirkens våben
hus, indsendtes den 1855 til Nationalmuseet, 
hvor den nu er registreret i 3. afd. (nr. 69/1893 
katalognr. F183).

†Krucifiks (fig. 29), fra o. 1450, kendt fra fo
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tografi taget 1922, da det sidste gang kan kon
stateres i kirken.41 Højden kendes ikke, men 
det synes at have været en mindre figur, som 
manglede begge arme; heller ikke korstræet var 
bevaret. Karakteristisk var især hovedets place
ring nede mellem skuldrene, dets tilsyneladen
de grove udførelse og de korte ben med for
holdsvis alt for store fødder. En beslægtet figur 
kendes i Hejninge (DK. Sorø s. 635); den er 
kun 37 cm høj. Begge bærer stor, turbanagtig 
tornekrone, har vistnok halvt åbne øjne og luk
ket mund. Skægbehandlingen kun lidt marke
ret. Brystkassen var hvælvet med stor vunde i 
højre side. Lændeklædet havde vandrette folder 
brudt af en flig på skrå; en anden faldt lige ned 
ved hans højre hofte. Skinnebenene var skarpt- 
ryggede, fødderne overlagte med højre øverst.

†Korbuebjælke? På triumfvæggen er der på 
hver side af korbuen en stor sten, hvis funktion 
kan have været at bære en korbuebjælke. Den 
søndre er vandret foroven, hvorimod den nor
dre skråner ind mod væggen.

Prædikestolen med himmel (fig. 30) er jævn
aldrende med altertavlen fra o. 1610, bære
stolpe og opgang fra 1960’erne. I storfelterne 
billeder af evangelisterne malet 1789 (sml. al
tertavlen).

Stolen har fire fag. På hjørnerne står to, ved 
hver side én jonisk søjle med bossesmykket 
prydbælte; storfelterne rummer arkader med 
omløbende ramme, hvorpå skiftevis slyngbånd 
og stiliseret bladornamentik i fladsnit. Posta- 
mentet har forkrøppet fodliste og forskelligt 
udformede masker på fremspringene under 
søjlerne (fig. 22c). Nederst hængekugler og 
mellem dem lave hængestykker formet som 
dobbeltvolutter. Gesimsens frise er gennemlø
bende, under kronlisten sidder tandsnit og æg- 
gestavliste. Himlen har syv sider, hvoraf den 
mod væggen er længere end resten. Undersi
den deles af profillister i fire ensdannede felter 
omkring et lille englehoved i midten. Gesimsen 
svarer til kurvens og har lav, fornyet? udsavet 
liste forneden.42

Stolen står med en staffering svarende til al
tertavlens (s.d.) fra 1960’erne, hovedsagelig be
stående af blåt og gråt med stærkt gult på him-

Fig. 30. Prædikestol fra o. 1610 med malerier af 
evangelisterne fra 1789 udført af samme maler som 
altertavlens evangelister, sml. fig. 31-32 (s. 1205). 
NE fot. 1979. - Pulpit c. 1610 with paintings of the 
Evangelists executed by the painter also responsible for the 
Evangelists of the altar-piece, cf. fig. 31-32.

lens underside. Men i storfelternes arkader er 
bevaret malede fremstillinger fra 1789 af evan
gelisterne med åben bog i venstre hånd og 
symbolet ved højre side. Rækkefølgen er: Mat- 
tæus, Markus, Lukas (fig. 31), der med højre



1206 LØVE HERRED

hånd peger på skriften i bogen: »A(nn)o 1789 
blev denne Kierke mahlet af Captain Murrie 
herre til Aagaard« (dvs. på kirkeejerens initia
tiv), og nærmest vinduet Johannes, afbleget af 
sollyset. Figurerne står med bare fødder på en 
grå plint, baggrunden er ligeledes grå. I stolens 
frise indskrifter med gylden fraktur på sort 
bund: »Gud eder Hører Hand Hører mig de 
Gud eder Foracter Gud foracter mig« 
(Luk. 10,16) og i himlens: »Sandelig ieg Siger 
eder Der som Nogen Holder Mine Bud Hand 
scall ike see Døden Evindelige Joha(nnes)« 
(Joh. 8,51).43 I skibets sydøsthjørne.

Løse stole erstattede 1967-68 et sæt †stolestader 
fra 18649 med udsavede gavle og åben ryg. En 
af bænkene opbevares på loftet over nordre vå
benhus. †Stole og bænke. 1669 gjorde snedke
ren, muligvis Jens i Kalundborg (sml. neden
for), fire nye stole, to lange bænke, hylder un-

Fig. 31. Prædikestolsmaleri fra 1789. Evangelisten 
Lukas, sml. fig. 30 (s. 1205). NE fot. 1979. - Painting 
on the pulpit from 1789. St. Luke, cf.fig.30.

Fig. 32. Altertavlemaleri fra 1789 af J. C. Lund, Ka
lundborg. Evangelisten Mattæus, sml. fig. 21 og 31 
(s. 1200). NE fot. 1979. - Painting on the altar-piece. 
St. Matthew the Evangelist executed in 1789 by 

J. C. Lund, cf. fig. 21 and 31.

der syv stole og fem stoledøre; hertil anvendtes 
bl.a. kønrøg.12 1862 ønskedes kirkesangerens 
stol flyttet længere ned, dvs. mod vest, og ko
ret forsynet med et par bænke til skolebørne
ne.9 En herskabsstol nævnes 1848.16 Til sakri
stiet leverede snedker Jens i Kalundborg 1666 et 
stort bord og en »slet« (enkel) stol; langs nord
væggen opsatte han et panel og desuden nyt 
loft.12

†Skab. 1666 fik mureren i Slagelse betaling 
for at brække et hul i muren til kirkens klæde
skab.12

Pengeblok, 15-1600’rne, nu ca. 60 cm høj, 
tvm. 23x21 cm, beslægtet med blokkene i Gis- 
linge (s. 581 med fig. 26) og Gierslev. Jernbe- 
slået, udhulet egeklods, hvis nedre del mang
ler. På forsiden låge, som har kunnet lukkes 
med to jernbånd; pengeslids midt i den delvis 
jernbeslåede overside. Kramper til fastgørelse 
ved væg. På loftet over nordre våbenhus.

Pengebøsser, 1957,10 af messing.
†Pengetavler. 166112 anskaffedes tre nye 

tavler.
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Fig. 33. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior to the east.

Dørfløje. 1) 1500’rne, af eg. Den indvendige 
side består af tre planker holdt sammen af to 
gangjern og forneden en nyere revle. På ydersi
den sidder tre hele og to afkortede planker på 
skrå, fastgjort med store jernsøm, der blot er 
bøjet om på bagsiden. Et hul i døren siges at 
være forårsaget af en svensk geværkugle. Op
rindelig lås, nøgleblik og nøgle. Indgangsdør til 
nordre våbenhus, nu materialrum.

2) 1666, udført af snedker Jens i Kalund
borg,12 af to brede egeplanker holdt sammen af 
to gangjern på forsiden og på sakristisiden af to 
yngre revler. Oprindelig, muligvis ældre, dør
ring. Lås, nøgleblik og nøgle er nye efterlignin
ger. Spor af lysegrå bemaling. Mellem kor og 
sakristi.

3-5) Indgangsdøren til våbenhuset i syd, dø
ren mellem dette og skibet samt indgangsdøren 
til nordkapellet er af eg, indsat 1954.

6) Den rødmalede tårntrappedør med ældre 
jernring synes at være fra vort århundrede.

Orgel, bygget 1982 af I. Starup & Søn, Kø
benhavn, 12 stemmer, to manualer og pedal. 
Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløj- 
te 8', Oktav 4', Schwegel 2', Mixtur III, Dulci- 
an 8'. Svelleværk: Gedakt 8', Spidsfløjte 4', 
Blokfløjte 2', Sesquialtera II. Pedal: Subbas 
16', Gedaktbas 8'. Tegnet af Preben Thorsen i 
samarbejde med orgelbyggeriet. I søndre del af 
nordsidens våbenhus. †Orgel med otte stemmer 
og én transmission, to manualer og pedal, byg
get 1926 af I. Starup & Søn; ombygget 1939 af
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samme firma. Oprindelig disposition: Manual 
I: Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Octav 
4'. Manual II: Koncertfløjte 8', Gedakt 8', 
Gamba 8', Voce-Celeste 8' fra c, svelle, Pedal: 
Subbas 16' (transmission af Bordun 16'). Pneu
matisk aktion, bælgventillader. Placering som 
nu, facade mod syd, spillebord i vest.44 Et †har- 
monium leveredes 1907 af Petersen & Steen- 
strup, København,45 på ældre fotografi ses det i 
skibets nordøsthj ørne.

Salmenummertavler. 1) 1800’rne,46 glatte, med 
svungen overkant. Hvide med søm til brunma- 
lede metalnumre; fotografi fra 1902 viser, at 
tavlerne da var sorte med hvid frakturindskrift: 
»For-« og »Efter Prædiken« og numrene skre
vet med kridt. Disse indskrifter anes endnu un
der malingen.

2) 1900’rne, glatte med tunget overkant. 
Hvide, på den ene malet brun fraktur: »Daab« 
og »Nadver«. Fotografi fra o. 1920 viser sort- 
malet tavle med blanke metalnumre samt 
»Daab« og »Altergang« i hvid fraktur.

Præsterækketavle, 1800’rne, opmalet o. 1930-

Fig. 34. Klokke nr. 1 støbt 1591 af Matthias Ben- 
ninck (s. 1208). NE fot. 1979. - Bell no. 1 cast in 1591 
by Matthias Benninck.

50, 140X77 cm. Sortmalet tavle af træ med 
svungen top og navnene med hvid antikva. 
1902 i sakristiet, nu på tårnrummets nordvæg.

Kirkestævnetavle, 1800’rne, 23x65 cm, med 
rammeliste. Sort hvorpå »Kirkestævne« i hvid 
antikva. I kiste på loftet over nordre våbenhus.

Fem lysekroner, 1900’rne, barokform, af mes
sing. Fotografi fra o. 1920 viser †lysekroner af 
metal med glaskupler.

†Ligbåre, udført 1669 af snedkeren, måske 
Jens fra Kalundborg (jfr. dørfløj nr. 1).12

†Tårnur? I en fortegnelse fra 1742 omtales to 
bøndergårde, som siges fra gammel tid at have 
været givere til at vedligeholde kirken med vin 
og brød samt til et urværk i tårnet, »som der i 
fordum tid siges at have været, men nu er 
borte«.47

Klokker. 1) (Fig. 34), støbt 1591 af Matthias 
Benninck. Tvm. 110 cm. Versalindskrift om 
halsen mellem profillister: »Mattias Benninck 
me fecit anno 1591. Avdite voco vos ad gavdia 
vitæ« (M. B. gjorde mig år 1591. Hør jeg kal
der jer til livets glæde!). Ornamentfrise på kra
ven over indskriften. Masker på hankene og på 
slagkanten profillister. Ophængt i slyngebom 
fra 1838.

2) Støbt 1605 af Borchardt Gelgiesser. Tvm. 
105 cm. Versalindskrift om halsen mellem pro
fillister og palmetborter: »Goes mich Borchart 
Gelgiesser Anno 1605, verbum domini manet 
in æternvm«. Profillister på slagkanten. 1980 
genophængt i gammel slyngebom.

Klokkestol, 1600’rne?, af eg, med dobbelte 
skråstivere og krydsbånd forneden.

GRAVMINDER

Gravsten. O. 1692. Hans Pedersøn Hulegaard, 
begravet 28. sept. 1690 og Kirsten Hansdatter 
Ravn, begravet 13. juli 1692, børn af Peder O- 
lufsøn Hulegaard i Agerup og hustru Margrete 
Eliædatter. Rød kalksten, 81x67 cm, med for
dybede versaler inden for rammelinje. Knæk
ket på midten. 175835 og endnu 184816 lå stenen 
i koret over en »muldbegravelse«, 1902 i gulvet 
tæt ved fonten. Nu indmuret i vestvæggen i 
søndre våbenhus.
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Fig. 35. *Gravkors af træ opsat 1712 af Albret Wettegren og Dorte Petersdatter over deres salig søn. Nu i 
NM3 (s. 1209). NE fot. 1984. - *Grave monument of wood raised in 1712 by Albret Wettegren and Dorte Petersdatter 
to the memory of their son.

†Gravsten. O. 1699? Brudstykke, 103x131 

cm, af grå kalksten, med spor af ulæselig ind
skrift med fordybede versaler i ovalfelt; derun
der delvis bevaret kranium over korslagte 
knogler. Langs kanten ramme, hvori reliefhug
get blomsterranke. Muligvis den sten på kirke
gården, der omtales 175835 over forpagter på 
Aagård, Jacob Eschildsen, †22. jan. 1699. Nu 
på kirkegården i hjørnet mellem søndre våben
hus og tårnet.

*Gravkors (fig. 35). »Aar 1712 hafver Albret 
Wettegren og hans Kerreste Darte Peeters Da
ter Holm ladet dette Werck bekast ofver deres 
salig Søn«. Kors, af eg, 120 cm højt, med ny 
afdækning.48 På den ene side gravskriften med 
fordybede, hvidmalede versaler, på den anden 
reliefskåret fremstilling af Kristus med langt 
krøllet hår og smalt lændeklæde. Over figuren 
er med fordybede versaler skåret: »Inri«. Rester 
af hvid staffering. 1902 på materialhusets loft,

1922 deponeret i Nationalmuseet (3. afd. 
inv. nr. 18-1923).

Runesten. 1) (Fig. 36) o. 8-900, 220 cm høj. 
Indskrift på to sider. De to linjer på forsiden 
(over mod nr. 2) læses fra neden og opefter: 
»þiauþui : risþi : stinþansi : aftuþinkaur : | fu- 
þarkhniastbmlR : niutualkums:«. På bagsiden 
står med samme skriftretning: »þmkiiissstttiiilll 
(:) iaksataru(na)ri(t) | kuniarmutRkru(b) ...« 
(Thjodvi rejste denne sten efter Odinkar. Fut- 
harken. Brug kumlet vel. þmkiiissstttiiilll. Jeg 
satte runerne rigtigt. — Gunne, Armund ...). 
Den sidste linje med navnene synes ristet af en 
anden rister.

Stenen er den eneste danske vikingetidssten, 
der gengiver det 16tallige runealfabet, »fuþark 
...«. Både sprogligt og kulturhistorisk er ind
skriften af stor interesse.49 Den afspejler he
densk gravmagi, forbinder runealfabetet, der 
synes brugt som værn, med en formel: »brug
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Fig. 36. Runesten nr. 1 fra o. 8-900 (s. 1209). EM 
fot. o. 1930. - Rune-stone no. 1 from c. 800-900.

kumlet (gravmærket) vel«, som synes at skulle 
binde den døde til graven. Endelig synes »þmk 
...« at virke som en forbandelse mod grav- 
skændere. Denne formel, som kan opløses »þi- 
stil mistil kistil«, (tidsel, mistelten, lille kiste) 
kendes desuden fra en svensk runesten, fra ind
skrifter i norske stavkirker og fra en yngre is
landsk saga.50 Fundet 1921, da der skulle støbes 
cementtrin foran døren til det sydlige våben
hus, og opstillet i hjørnet mellem dette og tår
net; 1938 flyttet ind i våbenhuset.50

2) Mindst 100 år yngre end nr. 1, efterligner 
muligvis dennes troldformel. Højde 160 cm. 
Indskriften begynder forneden med den mid
terste linje og fortsætter i den venstre linje fra 
oven og nedefter: »þurkutruxsati : stin | þinsi :

aftiR : halftan i fauþur : sin«, (Thorgot (mand) 
eller Thorgund (kvinde) satte denne sten efter 
sin fader Halvdan). Den højre linje består af 
mærkelige tegn, læst nedefra: tre þ-runer, tre u- 
runer på hovedet, et dobbelt-m(?), tre n-runer 
- eller a på hovedet - og et treforklignende 
tegn.51

Fundet 1964 i de nederste skifter af tårnets 
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samme år opstillet i våbenhusets sydvesthjørne 
ved siden af nr. 1.52
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Fig. 37. Landsbyplan 1782. - Village map.
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Fig. 1. Ydre, set fra sydvest. Postkort fra 1900’rnes første årti. NM2 - Exterior seen from the south-west.

GØRLEV VALGMENIGHEDSKIRKE

Bethaniakirken, der i kirkelig henseende er an
neks til valgmenighedskirken i Ubberup (Ars 
hrd., Tømmerup sogn), opførtes 1898 og ind
viedes 18. dec. samme år. Tegningerne skyldes 
Ejvind Mørch, som fa år senere udformede 
valgmenighedskirken i Havrebjerg.

Kirken ligger i byens sydlige del på en min
dre grund, hvis sydskel siden 1912 grænser op 
til sukkerfabrikken. Nord for kirken er anlagt 
en urnegravplads, som indviedes 1953.

Kirken, der er bygget af mursten på kløv- 
stenssokkel, står udvendig hvidkalket, mens 
væggene i det indre dækkes af limfarvet puds, 
bortset fra buestik og andre arkitektoniske de
taljer.

Bygningen er usædvanlig, både i kraft af sin 
rumlige disposition og de arkitektoniske for

mer. Den præges af bygmesterens forsøg på at 
sammensmelte en række vidt forskellige moti
ver, hovedsagelig lån fra italiensk middelalder 
(Milano, Ravenna), men også fra den hjemlige 
tradition (Nyrop og hans nordiske nationalro
mantik). Den italienskprægede vestfacade flan
keres af rudimentære hjørnetårne og krones af 
klokkekam. De trappeløb, som oprindelig gav 
adgang til tårnenes øvre stokværk (jfr. fig. 1) 
og skibets pulpituretage, fjernedes 1970. Faca
den brydes af adskillige vinduer af varieret 
form, som giver skibet dets karakteristiske en
sidige belysning. Selve forsamlingsrummet har 
åben tagstol, der til dels bæres af fire slanke 
træsøjler på høje, kubeformede cementbaser. 
Herved far rummet centraliserende virkning, 
en tendens, som understøttes af det tømrede
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Fig. 2. Indre set mod øst. HJ fot. 1984. - Interior to the east.

pulpitur langs vest-, syd- og nordvæggen. Den 
fjerde væg - østvæggen - åbner sig i en høj 
arkade med Tudorbue til det let hævede kor. 
Nord for korbuen findes en muret prædikestol 
med opgang fra koret, og på »triumfvæggens« 
søndre del er der en blænding til ophængning af 
salmenumre. Selve koret fremhæves af indirekte 
belysning fra højtsiddende vinduer i det otte
kantede, spirdækkede tårn, som kroner alter
udbygningen. Der er separat adgang til koret 
gennem en præstedør i nordøsthjørnet.

Kirken var oprindelig opvarmet med kakkel
ovne, der 1930 afløstes af luftopvarmnings
anlæg.

Inventar. Altertavlen skænkedes 1908. Male
riet, signeret »IS 1909« for Joakim Skovgaard, 
sidder i samtidig ramme, hvortil en parallel ha
ves i Holstebro valgmenighedskirke. Den kro
nes af mandelformet topstykke med Jesumono- 
gram. Fodstykkets frakturindskrift lyder: 
»Synd, forladt i Jesu Navn, Døden overvun
den; Sjælen frelst i Fredens Havn, Livets Krone 
funden«. Ved hjørnerne firkantfelter med male
de fremstillinger af engle med kors, krone, 
nadverbrød og kalk. Maleriet, olie på træ, fore
stiller Hyrden, der finder lammet.

Ved kirkens indvielse bestod alterprydelsen 
af et trækors med indskriften: »Bøjer alle Knæ



GØRLEV VALGMENIGHEDSKIRKE 1215

for vor Frelser«. Nu ophængt på korets syd
væg. Alteret flankeredes af »to med dekoratio
ner smukt prydede stativer«, hvis udseende le
der tanken hen på middelalderes liturgiske vifter.

Alterkalk og disk, fra 1934. Kalken har blad
krans på foden og graveret kors på bægeret, og 
begge under bunden tre stempler: et M?, Kø- 
benhavnsmærke (19)34 og guardeinmærke for 
Jens Sigsgaard. Oblatæske og alterkande fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, sorte med guldkors 
og -kanter.

To nyere alterstager flankerer en syvarmet 
stage.

Alterskranken har udsavede balustre i lighed 
med pulpiturets.

Fonten af granit, i romaniserende form med 
reliefhugget, flettet bånd under mundingsran- 
den, svarer til fonten i Havrebjerg valgmenig
hedskirke. Den står østligt i skibets midtgang.

Stolestaderne er bænke med åbne rygge og 
firkløverformet udsavning i gavlen.

Orgel, bygget 1909 af I. Starup, København. 
Ét manual med fem stemmer, oktavkoppel og 
svelle.

Lysekronerne, fra 1924, er af metal, formet 
som hjulkroner. Væggenes lysearme er muligvis 
fra 1906. Oprindelig oplystes kirken af enkelt 
udformet lysekrans af træ, hvori levende lys.

Kirkeskib, tremastet bark, »Håbet«.
Klokken er fra 1898, støbt af B. Løw & Søn.
Mindetavle, opsat 1930, af sandsten, udført af 

billedhugger Niels Hansen-Jacobsen over 
»Carl Koch 1898-1925«. På skibets østvæg, syd 
for korbuen.

Kilder. Ved embedet. Forhandlingsprot. 1898-19(84).
- Litt. Jens Nylev: Valgmenighedskirken i Gørlev, i 
Højskolebladet, 1899, sp. 208-16. - Henningsen: 
Kirkeskibe Holbæk. - Hans Nyholm: Kirkeklokker 
i Danmark, 1984. - Vedr. orglet henvises til Orgel
registranten.



Fig. 1. Ydre, set fra sydvest efter præstegårdens nedrivning. HJ fot. 1985. - Exterior seen from the south-west after 
demolition of the rectory.

BAKKENDRUP KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til seks 
øre.1 I slutningen af 1400’rne synes bispetienden 
overdraget til Antvorskov kloster, hvilket fremgår 
af en strid, hvor kongen 1487 søgte at mægle mellem 
prioren og Roskildebispen, Niels Skave.2 Det lille 
sogn, som 1567 talte 12 tiendeydere, var da anneks til 
Gørlev (s.1181).3 Endnu o. 1666 ansås patronatsret- 
ten for kongelig;4 men 1673 blev den skødet til ren
temester Henrik Müller, efter hvem den lå under 
Ågård. Da Müllers efterkommere 1719 afhændede

Ågård, faldt patronatsretten tilbage til kronen, der 
1721 solgte den til kammerherre Christian Carl 
v. Gabel.5 Herefter tilhørte kirken skiftende private 
ejere,6 idet dog kaldsretten forblev hos kronen.7 
1763 erhvervedes kirken af generalauditør Joachim 
Barner Paasche til Bøstrup (Drøsselbjerg sogn), og 
herefter lå den til denne gård,8 indtil overgangen til 
selveje fandt sted l.jan. 1925.

Sagn. Om kirken fortælles, at to jomfruer, som 
boede i Bakkendrup, fik deres hund dræbt, da de gik

Danmarks Kirker, Holbæk amt 79
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Fig. 2. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1979. - Exterior seen from the south-east.

i kirke i Gørlev. De lovede derfor at bygge deres 
egen kirke, og man viste tidligere murrester på det 
sted, hvor de skulle have boet.9 - Tårnets anbringel
se over koret i øst har medført, at sognets navn alle
rede 1755 tolkedes som en afspejling af dette norm
brud: Bakkendrup skulle således komme af »Bag- 
vendrup«.10

Kirken, hvorfra der mod nord er udsyn over 
lave engstrækninger vest for Tissø, ligger midt 
i den lille landsby og var tidligere næsten helt 
omkranset af forskellige naboejendomme, først 
og fremmest præstegården i vest (jfr. fig. 23). 
Denne karakteristiske situation er imidlertid 
væsentligt forringet i de seneste årtier, først ved 
fjernelsen af en lade langs kirkegårdens sydside 
1973 og senest gennem nedrivningen af den 
tidligere præstegård 1983.

Kirkegården har mod tre sider bevaret gamle 
grænser, hvorfor de i øvrigt beskedne udvidel
ser kun har kunnet ske mod nord, senest 
o. 1926.11

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kir
kegårds øst- og sydmur, som forneden udgøres 
af marksten, foroven af store røde mursten, 
kan gå tilbage til senmiddelalderen. Den er dog 
meget flikket i nyere tid, især på sydsiden (små 
moderne sten), hvor en københavnsk murer
mester Anders Anderssen 1667 lagde nye tag
sten,12 foruden at han nyopførte syv favne ring
mur. Vestmurens søndre del udgøres siden 
1983 af den nedskårne flankemur til præstegår
dens østre længe; herefter forløber den af hen
syn til præstegården et kortere stykke i øst
vestlig retning. Dette murstykke, som er af
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moderne sten og indvendig står med tand
snitgesims, kan vel hidrøre fra århundredskif
tet, mens de resterende mure omkring kirke
gårdens nordre del må være jævngamle med 
den yngste udvidelse. Samtlige mure er hvid
kalkede og afdækket med røde, indadvendte 
vingetegl. - Inden for portalen står en stor ka
stanie.

Portalen i øst (jfr. fig. 2) er formentlig sen
middelalderlig og opført af store, røde sten. 
Den har rundbuet køreport og syd herfor en 
fladbuet fodgængerlåge; begge er ud- og ind
vendigt falsede og lukkes nu af rødmalede 
tremmelåger af træ. 1667 lagde ovennævnte 
murermester Anders Anderssen nye tagsten på 
portalens vandrette afdækning. - En låge i kir
kegårdens nordøstre hjørne med rødmalet 
tremmefløj giver adgang til et hus uden for kir
kegården, hvori lokum og redskabsrum.

Ønsket om et ligkapel, som fremføres siden 
århundredskiftet, er formentlig virkeliggjort 
kort efter overgangen til selveje og samtidig 
med den yngste kirkegårdsudvidelse o. 1926.13 
Bygningen, hvis nordre gavl indgår i kirkegår
dens nordmur, er af små mursten og står hvid
kalket, hængt med røde vingesten. I flankemu
rene er der rundbuede staldvinduer, og sydgav
lens dør sidder under rundbuet spejl; den glatte

taggavl brydes af tre småblændinger med trap
pestik.

Det brolagte fortov omkring kirken er yngre 
end 1914, da ønsket om dræn, fortov og rende
sten fremsattes.14

Kirken består af kor med apsis og skib, for
mentlig opført i 1100’rne som et samlet anlæg 
af beskedne dimensioner. I senmiddelalderen er 
der tilføjet et våbenhus i syd, over koret er rejst 
et klokketårn med sekundært trappehus, og en
delig er kirken udvidet mod vest. Orienterin
gen er omtrent solret.

Stenkirkens plan er usædvanlig på to punk
ter: Apsiden, der ikke er i forbandt med ko
ret,15 har falset bueåbning - et meget usædvan
ligt træk i sjællandsk sammenhæng.16 Endvi
dere ligger ydersiden af korets sidemure ikke 
som vanligt i flugt med indersiden af skibets.

Materialet er rå og kløvede marksten, lagt i re
gelmæssige skifter å ca. 15-20 cm.s højde mel
lem kvadersatte hjørner. Ved restaureringen 
1957 fandtes på apsisrundingens inderside kva
derridsning (fig. 4b) i den udglattede fugemørtel
- en teknik, som ellers ikke er iagttaget. Fra 
våbenhusets loft og fra korloftet ses grovkornet 
puds på ydervæggene. 1957 iagttoges på apsis- 
buens vanger og top et glittet pudslag, og end
nu er skibets overvægge dækket af hvidtet

79*

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1985. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. 
Key on p. 9.
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puds. Murhøjden ved skibets sydøstre hjørne 
er 4,1 meter, målt mellem brolagt fortov og 
underside af falsgesims.

Vinduer og døre. Apsisvinduet er bevaret, 
men helt omdannet. Udvendig fremtræder den 
smigede åbning med fladbuet murstensstik, 
mens den indvendig er uregelmæssigt rund
buet. Derimod er samtlige nordvinduer for
uden det vestligste i syd helt eller delvis intakte. 
Skibets to vestligste lysåbninger er dog tilmu
ret, og nordsidens ydermere delvis slugt af det 
nuværende vindue. Den tekniske behandling 
fremgår imidlertid af sydsidens, hvis vestre 
smig er synlig fra våbenhusloftet. Denne er sat 
af tilhuggede marksten, der i lighed med selve 
vangen har stået dækket af grovkornet puds. 
Korets og skibets østligste nordvindue er der-

Fig. 4a-b. Apsidens murværk, afklædt under re
staurering. a. Hvælv med aftryk af forskallingsbræd- 
der (s. 1220). b. Nordre del med kvaderridsning og 
pudslag, hvorpå kalkmalerifragment fra 1600’rne 
(s. 1219, 1225). Tage E. Christiansen fot. 1957. - Ap
se wall after the removal of plaster when under restoration.
a. Vault with the impression of lathing left in the casting 
process. b. Northern part with incised lines marking ash
lars, and with plaster bearing a mural fragment from the 
1600s.

imod genåbnede siden 1943. Dimensionerne er 
bemærkelsesværdig ensartede. Indvendig må
ler begge vinduer, 102 X 72 cm, og lysningen, 
der sidder midt i murlivet, er 57 X 18 cm. En
delig er åbningerne ved ydre murflugt stort set 
de samme med 101 X 71 cm ved koret og 99 X 
74 cm i skibet, hvor issepunktet sidder ca. 30 
cm under oprindelig murkrone.

Den bevarede syddør (fig. 5), er usædvanlig i 
sine enkeltheder. Svarende til normen har den 
mod det ydre rundbuet lysning og udvider sig 
med smigede karmsider mod det indre. Her 
overdækkes den af vandrette stenheller (18-25 
cm i højden), hvorover en lav, tympanonlig- 
nende niche, afdækket med fladbue, som falder 
svagt imod det ydre. Dybden er 60 cm, og 
aftryk af forskallingsbrædder er tydelige under 
buen. - Den tilmurede norddør spores udven
dig under det sekundære vindue.

Indre. Apsiden har bevaret sit oprindelige 
hvælv, på hvis underside ses aftryk af forskal
lingsbrædder (jfr. fig. 4a). I korets nordvæg er 
en gemmeniche, hvis åbning måler 31 X 32,5 
cm, mens dybden er 38 cm, og bunden sidder 
60 cm over nuværende gulv. Den runde korbue 
er tydeligvis udvidet. På indersiden af skibets 
delvis bevarede vestgavl ses aftryk efter den 
vestlige †loftsbjælke, der sidder så lavt i forhold
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til de let forhøjede flankemure, at man må tæn
ke sig bjælkerne indbygget i murkronen. Såvel 
korets østre gavl som triumfgavlen er helt be
varet; sidstnævnte med to firkantede bomhuller 
i vestsiden.

Tilføjelser og ændringer. Skibets hvælv er ind
bygget inden tårnets opførelse og muligvis al
lerede i 1300’rne. De to fag hviler på falsede 
hjørnepiller uden vederlagsmarkering, mens 
pillerne under gjordbuen er glatte, blot udsty
ret med en nedadtil afrundet halvstens konsol 
som vederlag for gjordbue og ribber. De spidse 
skjoldbuer er helstens, gjordbuen og ribberne 
halvstens, og der er lette overribber; i nordre 
svikkel af vestfagets vestre kappe spores flad- 
buet †lem, som er tilmuret efter 1815.17 Skibets 
mure er forhøjet og delvis ombygget (vestgav
len) med munkesten, hvilket rimeligvis er sket 
i forbindelse med hvælvslagningen; dog skal 
det bemærkes, at indersiden af flankemurenes 
forhøjelse står dækket af puds, hvilket kunne 
tyde på, at hvælvslagningen ikke er fulgt umid
delbart efter forhøjelsen. Udvendig fremtræder 
de forhøjede flankemure som en tre skifter høj, 
trinvis udkraget gesims. Den østre taggavl har 
fået glatte kamme, som endnu er bevaret, men 
for vestendens vedkommende er der tilsynela
dende sket en mere gennemgribende fornyelse 
af gavlens øvre del; selve taggavlen er senere 
fjernet; men endnu ses på vestsiden under fod
linjen munkestensmurværk, hvis udvaskede 
fuger viser, at gavlen længe stod udsat for vejr
ligets påvirkning.

Våbenhuset ved skibets sydvestre hjørne har 
oprindelig været væsentlig lavere og er mulig
vis den ældste af kirkens tilbygninger fra 
o. 1400. Det er af munkesten i munkeskifte og 
har i øst et lille, lavtsiddende vindue, som ud
vendig afdækkes af spærstik, mens den indre 
afdækning er vandret.18 Taggavlens fodlinje 
markeres af et savskifte, hvorover trappefrise. 
Den i øvrigt glatte gavl har oprindelig været 
brudt af en blænding (med lyssprække), der set 
fra loftsrummet har vandret afdækning af 
planker.

Forhøjelsen af flankemurene, der nu har ud
vendig falsgesims, er af mindre sten, lagt i

Fig. 5. Skibets syddør (s. 1220). HJ fot. 1985. - South 
door of the nave.

krydsskifte og udgår fra en højde af ca. 180 cm 
over nuværende gulv. Sporet efter det lave op
rindelige tag er synligt på skibets sydmur mod 
loftsrummet, ligesom det er tydeligt, at tag
gavlens kamme og lille toptinde er sekundære, 
muret af små gule sten. Forhøjelsen er antage
lig gennemført i 16-1700’rne, og samtidig her
med er den kurvehanksbuede, dobbeltsidigt 
falsede dør.

Klokketårnets atypiske anbringelse over koret 
skyldes her givetvis sognets beskedne økono
miske formåen.19 Den omstændighed, at det er 
rejst direkte over korets oprindelige østgavl, 
men bygget videre på den forhøjede triumf
gavl, viser, at tårnet er yngre end hvælvslag-
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ningen i skibet. Det er formentlig opført ved 
midten af 1400’rne. Materialet er munkesten i 
uregelmæssigt, men omhyggeligt fuget mun
keskifte. Til trods for eksistensen af et †bjælke- 
loft i koret skete adgangen til de øvre stokværk 
af hensyn til gudstjenesten oprindelig udefra 
via en †fritrappe i nord, hvis bevarede overdør 
har fladbuet stik og dobbeltsidig falsning. Mel- 
lemstokværkets sidevægge brydes af spare- 
blændinger: to fladbuede i syd, som omslutter 
fladbuede, udvendigt falsede lysglugger (jfr. 
Drøsselbjerg, s. 1304), mens der i nord kun er 
én bred, spidsbuet blænding.

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
fire verdenshjørner: to i nord og syd, men kun 
ét på de to resterende sider. Det vestre er en lille 
fladbuet åbning med ud- og indvendig fals, 
som af hensyn til skibets tagryg sidder højere 
end de øvrige. Disse åbner sig indvendig i flad

buede spareblændinger, og det er sandsynligt, 
at de relativt små åbninger også oprindelig har 
været falsede for sekundært at blive udvidet. - 
Under tagfoden iagttages en serie, to skifter 
høje bomhuller, der delvis er tilmuret mod det 
ydre. Hullerne, som er skråtstillede ved hjør
nerne, repræsenterer en teknisk detalje, som 
kendes fra utallige sengotiske tårne og for
mentlig har skullet tjene til udrigning af stillad
ser under opførelsen og ved senere reparations
arbejder.

De øst-vestvendte taggavle har syv let bry- 
nede kamtakker og smykkes af fem spidsbuede 
højblændinger.

Det sekundære trappehus er af munkesten og 
med halvtag. Den fladbuede underdør har 
spidsbuet spejl. Herover findes en smal lys
sprække, flankeret af skjoldblændinger; en til
svarende tredje blænding ses på østsiden. Den

Fig. 6. Ydre, set fra nordøst. Poul Nørlund fot. 1922. - Exterior seen from the north-east.
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Fig. 7. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. - In
terior to the west.

snævre spindels loft er af vandrette binderstik.
Vestforlængelsen skal utvivlsomt henføres til 

1500’rnes første årtier.20 Murene, der i vest 
gennemtrækkes af to rækker åbne bomhuller, 
er af munkesten i munkeskifte over markstens- 
syld. Flankemurene, der oprindelig begge har 
været vinduesløse, krones af tre skifter høje 
falsgesimser, som viderefører skibets. Et til
muret vestvindue spores både ud- og indven
dig og har formentlig oprindelig haft spidsbuet 
spejl mod det ydre. Den rigt smykkede blæn- 
dingsgavl (fig. 1) krones af syv, let brynede 
kamtakker og har i fodlinjen en vandret bånd
blænding. Herover rejser sig 12 høj blændinger, 
der bortset fra de ydre spidsbuede afdækkes af 
trappestik og er parvis samlet omkring en halv- 
stensstav med tværstillede sten.

Det indre kan have mindelser om et tårnrum 
på grund af den spidsbuede, falsede arkade, 
som på østsiden har ansats til endnu en fals. 
Rummet overdækkes af samtidigt hvælv, hvi
lende på forlæg. Stormstigeribberne er umid
delbart over vederlag kvartstens, men slår her
efter over til halvstens bredde. I sviklerne ses 
små rektangulære spygat, og der er lette over
ribber.

Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser. 
Den væsentligste ændring i århundrederne efter 
reformationen synes at have været indbygnin
gen af hvælv i koret, en forbedring, som i kraft 
af sin kalkmalede dekoration (jfr. s. 1224) med 
føje kan henføres til Frederik III.s tid (1648-71). 
Grathvælvet - en sammenskæring af to rund
buede tøndehvælv - udgår fra profilerede kon
soller og er af små gule sten, som danner hel
stens tykke kapper.

181321 fik kirken en hovedreparation på 
»mur og tag«, mens en ny 184522 overhovedet 
ikke specificeres. Til gengæld er vi lidt bedre 
underrettet om fornyelserne i 1850’ernes første 
halvdel, som ikke mindst prægede kirkens in
dre udstyr (jfr. alterskranke, †alterklæder og 
stolestader). For bygningens vedkommende er 
det eneste dokumenterede led i disse års hoved
restaurering indsættelsen 185522 af de store rund
buede støbejerns vinduer, som fortsat er i brug, 
idet dog vestforlængelsens vindue senere er 
flyttet fra gavlen til sydsiden.23

O. 1880 ombyggedes apsidens murkrone, og 
taget udformedes som et lavt, skifertækket 
halvtag.14 Ved en mindre restaurering 1943 (ar
kitekt Marinus Andersen) fjernedes den skæm-
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Fig. 8a-b. Indre, set mod øst. a. Efter den radikale 
restaurering 1957. NE fot. 1979. b. Inden restaure
ringen. Jørgen Olrik fot. 1902. - Interior to the east. a. 
After the restoration 1957. b. Prior to the restoration.

mende afdækning og erstattedes af teglhængt 
kegletag.

Tagværker. På triumfgavlens østside er aftryk 
efter korets ældste tagværk, som har haft en 
hældning på ca. 45°, og hvis spær var ca. 10 cm 
tykke. Tårnets tagværk er sammensat af ege
spær, mens hanebåndene er af fyr. Spærene er 
genanvendte — formentlig fra koret - og har 
udstemninger til et lag hanebånd og to stivere. 
Over de øvrige afsnit er der nyere fyrretræstag- 
værker.

Kirken står i dag præget af en hovedistandsæt
telse 1957-58 (arkitekt V. Hardie-Fischer). Den 
teglhængte bygning er hvidkalket ud- og ind
vendig. Trinnet mellem skib og kor er elimine
ret, og der er overalt lagt gule sten: i kor, skib 
og vestforlængelse hovedsagelig i sildebens
mønster og uden fuge, mens stenene i våben
huset er med fuge, men uden mønster.

Opvarmning. En kakkelovn installeredes tid
ligst i 1890’erne og udskiftedes o. 1922 med en 
større;14 begge opstillet i skibets østre halvdel 
ved nordvæggen. Ved den seneste restaurering 
fik kirken elektrisk varmeanlæg med riste langs 
væggene og varmerør under de løse stole.

Glasmaleri. En glasmosaikrude, udført af In
golf Røjbæk og forestillende Kristus på korset 
flankeret af Maria og Johannes, er indsat i ap- 
sisvinduet 1962.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1957 afdækkedes forskel
lige kalkmalerier, som undersøgtes af Egmont 
Lind. Samme konservator restaurerede to år se
nere de mest bevaringsværdige levn: en række 
senmiddelalderlige viekors samt en dekorativ 
udmaling i koret fra Frederik III.s tid.

1) O. 1500-25, samtidige med vestforlængel
sen er tre viekors: to på vestvæggen omkring 
det blændede vindue og et i nord. De rødbrune 
hjulkors er indskrevne i ringe af tilsvarende far
ve, og der er blå farve mellem ringen og de 
svajfede korsender.

2) O. 1650-75. På Frederik III.s tid (1648-71) 
er det formentlig samtidige korhvælv dekore
ret med sort farve, som dels markerer graterne,
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Fig. 9. Frederik III.s (1648-71) valgsprog og kronede monogram. Kalkmaleri på korets nordvæg (s. 1224). 
E. Lind fot. 1959. - Frederik Ill’s (1648-71) motto and crowned monogram. Mural on the north wall of the chancel.

hvis rygge brydes af hvide, nedadvendte spar
rer, dels er benyttet til en afstribning af hvælv
konsollernes profil. Foroven på korets nord
væg er endelig malet kongens kronede mono
gram (fig. 9) under hans latinske valgsprog i 
versaler: »Dominus providebit« (Herren vil 
være mit forsyn).

†Kalkmalerier. 1) 11-1200’rne. Fragmenter af 
en romansk eller senromansk udsmykning af 
apsis bestod dels af okkerfarvede draperispor 
(lys og mørk okker naturel) i nordsiden, dels af 
en cirkelmedaljon i grønt og rødbrunt i toppen 
af apsisbuen. Der var ingen spor af medaljo
nens figurfremstilling, lige så lidt som af even
tuelle flankerende figurer; kun en grøn lilje i 
nordfeltets venstre hjørne var synlig.

2) Middelalderlige malerier på skibets vægge 
repræsenteres dels af røde farvespor på over
væggene, dels af spor på nordvæggen under 
første hvælvfag, ligeledes malet med rødt.

3) 1600’rne. På apsidens nordre halvdel 
fremdroges ligeledes 1957 et med sorte farver 
malet fragment af et årstal (jfr. fig. 4a): »An[n]o 
16..«. Det er fristende at sætte årstallet i forbin
delse med korhvælvets dekorative udsmykning 
fra Frederik III.s tid.24

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen er bevaret en romansk 
fontekumme af granit og to sengotiske træskårne 
billeder af Maria på måneseglen og Anna selvtredje; 
de har oprindelig stået i alterskabe på hoved- eller 
sidealterborde. Hvorvidt en fløj med rester af en 
jævnaldrende, malet Laurentiusfremstilling har hørt 
til et af disse skabe, eller et tredje, lader sig i dag 
vanskeligt afgøre. En medtaget Kristusfigur fra 
tiden henimod 1300 og to yngre sidefigurer blev af
givet til Nationalmuseet 1957, efter at kirkens indre 
var blevet radikalt ændret ved en gennemgribende 
restaurering. Altertavlen fra 1595 blev fjernet og 
pakket ned i en kasse på loftet; den jævnaldrende 
alterbordsforside og prædikestol står endnu på plads, 
men med nye farver. Skriftestolens dørfløj fandt an
vendelse i et skab i våbenhuset, mens et gitterværk 
kom på loftet. Stolestaderne fra 1852 erstattedes af 
løse stole. - Kirken har to klokker, den ene fra 
1300’rne, den anden støbt 1611.

Alterbord findes ikke, men et alterbordspanel 
jævnaldrende med altertavlen, hvorpå tidligere 
sås malet årstal 1595. Forsiden, af fyr, måler 
100 X 180 cm, og har tre arkader adskilt og 
flankeret af kannelerede pilastre med udfyldte 
kannelurer i prydbæltet, der virker som en 
plint. Tilsvarende pilastre, men uden prydbæl-
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Fig. 10a-b. a. Rester af maleri forestillende S. Lau
rentius på *fløj (nu i NM2) fra en sengotisk altertav
le (s. 1228). b. Den anden side af fløjen, der har været 
brugt som postamentfylding i altertavlen fra 1595, 
fig. 11 (s. 1226f.). LL fot. 1985. - a. Fragments of a 
painting representing St. Lawrence on *wing (now in 
NM2) of a late Gothic altar-piece. b. The other side of the 
wing, once used as pedestal panel in the altar-piece from 
1595, fig. 11.

te, bærer arkadernes glatte bueslag. I sviklerne 
reliefskårne rosetter. Fodlisten har fornyede 
fremspring under pilastrene, mens gesimsens 
frise er glat med tandsnit foroven under kronli- 
sten. Sidepanelerne, 100 X 78 cm, har glatte, 
firkantede fyldinger.

Panelerne nymaledes 1935 af Harald Munk i 
overensstemmelse med altertavlens bemaling 
(s. 1227). Nu står de med farveholdning fra sid

ste restaurering svarende til prædikestolens, 
dog således at alterbordspanelet er blåt, prædi
kestolen grøn.

†Alterklæder. Ved synet 1808 manglede alter
klæde, som først anskaffedes i forbindelse med 
kirkens reparation 1813. 1821 ønskedes igen et 
nyt alterklæde.21 1843 købtes et af rødt fløjl 
med guldgaloner, og 1853 igen et.22

Altertavlen (fig. 11) bar ifølge præsteindberet- 
ningen 1758 årstallet 1595.25 Den tilhører den 
på egnen velkendte gruppe, som omfatter tav
lerne i Solbjerg, Havrebjerg, Gierslev og Fin- 
derup, der alle oprindelig har været udstyret 
med baldakin og er karakteriserede ved anbrin
gelse af sol og måne i større eller mindre gengi
velse på vingerne.26

I forbindelse med restaureringen 1957 blev 
tavlen fjernet fra sin rette plads og pakket ned i 
en kasse på loftet. Et fotografi fra 1935 af kir
kens indre viser den på alterbordet. Den neder- 
ste del af vingerne var allerede da savet af for at 
give plads til de paneler (dele af skriftestolen, s. 
d.), som i nyere tid var opstillet med det formål 
at lukke for apsisrundingen. Af den oprindelige 
opbygning manglede baldakinen og et topstyk
ke. Ved nedtagningen bragtes postamentfyl- 
dingen, som var en genanvendt del af en mid
delalderlig altertavle (s.d.) til Nationalmuseet.

Tavlen består af storstykke, hvis midtfelt 
indrammes af æggestavliste og foroven, lige
som i Finderup, har tre bueslag med reliefskå
ret roset i sviklerne og englehoved under buer
nes sammenstød. Til hver side står to søjler 
med prydbælte hvori kasetteværk omkring 
englehoved. Søjlerne hviler på postamentfrem- 
spring, der flankerer midtfeltets glatte fylding 
kantet af æggestav som ovenover. Storvinger
ne er bemærkelsesværdige ikke alene ved frem
stillingerne af sol og måne, men også ved det 
forholdsvis store format, der er anvendt til re
liefskæringerne. Denne specielle udformning 
findes tillige på tavlerne i Solbjerg og i den 
fjernere liggende Kongsted kirke (Præstø amt). 
Solen og måneseglen i medaljon fylder næsten 
hele vingen, som foroven afsluttes af det ofte 
brugte motiv: et rovfuglehoved, og forneden 
har haft en tilsvarende klo, der griber om kug



BAKKENDRUP KIRKE 1227

Fig. 11. Altertavle fra 1595 med nyere malet indskrift i storstykket. Bemærk det udsavede gitterværk, som 
flankerer tavlen og skjuler det nederste af dens vinger. Stykket til venstre bruges nu som dør for skab i 
våbenhuset; det har oprindelig været opstillet i forlængelse af alterbordets forside, mens det lavere gitterværk 
(til højre i billedet) var anbragt vinkelret på, mellem døren og altertavlen, jfr. udsavning i pilasteren til højre 
ved væggen, af hensyn til profillisten mellem altertavlens postament og storstykke. Med denne opbygning 
skabtes det lille sakristi, som omtales 1667 (s. 1226). EM fot. 1935. - Altar-piece from 1595 with a more recent 
inscription painted on the central panel. Notice the lattice franking the altar-piece and concealing the lower part of its wings. 
The lattice to the left is now used as a cupboard door in the porch; it has originally been put up in continuation of the altar 

frontal. The lower latticework (to the right) has stood at right angles, between the door and the altar-piece, cf. the sawn out 
piece in the engaged pilaster to the right, made for the moulding between the pedestal and central panel of the altar-piece. 
This arrangement made a little sacristy mentioned in 1667.

le. Den glatte gesims er forkrøppet over søjler
ne og bærer et lavt gesimsled delt af fire tri- 
glyfplader. Dette led har oprindelig siddet over 
en †baldakin og må tænkes at have båret et 
†topstykke, kronet af den bevarede lave tre
kantgavl hvori englehoved, svarende til Hav
rebjergs (s. 1100).

Stafferingen fra 1935 ved Harald Munk er en 
udbedring af en ældre, fra 1700’rne, bestående 
af hvid marmorering på rød bund, dog er for

holdet modsat på søjler og profillister; desuden 
er søjleskafternes marmorering betydelig lysere 
end listernes, og til prydbælterne er der brugt 
en blågrå farve i stedet for den hvide. Midtfel
tets indskrift med forgyldt fraktur på sort bund 
fornyedes for i højere grad at udfylde feltet, 
hvorefter den ikke alene citerer »Math. 11. 
Kap. 28 V.«, men desuden også »l.Tim.
1. Kap.«. - På *postamentfyldingen er den op
rindelige staffering fremdraget, jfr. s. 1228.
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Som det er tilfældet på gruppens øvrige tav
ler stod præstens og kirkeværgernes navne 
skrevet på postamenterne: »Hr. Clemend An
dersen Haffreberg, Sognepræst, Laurids Cle- 
mendsen, Laurids Olufsen kirkeværge(r) anno 
domini 1595«. I tilknytning til alle tre navne 
var et bomærke.27

*Postamentfyldingen, der efter tavlens ned
tagning 1957 købtes af Nationalmuseet (jfr. 
(†)altertavle), afrensedes to år senere, hvorefter 
den fremtræder med den oprindelige, stærkt 
medtagne gyldne frakturindskrift på sort bund, 
der citerer Es. 53. kapitel. Feltets indrammende 
æggestavliste er delt i guldfarvet sølv og rød og 
grøn lasur på sølv; en platte yderst er sort.28

(†)Altertavle. Af en sengotisk altertavle er be
varet en *fløj eller et panel, som på den ene side 
har rester af en malet helgenfigur, mens den

Fig. 12-13a-b. 12. *Kri- 
stusfigur fra o. 1250- 
1300, nu uden arme og 
fødder (s. 1232). 13a-b. 
*Sidefigurer, fra 1400’ 
rnes slutning, til korbu- 
ekrucifiks. Maria og Jo
hannes (s. 1230). I NM2. 
LL fot. 1985. - 12. *Fi
gure of Christ from
c. 1250-1300, now with
out arms and legs. 13a-b. 
*Flanking figures from the 
close of the 1400s, part of a 
chancel-arch crucifix. The 
Virgin and St. John. In 
NM2.

anden er forsynet med bibelcitat påført i for
bindelse med panelets genanvendelse som po- 
stamentfylding i kirkens renæssancealtertavle 
(s.d.).

Fløjen måler nu 111 X 28,5 cm; maleriet 
(fig. 10), på kridtgrund, er meget stærkt beska
diget. Bevaret i rimelig stand er kun ansigtet; 
figuren, der er tolket som Laurentius, synes at 
have halvlangt, lyst hår, og bagved ses rester af 
en lys okkergul glorie. Han bærer grøn dalma- 
tika med enkle, mørkt skyggede foldekast; for
neden og i begge sider er der rester af hvidlig 
og lys blålig farve. Hvidt halslin. Et attribut i 
den forsvundne højre hånd tydedes som en rist 
af J. Kornerup, der 1894 så »et smukt, ung
dommeligt ansigt med tonsur, men uden skæg. 
Om halsen et fint hvidt klæde og nedenfor no
get af draperiet, tilsyneladende en såkaldt dal-
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Fig. 14. Anna selvtredje, 
fra slutningen af 
1400’rne, oprindelig an
bragt i skabsaltertavle 
(s. 1229). LL fot. 1960. - 
St. Anne, the Virgin and 
Infant fesus, from the close 
of the 1400s, originally in 
an altar-piece.

matika eller klædning for en diakon«. 1957 er
hvervet af Nationalmuseet (inv. nr. Dl155/ 
1984).

Løse figurer. 1) Anna selvtredje (fig. 14), fra 
o. 1475-1500. Gruppen er 83 cm høj. Den sid
dende Anna holder med venstre arm om Ma
ria, der har Jesusbarnet på skødet; han griber 
med højre hånd fat i Annas hovedlin. Herunder 
er antydet let bølget hår ved panden; i øvrigt 
skjules det af et halsklæde og hovedlinet. Kap
pen holdes sammen foran af rudestillet spænde, 
den er lagt hen over Annas knæ; om kjolen et

glat bælte. Højre arm er strakt frem, og fødder
ne er skjult under dragtens folder, der brydes 
mod fodstykket.

Maria bærer fodlang kjole og på hovedet 
krone, nu uden takker. Med højre hånd støtter 
hun en bog, og med venstre holder hun om 
Jesusbarnet. Han er ubehjælpsomt skåret, uden 
detaljer. I venstre hånd holder han om æble.

Anna har lille, tilproppet hul i hovedet, næ
sen er stærkt beskadiget, og højre hånd, der har 
været skåret særskilt, mangler. I forkanten for
neden og i siderne er der brud, ligeledes flere
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Fig. 15. Maria stående på måneseglen, fra 1500’rnes 
begyndelse, oprindelig anbragt i skabsaltertavle 
(s. 1230). LL fot. 1960. - The Virgin standing on the 
new moon, from the beginning of the 1500s, originally in 
an altar-piece.

steder i klædedragten, og af den bænk, hun har 
siddet på, er blot en ubetydelig rest bevaret. Fi
guren er hulet i ryggen.

Al maling er afrenset, kun enkelte rester af 
oprindelig kridtgrund med farvespor er tilba
ge, således lidt blåt i Annas kappefor og lidt 
guld på Marias hår.

1902 henstillet bag altret, 1943 ophængt på 
vestvæggen og efter orglets anskaffelse hænger 
gruppen på skibets nordvæg, østligste fag.

2-3) To figurer, antagelig *Maria og *Johan
nes (fig. 13), fra 1400’rnes slutning, henholdsvis 
63 og 61 cm høje. Marias ansigt er slået af; hun 
er iklædt fodlang kjole hvorover kappe, som 
synes at være lagt op over hovedet og holdes 
oppe af hænderne, som er samlet i bedestilling 
foran brystet. To spidse sko ses under kjolen.

Johannes har magert ansigt med fremstående 
kindben og bred mund, men uden tegn på 
sorg, antagelig opskåret; det skulderlange hår 
har negleformede indsnit. Over fodlang kjortel 
bærer han tilsvarende kappe, som holdes sam
men på højre skulder og i samme side løftes op, 
mens han i venstre hånd holder bogpose (sml. 
f.eks. Lyderslev, DK. Præstø s. 442, fig. 7). 
Om livet et glat bælte. De bare fødder er for
skelligt udformet.

Begge figurer står afrenset med enkelte rester 
af kridtgrund og farve, især i de dybeste folder. 
Håret har været forgyldt, foret på kapperne 
blåt og Johannes’ bogpose cinnoberrød.

Figurernes oprindelige placering kendes 
ikke. Den måde Johannes er fremstillet på, sva
rer ikke til normen for en sidefigur til et kor- 
buekrucifiks; på den anden side lader udform
ningen bagpå med brede, parallelle folder fra 
nakke til fod formode, at de på et tidspunkt har 
stået frit. I bunden af begge er der huller til 
fastgørelse ved en tap og i hovederne nedbore- 
de, tilproppede huller. En anden mulig oprin
delig anbringelse kan have været i et alterskab 
under en korsfæstelsesgruppe som på den 
jævnaldrende altertavle fra Nordlunde, nu i 
Nationalmuseet (jfr. DK. Maribo s. 567). Her 
udfylder de sammen med to flankerende hel
genfigurer nederste del af midtskabet, som for
oven rummer den korsfæstede Kristus mellem 
røverne.

1902 og endnu 192314 var figurerne, ligesom 
nr. 1 og 4, henstillet bag altret, 1943 ophængt 
på vestvæggen og 1957 erhvervedes de af Nati
onalmuseet (inv. nr. Dl156a og b/1984).

4) Den apokalyptiske madonna (fig. 15), fra 
1500’rnes begyndelse. Højde 106 cm. Maria 
stående på måneseglen, kronet, men nu uden 
barnet. Det lange udslåede hår er delt i bølgede 
lokker, som falder foran og bag skuldrene; om
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kring det ovale ansigt, med lang, lige næse og 
høj pande, er markeret parallelle indskæringer, 
mens bagsiden er glat, og den høje pande lades 
fri. Kronen, der er defekt foran, har snoet kro- 
nering. Kjolen, med firkantet udskæring for
oven, sidder stramt om brystet og den smækre 
midje; også nederdelen er glat, bortset fra et 
læg midtpå. Kappen bæres over skuldrene og 
løftes op af den nu afbrækkede venstre hånd, 
hvorved fremkommer dybe v-formede folde
kast i højre side, mens den falder glat over det 
let bøjede venstre knæ. Også højre underarm 
mangler. I venstre side sidder træstumper, der 
antagelig stammer fra Jesusbarnet. Venstre fods 
brede sko træder op i måneseglen. Figuren har 
nedboret, tilproppet hul i hovedet og er hulet i 
ryggen.

Den synes beslægtet med en Maria i midt
skabet af en altertavle i Næstved Museum, der 
anses for at være udført af samme mester som 
krucifikset i Drøsselbjerg, den såkaldte Store 
Fuglede- eller Næstved krucifiksmester.29 Ka
rakteristisk forekommer især hårbehandlingen; 
den måde hvorpå håret så at sige står ud fra 
hovedet (sml. s. 1325 med fig. 32) og de regel
mæssige, næsten parallelle skæringer foroven, 
som ender i let genkendelige lokker.

Der er yderst sparsomme farverester på 
kridtgrund: bleg hudfarve, guld på håret, grønt 
på jordsmon, en rødlig farve med mørke, sna- 
rest sorte tegninger på kjolen og blåt i ærme
foret.

1902 henstillet bag altret, 1943 ophængt på 
vestvæggen og siden 1980 på vestforlængelsens 
nordvæg.

Altersølv. Kalk og disk, fra 1888. Den enkle 
kalk er 16 cm høj, har glat, cirkulær fod, flad
oval knop med fire fremspringende rudebos- 
ser, indknebet skaftled og bæger med hælde
tud. Under bunden Københavnsmærke (18)87, 
guardeinmærke for Simon Groth (1863-1904) 
og imellem de to synes at have været et nu 
tilintetgjort mestermærke. Disken, 11,5 cm i 
tvm., har graveret cirkelkors på fanen og under 
bunden mestermærke CH i oval,30 Køben- 
havnsmærke (18)88 og guardeinmærke for Si
mon Groth.

Fig. 16. Alterkande, muligvis anskaffet 1844 
(s. 1231). NE fot. 1979. - Wine jug, possibly acquired 
in 1844.

†Altersølv m.m. En kalk og disk omtales i in
ventariet 1647 som nye, men blev stjålet under 
krigen 1658-59.39 Et yngre sæt blev ødelagt ved 
ildebrand 1888 sammen med en messehagel og 
-skjorte, en bibel og to alterbøger.31

Oblatæske, antagelig fra 1900’rne, af plet. På 
låget graverede blomsterranker omkring la
tinsk kors. Under bunden stempel med HCO 
over I.

Alterkande (fig. 16), anskaffet 1844(?),22 af 
blik, højde 30 cm, på høj, cirkulær fod. Den 
slanke hals ender i bred hældetud, låg med dre
vet dekoration og gæk. På korpus graverede 
grene og fugle.

Alterstager (fig. 17), sengotiske, 28 cm høje, 
svarende til Udbys (s. 477), og ligeledes med 
spor efter tre fødder, sandsynligvis siddende 
hunde, som kendes fra tilsvarende stager i Ka
lundborg og en sønderjysk gruppe omfattende 
bl.a. Notmark, Ketting og Emmerlev.32 Skaf
tet har fortykkelse forneden, og højere oppe to
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Fig. 17. Sengotisk alterstage, nu uden fødder 
(s. 1231). NE fot. 1979. - Late Gothic candlestick.

skaftringe. Tragtformet lyseskål med lysepig af 
jern. - Syvarmet stage, fra o. 1900, såkaldt Ti- 
tusstage, nu på højt skaft. Ved fonten.

Alterkrucifiks, anskaffet efter synets henstil
ling 1886 om at erstatte Kristusfiguren på altret 
med en ny.14 Ligger 1985 i kasse på loftet.

Alterskranke, 1853,22 af støbejern, gående 
tværs over koret. Seks runde standere med sti
liseret bladmotiv foroven og vulst ca. 10 cm 
nede, bærer håndliste, ligeledes af støbejern.

Font, romansk kumme af rødlig granit, tvm. 
65 cm, Kalundborgtype, på fod fra 1959, af grå 
granit, udført af Vitus Nielsen efter tegning af 
V. Hardie-Fischer. Den bægerformede kumme 
er glat med tovsnoning ved mundingsranden 
(jfr. Jyderup s. 745 med fig. 16). Foden er fir
kantet med skråt afhuggede hjørner. Tidligere 
var hele fonten cementpudset. 1902 og 1923 i 
koret,14 nu i skibet ved korbuens nordside.9

Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, tvm. 
48 cm. I bunden drevet fremstilling af Bebudel

sen omgivet af ulæselig indskrift. Herom en 
række stemplede blomster, og på fanen to ræk
ker ornamenter. Ved randen to indridsede vå
bener (fig. 18). På det ene er afbildet en kalk, 
hvorover I. H. S., på det andet blad, hvorover 
M. K. D. og nedenunder cifrene 10. Det fore
kommer sandsynligt, at initialerne står for Ja
kob Hansen, der var præst i Skælskør 1593- 
1620 og provst i Flakkebjerg herred, samt hu
struen Metilla Knudsdatter; cifrene 10 under 
hendes våben må opfattes som sidste del af års
tallet 1610.32a

†Dåbskande. 1889 var dåbskanden »elendig« 
og en ny ønskedes.14 1941 brugtes en blikser- 
vantekande, og en ny ønskedes stadig.

*Korbuekrucifiks, o. 1275-1300. Den især af 
orm stærkt medtagne Kristusfigur (fig. 12), 
hvis nuværende højde er 75 cm, mangler begge 
arme og det nederste af benene. Øverste del af 
ansigtet er ligeledes beskadiget, så at øjnenes 
udformning ikke kan iagttages. Hovedet hæl
der mod højre, håret er strøget om bag ørerne, 
og en lok ligger næsten vandret på hver af 
skuldrene; det synes at have en tilsvarende 
længde bagtil. Munden ser ud til at være luk
ket, mens udformningen af et smalt hage- og 
kindskæg vanskeligt lader sig konstatere. Re
ster af flettet tornekrone. I issen nedboret hul 
lukket af træprop. Kroppen er flad bagpå og 
virker næsten firkantet, med vandrette ribben 
markeret på siderne; vunde i højre side. Lænde
klædet, der dækker venstre knæ, har to kraftige 
v-formede folder foran og knude i højre side. 
Klædet hænger ned bag figuren i højde med

Fig. 18. Detalje af dåbsfad med våbener og initialer 
antagelig for Iakob Hansen og Metilla Knudsdatter 
(s. 1232). NE fot. 1979. - Brass baptismal dish. Detail 
showing coats of arms and initials.



Fig. 19. Pengebøsser af 
messing, den største i 
midten antagelig fra 
1900’rne, de to mindre 
fra 1800’rne (s. 1234).
NE fot. 1979. - Brass col- 
lecting-boxes, the largest in 
the middle is probably from 
the 1900s, the two smaller 
ones from the 1800s.
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knæene, af hvilke det højre er drejet ud, så at 
man kan tænke sig en fodstilling som på den 
beslægtede figur i Store Tåstrup (s. 333 med 
fig. 16 og 18). 1902 henstillet bag altret,33 siden 
1957 i Nationalmuseet (inv. nr. D 383/1957).

†Korbuebjælke? På triumfvæggens vestside 
springer to sten frem ved siden af korbuen. De
res overflade ligger 136 og 128 cm over nuvæ
rende gulvniveau; muligvis har de båret en 
†korbuebjælke. Tilsvarende sten ses i Gørlev, 
jfr. s. 1205.

Prædikestol, jævnaldrende med altertavlen, 
hvorpå sås malet årstal 1595. Bærestolpe og op
gang fra sidste restaurering. Den enkle stol be
står nu af fire fag på profileret fodliste. Det 
manglende postament har antagelig været ud
formet som på prædikestolen i Jorløse (Skip- 
pinge hrd.), hvilket vil sige i overensstemmelse 
med indretningen over storfelterne: profilliste- 
indrammede, glatte fyldinger adskilt af smalle
re højkantfelter svarende til kurvens. Denne 
har arkader som alterbordsforsidens og forskel
ligt udformede rosetter i sviklerne. Den nuvæ
rende trappe afløste en ældre med glat op- 
gangspanel fra nyere tid.

1935 istandsattes stolen af Harald Munk, 
som fremdrog og fornyede de oprindelige ind
skrifter34 i gesimsfelterne og i øvrigt nystaffere-

de stolen under hensyn til altertavlens farver.35 
Den nuværende staffering påførtes ved sidste 
restaurering og består af grønt med lys grøngrå 
pilastre og lister, nogle med forgyldning. I ski
bets sydøsthjørne.

Løse stole med flettede sæder afløste ved sid
ste restaurering †stolestader fra 1852,22 svarende 
til Finderups (s. 1173) med udsavede gavle og 
åben ryg.

(†)Skriftestol, fra 1628. Døren med tilhørende 
karme er brugt til et skab indrettet i våbenhuset 
1957, mens et gitterværk blev henlagt på loftet. 
Før den tid flankerede de to dele altertavlen, 
idet der under gitteret var indsat et yngre panel 
(jfr. fig. 11). Stolens udseende svarer til Kirke 
Helsinges, men opstillingen har været en an
den, som også har været brugt i Ottestrup (jfr. 
DK. Sorø s. 672, fig. 8). På grund af den ringe 
plads har stolen antagelig helt fra begyndelsen 
været indrettet således, at døren stod i forlæn
gelse af alterbordets forside,36 og gitteret var 
anbragt vinkelret på, hvilende på alterbordet, 
hvorved det lukkede mellem dør og altertavle. 
På fotografiet fra 1935 ses i højre side en udsav
ning udført af hensyn til altertavlens profillister 
mellem postament og storstykke.

Hvorledes stolen har været lukket bagtil, vi
des ikke, og først fra 1900’rne haves notater om

Danmarks Kirker, Holbæk amt 80
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Fig. 20. Klokke fra 1300’rne (s. 1235). NE fot. 1981.
- Fourteenth-century bell.

dens indretning, således i forbindelse med sy
net 1923, da vægpanelet ved præstens stol i sa
kristiet skulle fornyes eller bænken erstattes 
med en stol.14 1927 ønskedes et bord til sakri
stiet, og 1937 trængte stolen til reparation.9

Benævnelsen sakristi er brugt allerede 1667;12 
af præsternes indberetninger 175510 og 175827 
fremgår, at der da »på sakristiet uden til« stod 
1628. Det er en nærliggende formodning, at 
årstallet har stået på et †topstykke over døren 
(jfr. f.eks. Kirke Helsinge). I dens nedre del 
sidder en glat fylding indrammet af profillister,
i den øvre er et udsavet gitterværk imellem to 
vandrette profillister. Karmene har glatte pila
stre med pålagt stav; de står på højt fodstykke 
og smykkes under profilkapitæl af kassette
værk omkring roset. Øverst gesims med glat 
frise og over døren tandsnit og æggestav.

Det er uvist, hvornår opstillingen ændredes 
til den, der ses på fotografiet; 1944 indrettedes 
der præsteværelse i sakristiet, efter at det 1941

var blevet påtalt, at præsteværelset på den gam
le præstegård var i dårlig stand.9

Den nuværende staffering er lysegrå med 
mørkere grå pilastre og piller.37

†Degnestol. 1923 nævnes en bænk og pult i 
koret.14

Pengebøsser (fig. 19). To, fra 1800’rne, af mes
sing, 10 cm høje, klokkeformede, med penge
slids i låget. På siden graveret versalindskrift; 
»Sognets Fattige«. En tredje tilsvarende, anta
gelig fra 1900’rne, 12 cm høj, har indskriften: 
»Til Bachendrups Sogns Fattige«. Bagpå en lil
le ring til ophængning. — Inventarierne fra 
192314 og 19269 nævner kun to bøsser.

Dørfløje. 1) 1700’rne? bestående af fire plan
ker holdt sammen af to vandrette revler hvori
mellem en skrå. På siden mod våbenhuset er 
slået to spejlfyldinger. Håndsmedede gangjern 
og lås (fig. 22). Gråmalet, med lysere spejlfyl
dinger. Mellem våbenhus og skib. - De øvrige 
dørfløje stammer fra sidste restaurering.

Orgel, af standardtype, bygget 1980 af I. Sta
mp & Søn, København. Ét manual med fire 
stemmer: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Quintatøn 2'; anhangspedal og svelle. I vest. Et 
†harmonium, anskaffet o. 1920, anbragtes først i 
skibets nordøsthjørne, over for prædikestolen, 
men flyttedes senere til kirkens vestende.

Salmenummertavler, 18-1900’rne, med buet 
overkant. Hvidmalede med søm til metalnum
re. På den ene af de nuværende fem tavler er 
»Daab« og »Nadver« malet med sort fraktur 
(endnu een på loftet). Tidligere fandtes kun to 
sortmalede tavler af samme form til at skrive på 
med kridt. 1923 anskaffedes metalnumrene;14 
en hvid streg delte tavlen på tværs. En yngre, 
smal, firkantet tavle med rundede hjørner til 
dåbs- og nadvernumrene hænger nu ved fon
ten. Fotografi fra 1901 viser desuden en firkan
tet †tavle i profileret ramme, sortmalet, med 
kridtskrevne numre.

Maleri, fra 1800’rnes begyndelse, lysnings- 
mål 30 X 23 cm, olie på lærred. Portræt, bryst
stykke, af kirkens tidligere præst, J. P. Østrup 
(1830-33), skænket af pastor C. Hornbech i 
Fredericia og ophængt ved en mindefest 192038 
(sml. mindetavle og kirkegårdsmonument).
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Maleriet var år 1900 fundet på en bondegård 
ved Slagelse. Nu i kasse på loftet.

†Lysekroner. 1) 1758 hang en krone med ind
skriften: »A. H. 1685 C. M.« i kirken.27 2-3) To 
kroner fra 19339 afløstes 1959 af lampetter.

†Hatteknager, fra 1800’rne, af træ (jfr. ældre 
fotografier) ønskedes 1923 flyttet fra skibet til 
våbenhuset.14

†Ligbårer. 1668 noterede pastor Jens Søffren- 
sen, at han havde skænket to ligbårer, en stor 
og en lille.39 1810 anså synet ligbåren for ubru
gelig.21

Klokker. 1) (Fig. 20) 1300’rne,40 tvm. 67 cm, 
med profilliste over slagringen og glat frise 
mellem rammelister om halsen. Hankene er 
profilerede. Ophængt i slyngebom.

2) 1611, støbt af Borchardt Gelgiesser, tvm. 
92 cm. Om halsen indskrift med reliefversaler 
mellem lilje- og palmetfrise: »Verbvm domini 
manet in æternvm. Gos mich Borchart Gel- 
gieser. Anno domini 1611«.41 Profillister over

Fig. 21. Kistekrucifiks af bly, fra 1700’rnes første 
halvdel (s. 1235). NE fot. 1985. - Lead crucifix from 
the first half of the 1700s.

Fig. 22. Lås på dørfløj mellem våbenhus og skib 
(s. 1234). NE fot. 1979. - Lock on the door between the 
porch and the nave.

slagkanten og omkring indskriften på halsen. 
Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, fra 1805, af fyr,42 med dobbelte 
skråstivere og krydsbånd under klokkerne.

GRAVMINDER
†Epitafium, O. 1611, Boild Nielsd(atter), †21. 
marts 1611, levede i ægteskab med hr. Cle- 
mend Andersen H(avrebjerg), jfr. altertavle, i
28 år. 1758 beskrevet som en slet firkantet træ
tavle på nordvæggen.27

Murede †begravelser. 1670 opfyldtes en sunken 
grav i kirken,12 og 1830 en i koret.43 1902 oply
ste kirkeværgen, at der fandtes murede begra
velser i vestenden under gulvet.

Kistekrucifiks (fig. 21), fra 1700’rnes første 
halvdel, af bly, 23 cm højt, nu anbragt på nyt, 
glat korstræ. Figuren hænger med hovedet 
nede mellem de næsten vandrette arme; det 
stærkt bevægede lændeklæde holdes oppe af 
snor. Fødderne er overlagte, med højre øverst. 
Forsølvet. 1902 og endnu 192314 stod krucifik
set ved fonten, nu på loftet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1840. E. Olivia 
Appeldorn, f. Hesselberg, *7. april 1806, †10. 
april 1840. Hvid marmortavle, 80 X 45 cm, 
med fordybede, sortmalede versaler, i ramme 
af rødlig granit og kronet af trekantgavl med 
reliefhugget sørgende engel. Indmuret i østre 
kirkegårdsmur ved sydøstre hjørne.

80*
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2) O. 1852. Sophie Jørgensen, f. Sørensen, 
*26. nov. 1819, †16.juni 1852, gårdejer i Ul
strup P. Jørgensens hustru. Fire børn. Hvid 
marmorplade, 45 X 60 cm, med fordybede 
versaler. Indmuret i sydlige kirkegårdsmur ud 
for tårnet.

3) O. 1881, Frederik Christian Appeldorn, 
*2. april 1795 i Frederiksborg, †7. juli 1881 i 
Bakkendrup, sognepræst her i 39 år. Hvid mar
morplade, 80 X 47 cm, i rød cementramme 
med trekantgavl hvori marmorrelief med due. 
Indskrift med fordybet, sortmalet antikva. Ind
muret ved siden af nr. 2 i østre kirkegårdsmur. 
1949 fjernedes det forreste stykke af et †gitter på 
gravstedet.9

4) 1914. Johan Peter Østrup, *30. dec. 1800, 
†23. aug. 1833 (sml. maleri og mindetavle). 
Mørk, grå granitsten, 177 X 55 cm, med for
dybede versaler under ligearmet kors omgivet 
af slyngornamentik. Stenen står på et lidt bre
dere postament foran mindetavlen i kirkens 
sydmur.

Mindetavle. 1914.44 Joh. P. Østrup, *30. dec. 
1800, †23. aug. 1833. Sognepræst til Giørlev og 
Bachendrup (sml. maleri og kirkegårdsmonu- 
ment). Grå kalkstensplade, 75 X 56 cm, med 
fordybede versaler. Indmuret vestligt i kirkens 
sydmur.
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Fig. 23. Landsbyplan 1800. - Village map.
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Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the south-east.

KIRKE HELSINGE KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to 
mk.1 1647 kaldes den S. Hans’ kirke og har således i 
middelalderen antagelig været viet til denne helgen.2 
Kannik Peder Olsen beretter i sin krønike (1541), at 
Helsinge kirke 1342 blev afbrændt af holstenerne og 
at »mange bønder, som af frygt havde søgt tilflugt 
dér, dels indebrændte, dels dræbtes, men de fleste 
blev taget til fange«.3 Spor af brand er dog ikke på
vist ved undersøgelsen af den eksisterende bygning.4 
Kirkegården er omtalt 1460,5 1475 nævnes en kapel
lan til Kirke Helsinge6 og 1483 en sognepræst.7 1567 
havde sognet 56 tiendeydere foruden, som det hed
der i en tilføjelse, 16 bønder, der bor på Reersø.8

Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for kongelig; 
men 1673 fik rentemester Henrik Müller skøde på 
den. Efter at den 1683 var hjemfaldet til kronen, 
blev den 1687 skødet til kammerherre Valdemar 
Christoffer Gabel,10 der 13. juni 1690 solgte sine ret
tigheder til kirkens præst, Frands Pedersen König 
(jfr. epitafium).11 Derefter tilhørte kirken gennem 
1700’rne skiftende private ejere, for hovedpartens 
vedkommende i forbindelse med besiddelsen af Hel- 
singegård.12 1806 solgtes Helsingegård til grev 
Moltke til Ågård, og kirken lå herefter under denne 
gård,13 indtil overgangen til selveje fandt sted l.juli 
1916.
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Kirken ligger midt i landsbyen, øst for hoved
gaden (Helsingevej), som er en del af landeve
jen mellem Kalundborg og Korsør. Kirkegår
den, der er anlagt på let hævet terræn, har beva
ret gamle grænser mod syd og vest samt til dels 
imod nord, mens der mod øst og navnlig i 
nordøst er sket væsentlige udvidelser i nyere 
tid. 188914 omtales således en udvidelse mod 
nord og øst, hvoraf den nordlige markerer sig 
som en beskeden lomme ud for østre halvdel af 
den gamle grænselinje; for den østres vedkom
mende kan der være tale om en mindre regule
ring af skellet mod præstegården. Lidt yngre er 
en langstrakt, smal udvidelse, som følger præ- 
stegårdsjordens nordre skel. Inden for de sene
ste årtier er der ved nordsiden af dette afsnit 
tillagt jord af lignende langstrakt form.

Kirkegårdens hegn og indgange. Vestmuren, 
uden for hvilken terrænet ligger lavere, er tilli
ge med nordmurens vestligste strækning de 
eneste gamle indhegninger. De har høj, udven
dig synlig markstenssokkel, hvorover materia
let hovedsagelig består af store mursten. De går 
i det mindste delvis tilbage til senmiddelalde
ren, men præges i øvrigt stærkt af forskelligt 
flikkeri. Tæt ved nordvesthjørnet, som er repa
reret i nyere tid (små, gule sten), er der støtte
pille på både yder- og inderside, ligesom den 
gamle del af nordmuren har to udvendige støt
tepiller. Murene står hvidtede med udadvendt 
afdækning, som bortset fra enkelte munke og 
nonner udgøres af vingetegl.

Den øvrige del af kirkegården hegnes af nye
re mure, opført af gule sten i krydsskifte, af
dækket med udadvendte, røde vingetegl. De 
enkelte afsnit udgøres dels af fornyelser (ho
vedsagelig fra 1800’rnes sidste tredjedel), dels 
af strækninger, der er samtidige med de oven
for beskrevne udvidelser og reguleringer.15 Til 
de ældste afsnit hører en mindre strækning af 
nordmuren, lige øst for den gamle hvidkalkede 
del, som står med fladbuede spareblændinger 
udvendig (sml. Gierslev s. 1116 og Drøssel- 
bjerg). Yngst er indhegningen af den sidste ud
videlse i nordøst, hvor soklen er af cement i 
modsætning til de ældre gulstensmure, som har 
kløvstenssokler.

Som nævnt går dele af kirkegårdens ringmu
re, hvis behov for vedligeholdelse fremgår af 
diverse flikkeri 1684 og 85,16 tilbage til senmid
delalderen. Dette gjaldt formentlig også de 
strækninger, som blev nedrevet i 1800’rnes 
slutning. Således opbevaredes 1902 i præstegår
den en †munkesten fra disse mure, hvorpå føl
gende minuskelindskrift var indridset (før 
brændingen): »Anno d(omi)ni 1518«.

Hovedindgangen er i syd (fra Søndergade) 
og består af køreport og fodgængerlåge, opført 
i slutningen af 1800’rne. Åbningerne lukkes af 
nyere, brunbejdsede trætremmefløje, ophængt 
i piller af gule sten, som afdækkes af små sad
deltage og udvendig smykkes af korsblændin- 
ger. Herudover er der fodgængerlåger i vest 
(med udvendig trappe) og nord; begge lukkes 
af brunmalet trætremmefløj, ophængt i piller, 
der fremtræder som en modificeret udgave af 
hovedindgangens. Nordre låge må være samti
dig med udvidelserne 1889, og den vestre, som 
nu står hvidtet, er næppe meget yngre. Lignen
de murede piller markerer åbningen mellem 
den gamle kirkegård og den første langstrakte 
udvidelse i nordøst; sidstnævnte har i syd en 
låge til præstegårdsjorden, udført i analogi med 
de allerede beskrevne låger til kirkegårdens 
gamle del. Forbindelsen mellem de to parallelle 
nordøstudvidelser sker via en gennembrydning 
af muren. — Af tidligere f indgange nævnes en 
kirkeport, som 1670 »nyforfærdigedes«.17 1767 
indsattes en ny låge,18 og 1822 ønskedes den 
nordre låge repareret.19

168416 fornyedes rammerne til tre †kirkeriste, 
af hvilke den søndre nævnes 1810 og 1813, da 
det påtaltes, at den var opfyldt. - På kirkegår
den, syd for kirken, står tre hængeaske.

Bygninger m.m. på kirkegården. Et ligkapel i 
nordøsthjørnet af den gamle kirkegård er op
ført 188914 samtidig med kirkegårdens udvidel
se og regulering. Bygningen, der er nært be
slægtet med de samtidige kapeller i Gørlev 
(s. 1182) og Drøsselbjerg, er af gule sten, mens 
taget er hængt med røde vingetegl. Gavlene i 
nord og syd er kamtakkede. Indgangsdøren i 
syd er fladbuet under spidsbuet, korsprydet 
spejl; flankemurene har rundbuede »staldvin-
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Fig. 2. Hovedetaper i kirkens middelalderlige byg- 
ningshistorie. Skematisk plan samt tværsnit ved HJ, 
tegnet af Marianne Nielsen 1985. a. Romansk »en
cellet« kirke. b. Udvidelse i bredden mod nord 
o. 1250-1350, muligvis med tilføjelse af selvstændigt 
kor mod øst. c. 1400’rnes tilbygninger: Tårn i vest, 
sideskib mod nord (hvælv angivet) og våbenhus 
mod syd. d. Ombygning til treskibet hallekirke 
o. 1525 med sakristi i nordøsthjørnet bag den nye 
gavl. - Principal phases of the church’s medieval building 
history. a. Romanesque unitary plan. b. Extension to the 
north, c. 1250-1350, possibly with the addition of a sepa
rate chancel to the east. c. Additions during the 1400s: 
tower to the west, side aisle to the north (vaults shown), 
and porch to the south. d. Rebuilding c. 1525 as a hall 
church with three aisles, and a sacristy in the north-east 
corner behind the new gable.

duer«. Langs indersiden af søndre kirkegårds
mur, øst for hovedindgangen, findes en lille 
bygning, opført som redskabsrum og retirade
skur i forbindelse med fornyelsen af de pågæl
dende mure i slutningen af 1800’rne. Øst herfor 
og frem til sydøsthjørnet er senere anlagt mu
rede indhegninger (den østligste med betontag) 
til grus, affald og andre former for opbevaring. 
Det gamle redskabshus er 1977 afløst af en byg
ning i forlængelse af ligkapellet ved dettes nor
dre gavl (arkitekter Karl Sørensen og Leif 
Bahn). Toiletter og fyrrum er 1961 indrettet 
uden for kirkegården i præstegårdens nordre 
udlænge.

Terrænet omkring kirken er 1960-61 afgravet 
og befæstet med store sten. Inden for denne 
græsbevoksede forhøjning er der ved selve 
bygningen et brolagt fortov, der ved den nævn
te regulering afløste et ældre, som sekundært 
var udstøbt med cement.

Kirkens middelalderlige bygningshistorie er 
usædvanlig for en landsbykirke og kan for de 
ældre etapers vedkommende kun klarlægges 
gennem arkæologisk udgravning. Med sikker
hed kan det fastslås, at en romansk bygning, 
tilsyneladende af særdeles atypisk form, en
gang i tiden o. 1250-1350 er blevet udvidet i 
bredden. Om denne forstørrede kirkes koraf
snit vides imidlertid intet bestemt; derimod er 
det sikkert, at der i 1400’rne er tilføjet et tårn i

vest, et nordre sideskib samt et våbenhus ved 
sydsiden. Endelig er kirken ved en radikal om
bygning i tiden o. 1525 omdannet til en treski
bet hallekirke. Orienteringen er omtrent solret.
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Fig. 3a-b. Tværsnit ved 
hallekirkens vestgavl. 
1:150. a. Facade, delvis 
dækket af tårnet. b. 
Bagside, set fra skibets 
loft. Målt 1982 og 85 af 
HeJ, tegnet 1985 af Ma
rianne Nielsen. - Cross- 
section of the west gable, 
1:150. a. Facade, partly 
concealed by the tower. b. 
Back of the gable seen from 
the nave loft.

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt 
af HeJ 1982, tegnet af 
Marianne Nielsen 1985. 
Signaturforklaring s. 9. 
Ground-plan. Key on p.9.

Af den ældste stenkirke er bevaret en vest
gavl samt søndre flankemur, hvis udstrækning 
ikke med fuld sikkerhed kan bestemmes. Dog 
var væggen ved restaureringen 1961 partielt af
klædt, og det fremgik da, at murværket i de tre 
vestligste af rummets i alt fire fag bestod af 
marksten i nogenlunde regelmæssige skifter. De 
fortrinsvis rå og helt afrundede sten sås under
tiden skråtstillet, mindende om sildebensmu- 
ring, som følge af stenenes smallere format.20 
Såvel materialet som murteknikken genfindes i 
vestgavlen, der umiddelbart lader sig undersø
ge fra kirkens og tårnets lofter (jfr. fig. 6-7). 
Her ligger stenene i regelmæssige skifter å ca. 
15-20 cm.s højde, nu uden murbehandling på 
indersiden, mens gavlens ydre dækkes af den 
gængse, grovkornede puds.

Antager man således, at sydmurens tre vest
ligste fag på i alt ca. 18 m. s længde er samtidige 
med vestgavlen, fremstår en i alle henseender 
usædvanlig bygning. Vestgavlen (fig. 3a, 5) har 
nemlig udvendig bevaret størstedelen af den 
skrå gavllinje mod nord samt den senere ud

murede kanal efter det 25 cm høje fodtømmer 
til det vestligste af tagspærene, som har hvilet 
på gavlens skrå sider. Da disse detaljer er til
strækkelige til at bestemme loftshøjden, tag
hældningen og den omtrentlige placering af 
den forsvundne nordmur, kan det godtgøres, 
at den langstrakte bygning har været dækket af 
et lavt tag (hældningsvinkel: omtrent 40°) og 
omsluttet et rum af ca. 4,7 m.s højde (målt fra 
nuværende gulv) og med følgende besynderli
ge dimensioner i plan: ca. 18 X 3,8 m.21 Tag
hældningen er lavere end normen for romanske 
landsbykirker, men dog ikke uden paralleller.22 
Anderledes forholder det sig med planen. For 
hvadenten man tænker sig en smal, langstrakt 
»encellet« kirke med kor og skib uden ydre 
skel23 eller (hvilket forekommer mindre sand
synligt) vælger at forestille sig vestgavlen som 
del af en asymmetrisk forbygning,24 så står 
man over for så atypiske planer og proportio
ner, at en definitiv bestemmelse af den ældste 
stenkirkes udformning må afvente resultaterne 
af fremtidige arkæologiske udgravninger.
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Fig. 5. Detalje af vindue i den o. 1250-1350 ombyg
gede vestgavl (s. 1245): Den indre åbnings øvre del 
med kalkmalet vinduesramme (s. 1255) på den ved 
tårnets opførelse blændede lysning. ElM fot. 1961. - 
Detail of a window in the west gable rebuilt c. 1250-1350: 
upper part of the inner splay with the fragment of a mural 
showing a window-frame on the bricked up light (sealed 
off when the tower was built).

Ud over de anførte bygningsdetaljer er der 
ikke bevaret spor af muråbninger; dog sås 1961 
indvendig på sydvæggen vest for den nuværen
de dør et muligt spor efter buen til en meget 
høj, ældre †dør?

Ændringer og tilføjelser. Formentlig i tiden
o. 1250-1350 og således muligvis efter holste
nernes afbrænding 1342 (se indledningen) er 
kirken med sikkerhed ombygget og udvidet i bred
den ved en nordre tilbygning, hvis nærmere ud
formning og her specielt østafslutningen ikke 
kan afklares på det foreliggende grundlag. Be
varet er kun vestsiden, der fremtræder som en 
øgning af den oprindelige gavl, svarende til en 
fordobling af kirkens bredde. Den nye del af 
kirkens vestgavl er for den nedre dels vedkom
mende opført af marksten, der i ca. 4 m.s højde 
afløses af munkesten; foruden røde sten ses ad
skillige sortbrændte, og skiftegangen er uregel
mæssig omfattende bl.a. rene binderskifter. 
Den glatte taggavl har stået med diminutive 
kamme, muret som musetrapper og må sam
men med den gamle pudsdækkede vestgavl ha-
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Fig. 6-7. Den første kir
kes vestgavl, bygget af 
marksten og pudset på 
ydersiden (s. 1243, jfr. 
fig. 3a-b). EM fot. 1961.
6. Ydersiden, set fra tår
nets mellemstokværk. 7. 
Indersiden, set fra kir
kens loft. - The first 
church’s west gable, built of 
boulders and plastered on 
the outher face (cf. fig. 3a- 
b). 6. Outer face seen from 
the middle storey of the to
wer. 7. Inner face seen 
from the church loft.

ve virket som en sjælden uhomogen komposi
tion (jfr. fig. 6). Rester af lægtehuller, hvori en
kelte stumper af træ, på gavlens inderside viser, 
at det nye sadeltag har stået teglhængt.

Den omstændighed, at det nye stykke af 
vestgavlen er smallere og ikke flugter med den 
gamle gavls inderside, skyldes formentlig en 
fejlberegning ved afstikningen, som af hensyn 
til gudstjenesten skete, mens den gamle kirkes 
nordmur endnu stod bevaret.

Den eneste mere specifikke arkitektoniske 
detalje er et slankt og uregelmæssigt spidsbuet 
vindue med smige karmsider og halvstensstik 
(jfr. fig. 5) i gavlens nordre halvdel.25 Vinduet, 
der ved tårnets opførelse blev blændet fra lys
ningen og udefter, er muret af munkesten og 
måler i lysningen ca. 160 X 30 cm mod 185 X 
71 cm ved indre murflugt.

Den udvidede kirkes nordmur er senere ned
revet bortset fra hjørnet ved gavlen, som blev 
dækket, da man byggede det nordre sideskib. 
Den således bevarede stump af nordmuren ses 
fra loftet at have været kronet af en tre skifter

høj, trinvis udkraget fals gesims (jfr. fig. 9), 
hvortil svarer en lignende forhøjelse af den 
gamle sydmur. Den ombyggede kirke har stået 
med †bræddeloft, hvis bjælker lå ca. 25 cm højere 
end i den første bygning. Dette fremgår af en 
stump hvidtet vægpuds på indersiden af den 
ombyggede gavls nordre halvdel (jfr. fig. 3b), 
idet pudsens øvre vandrette afgrænsning mar
kerer den vestligste bjælkes underkant.

Det er muligt, at kirkens udvidelse tillige har 
omfattet et særskilt †kor?, som foreslået i et tid
ligere rekonstruktionsforsøg. Det må dog un
derstreges, at dette hviler på meget usikre op
lysninger om levn af fundamenter, som aldrig 
blev målt ind i forhold til den eksisterende byg
ning.26

Den ældste af kirkens bevarede tilbygninger 
er det store, fire stokværk høje tårn, som for
mentlig er rejst i tiden o. 1425-75. Tårnrummet 
stod oprindelig i forbindelse med kirken via en 
spidsbuet arkade, hvis åbning mod øst imidler
tid senere er ændret og delvis blændet. Selve 
rummet, hvis vægge brydes af spidsbuede spa-
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reblændinger over et lavt muret fremspring 
mod syd, vest og nord (jfr. Gierslev s. 1124), 
belyses ensidigt gennem et vestvindue. Dettes 
udvendige, spidsbuede spejl er oprindeligt, 
hvorimod den fladbuede lysning med afspros- 
set trævindue er sekundært udvidet; både ud- 
og indvendigt ses tillige, at vinduet tidligere 
var slankere, idet vangerne har strakt sig læn
gere ned. Det samtidige hvælv, som hviler på 
forlæg mod alle fire sider,27 har halvstensribber 
samt lette overribber med trinkamme i nord
øst. På oversiden af østkappens søndre halvdel 
ses en hulet træklods, hvori en †trisse? muligvis 
har været indsat.

Opgangen til de øvre stokværk sker gennem 
nordsidens høje trappehus, som afdækkes af 
halvtag over falsgesims. En fladbuet, falset un
derdør åbner sig til den murede spindel, som 
har loft af fladbuede binderstik og belyses gen
nem smalle sprækker i nordmuren. Mere end 
halvvejs oppe åbner spindeltrappen sig i vest og 
fører via tre trin op til en smal korridor i selve

murlivet, udmundende i en fladbuet dør til
1. mellemstokværk. Ud for døråbningen er 
korridoren tøndehvælvet og belyses af en smal 
lyssprække. Selve stokværket har oprindelig 
over tårnrummets nu blottede hvælvkapper 
haft et †gulv, hvis nord-sydgående bjælker er 
forsvundet på nær en enkelt; hullerne efter de 
øvrige er udmuret med gulsten. Over gulvni
veau brydes væggene mod syd, vest og nord 
(vest for den fremspringende overdør) af spa- 
reblændinger med fladbuede halvstensstik, på 
nær sydvæggens vestre, der afdækkes af plan
ke, understøttet af en helstens bred pille. Af 
vestvæggens tre blændinger har de to flanke
rende smalle lyssprækker i bunden.28 Midter
blændingen er nu udmuret med små gule sten, 
men udvendig (jfr. fig. 8) anes omrids af en 
spidsbuet åbning (lukket med store sten), som 
viser, at der her oprindelig fandtes en større, 
formentlig fladbuet luge under spidsbuet spejl. 
Nordvæggens blænding har imidlertid aldrig 
haft nogen åbning, mens forholdene i syd ikke
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Fig. 8. Nordre sideskib 
(s. 1248) og tårnets ned
re stokværk, set fra 
nordvest (s. 1246). Poul 
Nørlund fot. 1922. - 
North side aisle and the 
lower storey of the tower, 
seen from the north-west.

Fig. 9. Indersiden af nor
dre sideskibs vestre tag
gavl, set fra kirkens 
loftsrum (s. 1248, jfr. 
fig. 3b og 8). HJ fot. 
1984. - Inner face of the 
west gable of the north side 
aisle seen from the church 
loft (cf. fig. 3b and fig. 8). 
The junction between the 

gable and the then church’s 
flanking wall to the north 
with cornice of stepped 
brick courses, as well as the 
bricked up opening for the 
valley between the two in
tersecting planes of roof 
are indicated by dotted 
lines.

umiddelbart kan bestemmes, da begge sæt 
blændinger er lukket med gulsten. - Den se
kundære luge i gavlen, som giver adgang til 
kirkeloftet, kan være indsat samtidig med byg
ningens omdannelse til hallekirke o. 1525.

Adgangen til 2. mellemstokværk sker via en 
kort gang for enden af spindelen, anlagt i mur
livet oven over korridoren til 1. mellemstok
værk og som denne udstyret med fladbuet tøn
dehvælv og en diminutiv lyssprække mod 
nord. Selve overdøren mod det lave stokværk 
afdækkes af den nordre af to ankerbjælker, der 
er forkilet på østmurens yderside og indvendig 
danner vederlag for klokkestokværkets bjæl
kelag.29 Gulvbjælkerne i 2. mellemstokværk, 
hvoraf to er bevaret, hviler på en smal rem, 
som er intakt i begge flankemure; en rille i vest
væggen er udmuret med små gulsten, forment
lig efter fjernelsen af gulvbrædderne. I vest
væggen åbner sig en fladbuet, falset luge.

Fra 2. mellemstokværk fører en trappestige 
op til klokkestokværket, som har fladbuede,

falsede glamhuller mod alle fire verdenshjør
ner: to mod øst og vest, tre mod syd og nord - 
alle indrammet af fladbuede blændinger mod 
selve rummet. Flankemurene krones af falsge
simser, og de øst-vestvendte taggavle prydes 
hver af syv højblændinger, hvis spidsbuede af
dækning imidlertid næsten helt er gået tabt ved 
en ombygning af kammene og samtidig fjer
nelse af disses takker. — Ud for klokkestokvær
kets gulv og ved gavlenes fodlinje findes de 
gængse to skifter høje, gennemløbende bom
huller, som ved hjørnerne er skråtstillede. Hul
lerne, som har tjent til udrigning af stilladser 
under opførelsen og ved senere reparationer, er 
for det nedre sæts vedkommende blændet i 
syd.30

En meget svær (†)støttepille ved kirkens syd
vestre hjørne kan være rejst samtidig med tårn
byggeriet og den heraf følgende ændring og 
øgede belastning af den gamle vestgavl, hvis 
hjørne tydeligvis er ombygget.

Tilføjelsen af et (†)sideskib i nord er næppe

Li



1248 LØVE HERRED

Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior to the west.

væsentlig yngre end tårnet og således forment
lig gennemført i årtierne o. 1450. Som en til
bygning, der indebar en væsentlig forøgelse af 
kirkens areal, kendes typen først og fremmest 
fra købstæderne, omend der er eksempler fra 
kirkebyggeri i landsognene.31 Af tilbygningens 
tre sider er nord- og vestmuren bevaret, og den 
nedrevne østgavls plads kan nøje bestemmes, 
eftersom kirkens yngre østparti er bygget op 
mod sideskibets nordøstre hjørne uden fortan- 
ding.

Byggematerialet er munkesten i munkeskifte 
over en udvendig fremspringende markstens- 
syld. Murkronen i nord afsluttes af falsgesims, 
mens vestgavlen har bevaret tre af sine oprin
delig fire kamtakker foruden gavlfeltets tre

spidsbuede højblændinger. Gavlens udform
ning godtgør således, at nordre sideskib har 
stået med selvstændigt sadeltag — en sårbar løs
ning, som ikke desto mindre også efterlignedes 
i annekskirken og tillige kendes fra enkelte an
dre eksempler.32

Nordmuren har haft to vinduer samt en flad
buet †dør i vestenden. Vinduerne er helt slugt 
af sekundære lysåbninger; men endnu spores 
den nedre del af dørens ydre og indre åbning 
under det vestlige af murens tre vinduer.

Sideskibets indre har været overdækket af tre 
samtidige hvælvfag, hvis senere udmurede for
læg står tydeligt markerede i nordvæggen (jfr. 
tillige †kalkmalerier s. 1257). Ved gavlene (og 
mod den gamle nordmur) har der været skjold
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buer, hvoraf omrids endnu spores på den beva
rede vestvæg (jfr. fig. 3b). Det fremgår af spo
rene, at disse hvælv har været betydeligt lavere 
end de nuværende. Forbindelsen til kirkens ho
vedrum må være tilvejebragt ved indsættelse af 
arkader i den gamle nordmur.

Det anselige våbenhus (fig. 12) i syd er sand
synligvis opført i 1400’rnes anden halvdel iføl
ge gavlblændingen, som repræsenterer en gan
ske udbredt type, også kendt andetsteds i am
tet.33 Materialet er munkesten i munkeskifte 
over markstenssyld. Vestre flankemurs sam
mensatte forløb skyldes, at den er bygget i fort
sættelse af støttepillen ved kirkens sydvestre 
hjørne - et forhold, som er tydeligt såvel ud- 
som indvendigt. Begge flankemure krones af 
falsgesimser, der i vest udspringer over savskif
te. Taggavlen har fem brynede kamtakker, som 
korresponderer med tilsvarende antal spidsbue
de, stavværksdelte blændinger. Kun de tre hø
jeste blændinger har den karakteristiske lille 
toprude over tvillingbuernes stik, og heraf er 
de to flankerende udformet som muråbninger. 
Midterblændingen brydes af en fladbuet lofts- 
luge, som tilsyneladende er oprindelig, bl.a. 
har halvstensstaven over buestikket falset, affa- 
set konsol. På ét væsentligt punkt er gavlkom
positionen sekundært ændret, idet den oprinde-

Fig. 12. Våbenhusets gavl, hvor den oprindelige, nu 
blændede dør (jfr. fig. 11), anes vest for den nuvæ
rende (s. 1249). HJ fot. 1985. - Porch gable, showing 
outline of the original door (cf. fig. 11), now bricked up, to 
the west of the present entrance.

lige rundbuede dør, hvis ydre, spidsbuede spejl 
endnu anes vestligt i muren (jfr. fig. 11 og 12), 
ved hovedrestaureringen 1868-69 afløstes af en 
større, mere symmetrisk placeret indgang i for
længelse af det oprindelige spidsbuede vindue. 
Sidstnævnte genåbnedes og retableredes ved 
restaureringen; men det er uvist, om det i alle 
enkeltheder - bortset fra en mindre afkortning i 
højden - er autentisk; den nye dør fik fladbuet, 
falset stik. Den asymmetriske anbringelse af 
våbenhusets oprindelige dør kan skyldes hen
synet til en ældre, mere vestligt placeret ind
gang til selve kirken (jfr. s. 1244), kombineret 
med tilstedeværelsen af et †alter? i østre del af 
den rummelige tilbygning.34 - Foruden gavlens 
store vindue er der en tilsvarende, falset lysåb
ning i øst.

I det indre brydes væggene af lave, fladbuede 
spareblændinger, af hvilke gavlens vestre sid
der på det gamle dørsted og således hidrører fra

Fig. 11. Ydre, set fra syd. Tegning af Burman Be
cker, dateret 23. maj 1857. Det kongelige Bibliotek. 
- Exterior seen from the south. Drawing by Burman Be
cker, dated 23th May 1857.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 81
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restaureringen. I den oprindelige støttepille, 
d.e. den nordligste del af vestvæggen, er der 
indbygget en halvrund, fladbuet vievandsniche?, 
hvis åbning måler 105 X 76 cm, mens bunden 
er 37 cm over nuværende gulv. Rummet over
dækkes af samtidigt hvælv, hvilende på forlæg, 
hvis sammenfald med kapperne markeres af en 
lille vulst. Ribberne er halvstens (afrenset 1868- 
69), og der er kantstillede overribber.

O. 1525 er kirken ombygget til treskibet hal
lekirke ved fjernelsen af den hidtidige østafslut
ning - hvadenten denne omfattede et selvstæn
digt korparti eller ej - og opførelsen af en ny 
stor kirkegavl, tre meter øst for nordre side
skibs østgavl. Det indre sammensmeltedes li
geledes til ét fælles, hvælvet rum, gennem ned
rivningen af muren mellem selve kirken og 
nordre sideskib, hvis hvælv fjernedes.

Det største sammenhængende murstykke, 
som nyopførtes, er således østgavlen med til
grænsende flankemure, kronet af falsgesimser, 
alt af munkesten i munkeskifte over rejste sten i 
sylden. Virkningen af den vældige gavl er i dag 
væsentlig forringet ved en eftermiddelalderlig 
reparation, hvorved kamtakkerne og største
parten af blændingernes afdækning blev skåret 
væk. Hovedtrækkene i den oprindelige kom-

Fig. 13. Rekonstruktion af østgavlens oprindelige af
slutning, jfr. fig. 14 (s. 1250). Tegnet af Marianne 
Nielsen 1985 efter skitse af C. M. Smidt 1902. - Re
construction of the original termination of the east gable, cf.
fig. 14.

position lader sig dog let rekonstruere (jfr. 
fig. 13) med sine cirkelblændinger, der veksler 
med enkeltstående eller parvis koblede høj- 
blændinger (med tværstillede sten på halvstens- 
stavene), alle afdækket af trappestik. Som type 
har denne komposition, hvis nærmeste slægt
ning i amtet findes på nordkapellet i Ørslev 
(s. 1050), nydt en vis udbredelse i Midt- og 
Sydvestsjælland. - En støttepille af munkesten, 
som midtdeler gavlen under blændingerne, sy
nes ikke oprindelig, omend den næppe er me
get yngre.

I gavlens nordre del ses et lille fladbuet vin
due med falset lysning og ydre, spidsbuet spejl. 
Det asymmetrisk anbragte vindue, hvis oprin
delige form er genskabt 1943 (arkitekt Marinus 
Andersen) skyldes hensynet til et †sakristi (se 
nedenfor).

Kirkerummet er delt i tre jævnbrede skibe, 
formedelst to rækker à tre piller, som bærer de i 
alt 12 hvælvfag. Pillerækkernes placering i kir
kens tværakse følger de to nedrevne nordmure, 
hvis fundamenter således har kunnet benyttes 
som strækmure. Den indbyrdes afstand i læng
deretningen synes derimod bestemt af den 
gamle fagdeling i nordre sideskib, hvis forlæg 
udmuredes svarende til de nye, højeresiddende 
hvælv; ved de øvrige gamle mure opsattes 
vægpiller, mens hvælvene mod gavlen hviler 
på forlæg.

Samtlige fripiller har cirkulære baser, afslut
tet med vulst. Selve »søjleskafterne« er imidler
tid varieret, således at det vestlige par er cylin
driske, de fire øvrige nærmest firpasformede; 
alle krones dog af kragbånd med dobbeltvulst. 
Variationen i pillernes form - fra det simple til 
det rigere leddelte - skyldes antagelig et ønske 
om at fremhæve rummets østre del som det 
fornemmere korafsnit. - Vægpillerne savner 
dog en tilsvarende klar variation. De er alle fal
sede, bortset fra den pille i vest, som tvedelte 
tårnarkaden. Af sydvæggens tre piller har de to 
vestligste rundede hjørner samt sokkel og 
kragbåndsprofil svarende til fripillerne; den 
østre pille mangler disse karakteristika bortset 
fra kragbåndet. Langs vestgavlen er pillernes 
vederlagsniveau blot markeret af simpelt ud-
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Fig. 14. Kirkens østgavl (s. 1250). HJ fot. 1985. - The east gable of the church.

kraget skifte, og den nordre pille, som kan 
rumme rester af den nedrevne flankemur, har 
sokkel, afsluttet med skråkant.

Selve hvælvene har spidse gjord- og skjold
buer, af hvilke sidstnævnte samt gjordbuerne i 
længdeaksen er helstens, de øvrige halvanden 
sten brede. Ydermere har de brede gjordbuer 
afrundet kant i østafsnittet, svarende til piller
nes rigere form sammesteds. Ribberne er halv
stens, og der er lette overribber med trin
kamme.

Da østendens tre hvælvfag er halvt så korte i 
længderetningen som de øvrige, er hvælvene

her noget lavere, hvilket formentlig indebærer 
statiske fordele. Forholdet er desuden medvir
kende til at give dette afsnit et særpræg, som 
tidligere var endnu mere udtalt, idet det nordre 
fag var indrettet som †sakristi, udskilt ved hjælp 
af lukkemure under gjordbuerne.35 Herved be
sidder østenden af kirkerummet i nogen grad 
slægtskab med de sengotiske langhuskor, som 
har indbygget sakristi ved østgavlen.36 Sakri
stiet, som fjernedes ved restaureringen 1868- 
69, fik lys gennem det bevarede østvindue og 
stod muligvis i forbindelse med koret via en 
dør i vestre lukkemur, jfr. epitafium.

81*
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Kirkens dør viste sig ved undersøgelsen 1961 
at stå i forbandt med sydvæggens vestligste 
vægpille og må således være samtidig med de 
store byggearbejder o. 1525, ved hvilken lejlig
hed den muligvis er flyttet østpå. Døren er om
dannet 1868-69 og senest 1961. Den har oprin
delig haft en stængebom i østvangen, ligeledes 
konstateredes 1961 spor efter de afhuggede 
vanger i lysningen, der formentlig har været 
fladbuet som den indre niche. Den fladbuede, 
falsede åbning mod våbenhuset og selve det fal
sede stik mod skibet hidrører fra seneste istand
sættelse, idet døren indtil da havde spidsbue 
mod våbenhuset (fra 1868-69).

Den middelalderlige kirkes (†)vinduer er æn
dret i takt med de skiftende ombygninger. Vin
duerne i nordre sideskib er slugt ved indsættel
sen af de nuværende åbninger 1868-69; men så
fremt Burman Beckers tegninger fra 1857 
(fig. 15) står til troende, var det østligste da en 
rund- eller fladbuet, falset åbning.

Vestligst i kirkens sydmur ses omridset af et 
spidsbuet vindue, som formentlig er tilmuret 
ved den sydvestre støttepilles opførelse eller se
nest ved nuværende våbenhus’ tilkomst. Dets 
form (1961 påvistes falset åbning) viser, at det 
er yngre end vinduet i den ombyggede vestgavl 
fra o. 1250-1350, som endnu har bevaret smi
gede vanger. Det er muligvis jævngammelt 
med et andet sekundært sydvindue, hvis mure
de østkarm findes lige vest for den mellemste 
vægpille; begge åbningers anbringelse strider 
mod de nuværende hvælv, og såfremt de er 
samtidige tilhører de rimeligvis tiden o. 1400- 
1450.

De tre nuværende syd vinduer er fra 1868-69, 
men sidder på ældre åbningers plads. Det øst
ligste har været fladbuet med falset lysning, 
mens oprindelige, spidsbuede stik endnu anes 
udvendig over de to øvrige. Dette forhold be
kræftes af Burman Beckers tegning fra 1857 
(fig. 11), da de gamle stod lukket med afspros- 
sede trævinduer. Hvad dateringen angår, stam
mer det østlige med sikkerhed fra kirkens om
bygning o. 1525. De to øvrige, som respekterer 
det samtidige hvælvbyggeri, er formentlig 
jævngamle og har muligvis oprindelig (sml.

fig. 11) stået med fladbuet lysning og ydre, 
spidsbuet spejl. En sådan forskel i udformnin
gen kan skyldes ønsket om, at det korte østfag 
(med sakristi) også på denne måde markeredes 
som et særligt afsnit.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. Belastningen af kirkens sammenstykkede 
mure har tidligt nødvendiggjort opsætningen 
af udvendige støttepiller og -buer. Mest iøjnefal
dende er fire store sprængbuer, hvoraf to for
stærker nordvesthjørnet, en tredje nordmuren 
ud for sammenstødet mellem det gamle side
skib og hallekirkens østafslutning, mens den 
sidste står ved kirkens sydøstre hjørne. Piller
ne, der såvidt det kan afgøres er af store sten i 
krydsskifte, hæver sig i to afsæt og kan være 
bygget inden udgangen af 1500’rne. Pillen midt 
for korgavlen og en anden i syd på grænsen 
mellem flankemurens ældste og yngste mur
værk er muligvis endnu ældre og tilføjet kort 
tid efter ombygningen o. 1525. De er begge 
bygget af store sten over markstenssyld. Sydsi
dens vestlige støttepille stammer derimod fra 
de første årtier af 1900’rne.37

I anden halvdel af 1660’erne fornyedes kirkens 
tagværk, idet man akkorderede med tømmer
mand Christen Jensen, Korsør, om forfærdi- 
gelse af 12 spærfag, hvortil materialerne allere
de tidligere var indkøbt; 34 karle hjalp i fem

Fig. 15. Indre, set mod nordøst. Usigneret og udate
ret tegning - kopi? - ved Burman Becker. Det kon
gelige Bibliotek. - Interior to the north-east, undated 
and unsigned.
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Fig. 16. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior to the east.

dage med at »drage det store tømmer op«.17 - I 
august 1669 faldt otte spærfag over kirkens øst
ende ned og sønderslog i faldet tømmer og 
sten. Genopbygningen, som lededes af oven
nævnte tømrer Christen Jensen samt murerme
ster Mads Jensen, Slagelse, finansieredes ho
vedsagelig gennem midler, indsamlet blandt 
stiftets øvrige kirker i henhold til en kgl. bevil
ling. Et nyt tagværk på ni fag opsattes og tæk
kedes med vingetegl. Fem piller dækkedes med 
sten (tagtegl), den ødelagte »vaterliste« i syd,
d.e. flankemurens gesims, repareredes, og gav
lens syv gamle ankre udskiftedes med nye. Sø
ren Jespersen i Kalundborg importerede tøm
meret fra Norge »formedelst ikke så langt tøm
mer i disse omliggende købstæder var at be
komme«. Bestanddelene er nøje specificeret,

bl.a. tales om mellemste og nederste hanebjæl
ker. Af tolderen i Kalundborg købtes 4750 tag
sten, Hans Bonum sammesteds leverede 450, 
og fra Vedbygårds tegllade hentedes 1000 mur
sten. Trods oplysningen om, at »fem personer 
rejste hvælvingen«, synes nedstyrtningen ikke 
at have medført egentlige ødelæggelser af kir
kens hvælv; derimod er det tænkeligt, at fjer
nelsen af gavlens kamtakker var en følge heraf.

Det †blytag, som repareredes 1771,18 må have 
dækket en af kirkens to tilbygninger.

»Hovedreparationer« uden nærmere specifi
kation nævnes 1807,38 1818,19 1826, 183138 og 
1837.39 De sprossedelte trævinduer, som ses på 
Burman Beckers tegning 1857 (fig. 11) kan væ
re indsat i begyndelsen af samme århundrede, 
og antagelig stammer de mange skalmursankre
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på tårnets sydside i hvert fald delvis fra en af de 
anførte reparationer. Således ønskedes ankrene 
i tårnet fornyet 1829,38 hvilket året efter endnu 
ikke var sket.

Hovedrestaureringen 1868-69 gennemførtes 
under ledelse af arkitekt Hans J. Holm. Herom 
hedder det blot, at »kirken er med meget bety
delige omkostninger af kirkeejeren blevet re
staureret, hvorved den er blevet ualmindelig 
smuk og pladsen i kirken benyttet på en særde
les hensigtsmæssig måde«.63 For bygningens 
vedkommende indebar fornyelsen indsættelse 
af spidsbuede vinduer med støbejernsrammer 
og farvet glas i nord- og sydmuren; våbenhu
sets vinduer retableredes med nye rammer, og 
indgangsdøren både her og ind til selve kirken 
fornyedes. I kirkens indre fjernedes det sen
middelalderlige sakristi, og den tvedelte tårnar
kade ændredes til en fladbuet dør i vestre 
åbning.

Senest er kirken 1960-61 (arkitekt Rud. 
Gram) underkastet en istandsættelse, hvorved 
de indre vægges knap hundrede år gamle ce
mentpuds huggedes ned, ligesom der anbragtes 
en ny udvendig trappe til våbenhusets dør.

Tagværker. Tårnets dragerstol, af eg, med 
dobbelt lag hanebånd og lodrette spærstivere, 
er formentlig oprindelig. Tilsvarende gælder 
våbenhusets, som også er af eg og af kryds- 
båndstype med et lag hanebånd og lodrette 
spærstivere. Det store kirketag bæres af en nye
re dragerstol af fyr med enkelte ældre led af eg. 
Der er tre lag hanebånd og lodrette spærstivere, 
som fordobles ud for bindbjælkerne mellem 
spærfagene. Stolen er todelt, og den østlige 
halvdel, som dækker to hvælvfag, er på ni fag, 
nummereret fra vest mod øst med romertal. 
Antallet af fag svarer således til den nye stol, 
som opsattes 1670 (se ovenfor), hvoraf dog 
ikke nødvendigvis følger, at de er identiske.

Kirken står i dag præget af de to seneste ho
vedrestaureringer. Den er hvidkalket og hængt 
med røde vingetegl (fornyet på det store tag 
1983). Gulvene er belagt med gulsten på fladen, 
i selve kirken i sildebensmønster uden fuge, i 
våbenhuset med fuge. I stolene er der brædde
gulv, som under pulpituret står gråmalet; i tår

net er et tilsvarende gulv ubehandlet og sænket 
ved seneste restaurering.

Opvarmning. 1878 opsattes den første ovn,14 
som afløstes af kalorifereanlæg, der ved sene
ste restaurering kasseredes til fordel for oliefy
ret centralvarmeanlæg med kedel i præstegår
dens nordre udlænge.

Glasmaleri. I forbindelse med retableringen af 
det oprindelige sakristivindue indsattes et glas
maleri, forestillende Jesu dåb, udført efter teg
ning af J. Th. Skovgaard.

KALKMALERIER
I forbindelse med hovedrestaureringen 1868-69 
under ledelse af Hans J. Holm afdækkedes om
fattende levn af en renæssanceudmaling på pil
lerne samt yngre dekorationer på selve hvælve
ne. Arkitekten har omhyggeligt redegjort for 
fundene i sin lommebog, inden sporene atter 
dækkedes af en cementpuds, der nu skulle dan
ne underlag for nye dekorationer. Ved den se
neste restaurering 1961 nedhuggedes de knap 
hundrede år gamle pudslag med tilhørende ud
smykning, hvorved den tidligere registrerede

Fig. 17. Korsfæstelsesscene på kirkens østvæg over 
alterbordet, bestående af det træskårne gotiske læg- 
mandskrucifiks (jfr. fig. 37), indrammet af kalkma- 
lede sidefigurer og arkader med Jerusalemprospekt 
fra o. 1550 (s. 1256, jfr. fig. 18). Rekonstruktionsteg- 
ning ved Marianne Nielsen 1985. - Crucifixion scene 
on the east wall above the altar showing the Gothic lay
man’s crucifix (cf. fig. 37), surrounded by arcades with a 
view of Jerusalem and flanked by figures, c. 1550.
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Fig. 18. (†)Kalkmaleri
fragmenter på kirkens 
østvæg over alterbordet 
(s. 1256, 1257, jfr. fig. 17). 
Egmont Lind fot. 1961. 
- (†)Fragments of murals 
on the east wall above the 
altar (cf. fig. 17).

renæssanceudsmykning atter kom til syne for
uden en række andre malerifragmenter - såvel 
ældre som yngre.

Undersøgelsen, der forestodes af G. M. 
Lind, giver imidlertid ikke svar på en række 
spørgsmål, som kan rejses, takket være de sam
tidige fotografier af væggene. Resterne af fri- 
og vægpillernes ornamentik samt fragmenter af 
en korsfæstelsesscene bag altret og S.Jørgens 
kamp med dragen sydligere på samme væg for
uden en række indvielseskors fik lov at stå 
fremme ubehandlet til 1970, mens det øvrige 
overhvidtedes. Sidstnævnte år tildækkedes bil
ledet af S. Jørgen atter, mens det øvrige bevare
de restaureredes ved Olaf Hellvik.

1) Efter tårnets opførelse, muligvis allerede i 
1400’rne, er der på den blændede lysning og 
indersmigen af vinduet i vestgavlens nordre del 
malet et gitter (fig. 5) og vinduesramme samt 
afstribning, hvor smigene og gavlens murflugt 
mødes; rødbrune og sorte farver.

2) O. 1450-1500. I forbindelse med ind
vielsen af nordre sideskib er der på væggene 
malet korsmærker, af hvilke i alt fem er frem
draget og bevaret. Fire af disse befinder sig i det 
vestligste hvælvfag og fordeler sig med to på 
vestvæggen og to på nordvæggen omkring den 
gamle dør; det femte findes i andet hvælvfag fra 
øst, vest for det nuværende vindue. Korsene er 
tegnet med passer, hvis cirkelslag står indridset
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Fig. 19a-c. Kalkmalede dekorationer o. 1550 på kirkens piller (s. 1257). a. Nordsiden af midterste fripille i 
nordrækken, b. Østsiden af midterste pille i sydrækken, c. Sydvæggens østligste pille. NE fot. 1979. — Mural- 
painted decorations c. 1550 on the pillars in the church. a. North face of middle pillar in the north row. b. East face of the 
middle pillar in the south row. c. The most easterly pillar by the south wall.

i pudsen. De okkergule hjulkors har rødbrune 
konturer.

3) O. 1525? Et indvielseskors på kirkens syd
væg, i østre del af andet fag fra øst (jfr. fig. 19c) 
kan stamme fra indvielsen af den treskibede 
hallekirke. Det traditionelle hjulkors har tve
delte korsarme, malet med hvidt og sortgrå.

4) O. 1540-50 har man - muligvis for anden 
gang (jfr. †kalkmalerier nr. 2) — udført en pro
visorisk alterudsmykning (jfr. fig. 17), nu be
stående af lægmandsaltrets gotiske krucifiks, 
suppleret med kalkmalerier og således tilsam
men dannende en fremstilling af Maria og Jo
hannes ved korsets fod med Jerusalem by i bag
grunden.40 Den malede del af udsmykningen er 
i beskåret tilstand bevaret bag altertavlen; men

et fotografi (fig. 18) af altervæggens kalkmale
rifragmenter efter afdækningen 1961 giver bed
re indtryk af kompositionens karakter. Heraf 
fremgår, at de sørgende skikkelser omkring 
korset med perspektivisk tegnede glorier har 
været indsat i en pillebåret arkadearkitektur.

Over de fladbuede arkader anedes billeder af 
sol og måne, som har flankeret det ophængte 
krucifiks. Kompositionen med de perspekti
visk tegnede piller, smykket af fyldinger med 
bladværk samt udsynet gennem arkadeåbnin
ger mod et byprospekt er træk, der genfindes i 
en udsmykning fra Christian III.s tid, som 1964 
afdækkedes i Kisserup.41 Farverne er hovedsa
gelig rødbrune, grå og lidt grønt. Således har 
Maria grå kjortel og rødbrun kappe med hvidt
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for, mens Johannes er iklædt rødbrun kjortel, 
hvorover kappe i hvidt og gråt. Bygningerne i 
Jerusalem er røde med grønne tage.

5) O. 1550 har de seks hvælvbærende fripiller 
samt vægpillerne i syd og murfladerne i øst og 
nord ud for gjordbuerne fået en dekorativ be
maling (fig. 19), formentlig udført af det værk
sted, som 1552 forestod en beslægtet arkitektur
udsmykning i Drøsselbjerg. At dekorationen 
mangler på øst- og nordsiden af den nordøstre 
fripille samt på væggene ud for de tilsvarende 
gjordbuer viser, at det afskilrede sakristi eksi
sterede ved maleriernes tilkomst. Udsmyknin
gen sporedes heller ikke på vestvæggens 
hvælvpiller, hvilket kan skyldes tilstedeværel
sen af et †pulpitur? her. Bemalingen, der intet
steds fandtes helt intakt, er for fripillernes ved
kommende bedst bevaret på de midterste, dår
ligst på det vestlige par. Fragmenterne på syd
væggens piller restaureredes i det omfang, de 
var bevaret, mens sporene på de øvrige vægge 
atter overkalkedes.

Fælles for bemalingen af fripiller, vægpiller 
og den tilsvarende markering af de glatte mur
flader er de kløverbladstakkede kroner, som il
luderer kapitæler. Selve pilleskafterne herunder 
dækkes af stadigt varierede mønstre, som 
øjensynlig skal efterligne en dragning af for
nemme stoffer. De dekorative elementer om
fatter snart skråtløbende (eller sparrestillede) 
tungede striber med ringe eller bladværk, snart 
lodrette baner med blomstermønstre. Det er 
endvidere et gennemgående træk, at de således 
omvundne skafter brydes af vandrette borter 
med ranker, blomster, fletbånd, etc. Endelig 
ses sporadisk menneskehoveder af maskeagtig 
karakter, mest markant på sydvæggens østlig- 
ste vægpille, hvor udsmykningen omfatter et 
skægget mandshoved med hornet hat, indram
met af medaljon.42 - Farveholdningen domine
res af okkergule, rødbrune og lysegrå farver 
samt de sorte konturer, hvormed mønstrene er 
tegnet.

†Kalkmaleri er. 1) O. 1450-1500. På nordre si
deskibs væg har der foruden de delvis bevarede 
indvielseskors været malet rankedekorationer i 
grønt og rødt.43 Udsmykningen synes bibe

holdt efter ombygningen o. 1525 og fjernelsen 
af de ældste hvælv, eftersom sporene på nord
væggen ud for tredje fag fra øst viste, at de 
oprindelige skjoldbuefelters rankeslyng var vi
dereført på de nymurede dele af hvælvfor
lægget.

2) O. 1525? To indvielseskors, dels på alter
væggen (jfr. fig. 18), dels på sydvæggen i andet 
hvælvfag, lige vest for det nuværende vindue, 
stammede antagelig begge fra ibrugtagningen 
efter den sidste store ombygning af kirken.44 
Samtidig hermed er antagelig malet et krucifiks 
på altervæggen samt en dekoration af krabbe
blomster langs hvælvets kappesømme samme
steds. Disse malerier erkendes nu kun ved be
tragtning af et fotografi (fig. 18) af den afdæk
kede altervæg. Heraf fremgår, at der umiddel
bart nord for det malede månesymbol, som 
knyttede sig til det noget senere ophængte træ- 
skårne krucifiks, var bevaret spor af et malet 
kors med baggrund udfyldt af stregstjerner. - 
Krabbeblomsterne sås bevaret ved østkappens 
nordre søm.

3) O. 1550. På østvæggen, ud for søndre si
deskib, har man malet S.Jørgens kamp med 
dragen, formentlig ved samme tid som ud
smykningen af hvælvpillerne. Af den stærkt 
medtagne komposition erkendtes ved undersø
gelsen hovedtrækkene af helgenen, der løfter 
sit store slagsværd, mens hans hest træder dra
gen under fode. Umiddelbart nord herfor sås 
den knælende og bedende prinsesse iklædt for
nem renæssancekjole; selve ansigtet var imid
lertid ikke bevaret. Syd for S.Jørgen var der 
levn af en tårnlignende bygning med to rund
buede åbninger, hvorfra prinsessens forældre 
har bivånet dramaet; kun den sydligste åbning 
med dronningen var nogenlunde tydelig i sin 
tegning. Hele kompositionen har været indsat i 
et arkitektonisk rammesystem med fletværks- 
smykkede friser. Bevaringstilstanden, som den 
fremgår af indberetningen og de fotografiske 
optagelser, tillader imidlertid ikke bestemmelse 
af udsmykningens forhold til malerierne på al
tervæggen.

Billederne var tegnet med sorte konturer, og 
herudover sås rødbrunt, gråt og grønt.
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Fig. 20a-c. Skitser af kalkmalerier på kirkens piller og hvælv, tegnet 1868 af Hans J. Holm. a. Dekoration fra 
o. 1550 på sydrækkens østligste fripille (s. 1257, jfr. fig. 19). b-c. †Dekorationer fra 1600’rne på første og andet 
hvælv fra øst i søndre sideskib (s. 1258). Kunstakademiets bibliotek. - Sketches of the murals on the pillars and 
vaults of the church, drawn by Hans J. Holm in 1868. a. Decoration from c. 1550 on the most easterly pillar in the south 
row (cf. fig. 19). b-c. †Decorations from the 1600s on the first and second vaults from the east in the south side aisle.

4) O. 1625-75 er pillernes renæssanceorna
menter blevet kalket over, formentlig fordi 
man havde besluttet at modernisere rummet 
gennem en hvælvudsmykning, som lå på det 
omtalte overkalkningslag. Spor efter denne de
koration er fortrinsvis fundet i søndre sideskibs 
to østligste hvælv, men har formentlig omfat
tet samtlige.45 På kapperne sås store blomster - 
tulipaner og roser (fig. 20) - malet i grønne og 
røde farver med konturer i rødt. Buerne frem
hævedes af sparrer, vekslende i brunrøde, gule, 
hvide og røde farver. Muligvis er denne for
svundne udsmykning samtidig med en bema
ling af stoleværket (jfr. s. 1279), hvortil lignen
de blomstermotiver er benyttet.

5) O. 1700? På et fotografi af den afdækkede 
altervæg (fig. 18) ses et bånd, som bag Maria 
kan følges ned over indvielseskorset. Dette ma
lerispor, som ikke nævnes i indberetningen, 
kan sammen med nogle her omtalte rester af en

»portallignende opbygning« hidrøre fra et 
»gardin« omkring altertavlen.

6) 1868-69 udførtes på den nyopsatte puds en 
bemaling af piller og hvælvbuer. De skabelon- 
lignende borter og friser var holdt i stærke far
ver og skyldtes restaureringsarkitekten Hans J. 
Holm.46 Dekorationen ses på ældre fotografier.

INVENTAR
Oversigt. Ved synet 1869 noteredes, at kirken »med 
meget betydelige omkostninger af kirkeejeren er 
blevet restaureret, hvorved den er blevet ualminde
lig smuk og pladsen benyttet på en særdeles hen
sigtsmæssig måde«.14 Den daværende farveholdning 
med mørk egetræsmaling er for stolestadernes ved
kommende ændret 1961-62, men i øvrigt fremtræ
der det indre med det udseende, det fik, da Hans 
J. Holm 1868-69 restaurerede kirken. Der foreligger 
ingen beskrivelse af arbejdet, men arkitektens opmå
linger af udvalgte inventarstykker før igangsættel
sen, suppleret med J. G. Burman Beckers tegning
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(fig. 38), giver et indtryk af ændringerne. En Maria- 
tavle henstilledes i tårnrummet, hvorfra den sam
men med en stor Kristusfigur ved århundredskiftet 
overførtes til Nationalmuseet. Endvidere fjernedes 
et korgitter.

Bevaret i kirken er et korbuekrucifiks fra slutnin
gen af 1300’rne, som synes at være udført af en nord
tysk mester, mens den smukke fontekumme af kalk
sten med de særprægede relieffer er et gotlandsk im
portstykke, formentlig fra 1400’rnes begyndelse. Al- 
terbordspanelernes malerier fra 1550-75 er udført i 
samme værksted som bl.a. Drøsselbjergs. Blandt de 
mange stolegavle er flere velkendte typer fra 
1500’rnes sidste fjerdedel, foruden en del fra o. 1625; 
desuden er der låger til to sæt stolegavle. Skriftesto
len med sindrigt udsavet gitterværk har reliefskåret 
årstal 1630. Et dåbsfad af tin er desværre gået tabt. 
Det har antagelig svaret til annekskirkens, skænket 
1630 af samme præst. Den store altertavle må tænkes 
anskaffet o. 1670 efter en bygningsbeskadigelse, 
mens i hvert fald den ene af kirkens to pengetavler er 
fra 1697. Lysekronen i midtgangen blev »omstøbt 
og sammenflikket« af en ældre, der 1771 var faldet 
ned og gået helt i stykker. Samme år opbyggedes et 
herskabspulpitur, der var blandt de stykker, som 
borttoges 1869. Fra de tidligere talrige begravelser er 
kun bevaret et præsteepitafium, som nu hænger i 
våbenhuset, hvortil også en gravsten er flyttet. - 
Klokkerne er støbt henholdsvis 1370 og 1651.

Alterbord, antagelig opført i forbindelse med 
østudvidelsen o. 1525. Af teglsten, ca. 190 X 
130 cm, højde 92 cm, dog er den bageste del 18 
cm højere (sml. Tuse og Havrebjerg s. 604 og 
1095). Muret op ad østvæggen.

Alterbordspaneler (fig. 21), fra 1550-75, af fyr. 
Forsiden måler 92 X 186,5 cm, sydsiden 92 X 
123 cm, med fremstilling af Treenigheden i et 
treskibet, hvælvet rum, flankeret af stående 
engle, og på sydpanelet Kristus på korset hvor
under Maria og Johannes.

Forsidemotivet viser Kristus siddende på en 
bænk, hyllet i stor rød kappe og med sårmær
ker i hænder og fødder; han holder korsstav og 
æble. Ved siden af ses Gud Fader iklædt sort 
kjortel, hvorover rød kappe, og med krone på 
hovedet; i skødet har han korsprydet verdens- 
kugle og i venstre hånd scepter. I midten, over 
deres hoveder, svæver Helligåndsduen med 
udbredte vinger i en gul strålekrans. Den grå- 
sorte baggrund er fyldt med kerubhoveder. Et 
rød-hvidtavlet gulv er især synligt i sideskibe
ne, hvor to tilbedende engle står, en mandlig i 
nord og en kvindelig i syd. Han bærer rødbrun

Fig. 21. Alterbordsforside fra 1550-75 med malet fremstilling af Treenigheden flankeret af stående engle 
(s. 1259). NE fot. 1979. - Altar frontal from 1550-75 with painting of the Holy Trinity flanked by standing angels.
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dragt med knæbukser og har bare ben; vinger
ne er røde. Hun er iklædt lang, gulbrun kjole 
og har tilsvarende lidt mørkere vinger. Bag de 
to er malet et rundbuet vindue i rød mur- 
stensvæg.

På sydpanelet ses den korsfæstede i en malet 
arkade; korstræet når fra bund til top. Mellem 
den vandrette korsarm og det øvre rammeværk 
er der kun blevet plads til skriftbåndet, hvorpå 
med sort fraktur er malet: »Inri«. Kristus bærer 
tornekrone og har smalt lændeklæde med flag- 
resnipper til begge sider. Maria har rød kjortel 
og mørkeblå kappe, Johannes rød kappe over 
en nu helt ødelagt dragt. Bagved ses Jerusalems 
lyserøde huse under en gråblå himmel og i bag
grunden bjerge. Gengivelsen er i nøje overens
stemmelse med det tilsvarende panel i Gierslev 
(s. 1132 med fig. 21) såvel hvad malemåde som 
forlæg angår. Til samme gruppe hører også al- 
terbordsforsiderne i Havrebjerg (s. 1095) og 
annekskirken Drøsselbjerg; endvidere må for
sidens engle i Kirke Helsinge sammenlignes 
med to vingede dyder på panelet i Gislinge 
(s. 576 med fig. 20). Forlægget for disse synes 
at gå tilbage til en billedkatekese i Wittenberg 
1558, hvoraf en udgivelse fra 1569 findes i Det 
kongelige Bibliotek.47

Motivets indramning svarer til Havrebjerg 
med den samme malede masurådring i skiftevis 
lyse og mørke felter samt en frynsedekoration 
nederst på det øvre vandrette rammetræ. Beg
ge forsider er, ligesom gruppens øvrige, re
staureret omkring århundredskiftet af J. Korne- 
rup, hvis opmalinger og rekonstruktion af 
manglende partier er fastholdt ved senere 
istandsættelser.

†Alterklæder. 1683 nævnes et fløjlsalterklæde 
foræret af sognepræsten Frands König (1668- 
94, sml. epitafium).48 Ifølge en yngre tilføjelse 
til inventariet nævnte år skænkede kirkeejeren, 
etatsråd Holtermann, et rødt fløjlsklæde med 
guldgaloner, der endnu 1848 omtales som væ
rende fra 1786 og forsynet med initialerne 
K. H. og U. R. S. for assessor Knud Holter
mann og antagelig hans hustru (sml. dåbsfade).
- 1963 fjernedes et rødt fløjlsalterklæde, som 
dækkede forsiden.

Altertavlen (fig. 22) må antages at være udført 
i 1660-80’erne. Den store tavle, af eg, er et træ
skærerarbejde, der hviler på glat postament 
med små fremspring i siderne. Storstykket 
rummer nadverfremstilling inden for oval 
laurbærkrans, støttet af to stående evangelistfi
gurer, mens to andre sidder på gesimsen på 
hver side af topfeltet, hvori Kristus på korset 
med Maria og Johannes. Over en lav segment
gavl øverst svæver basunblæsende englebarn, 
som det fortrinsvis kendes fra epitafier (sml. 
f.eks. Tølløse s. 238 med fig. 16).

Nadveren er fremstillet i et perspektivisk 
rum, hvis hvælv hviler på joniske pilastre. Ved 
et tværstillet bord sidder Kristus med seks 
apostle på hver side; en barok lysekrone hæn
ger midt over bordet; den er friskåret, hvorved 
den perspektiviske virkning understreges. 
Evangelisterne er Lukas med oksen, mod nord, 
og Johannes med ørnen, mod syd. På siden af 
stor- og topstykke sidder gennembrudte akan- 
tusbladranker; mellem de øvre og nedre er op
hængt blomsterfestons, som ved sløjfe er fæst
net til storgesimsen. Ned fra storstykkets akan- 
tusvinger hænger bånd med store kvaster. Top
stykkets korsfæstelsesscene på glat baggrund 
indrammes af kuglestav. Til siderne sidder 
Mattæus med englen stående foran sig og Mar
kus med liggende løve ved sin side (fig. 58), 
begge skrivende i åben bog.

Tavlen står hovedsagelig i mørk eg med del
vis forgyldning på lister og bladværk, samt 
gråt på festoner og bånd. I postamentet ind
skrift fra 1933 med forgyldt fraktur: »Dersom 
vi bekende vore Synder ... 1. Joh. 1 L 9v«.49

Af en gotisk (side) altertavle50 er bevaret en 
siddende *Mariafigur med barnet og 11 *relieffer 
fra o. 1375-1400.

Fig. 22. Altertavle fra årene mellem 1660 og 1680. I 
storstykket Nadveren flankeret af evangelisterne Lu
kas og Johannes. I topstykket Korsfæstelsen, til si
derne sidder Mattæus og Markus (s. 1260). NE fot. 
1979. - Altar-piece from the decades 1660-1680. The 
Last Supper depicted on the central panel flanked by 
St. Luke and St. John. In the top-piece, the Crucifixion; 
at each side, St. Matthew and St. Mark.
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Madonna (fig. 23), 130 cm høj, med gam
meldags rolig, tronende holdning, sidder på en 
bænk uden rygstød, men med smukt udførte 
vanger smykket af snitværk formet som spids
buede, gotiske stavværksvinduer; de svajede 
armlæn ender i en kugle. Maria er fremstillet 
frontalt med barnet på venstre knæ. Hovedet er 
kun let bøjet forover, og barnet kigger frem for 
sig, medens det lægger højre hånd på moderens 
bryst;51 i venstre hånd holder han kugle. Håret 
ligger i flade krøller tæt ind til det runde hoved, 
og kun i de allerforreste ses hårbehandling ved

indskæringer, de øvrige krøller er fladt afskår
ne. Marias hår falder ned på siden af hovedet i 
vandrette bølger, og står, næsten som et ho
vedlin, ud fra ansigtet, uden detaljer. Disse har 
været formet i kridtgrunden, hvilket fremgår af 
rester på håret. Næsen er lang og spids, mun
den smal. På den høje, hvælvede pande bærer 
hun lav krone, nu uden blade. Hendes kjole 
sidder stramt om brystet og er i øvrigt dækket 
af kappen, der ligger glat over skuldrene, hvor
fra der dannes parallelle folder til skødet, hvor 
den er trukket stramt om højre arm. I venstre

Fig. 23. *Maria med 
barnet fra gotisk (side)- 
altertavle, sml. fig. 24-
27 (s. 1261). I NM2. NE 
fot. 1985. - *The Virgin 
and Child from a Gothic 
altar-piece. In NM2.
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side ligger den hen over det nøgne barns ben, 
så at kun venstre fods tæer er synlige. Storetåen 
støder han op mod Marias højre hånd, i hvilken 
hun har holdt blomsterkvist eller lignende i et 
dertil boret hul. Fra knæene falder kappen i 
bløde folder og støder mod det femsidede fod
stykke, som hviler på tilsvarende, lidt større 
sokkel med affasede kanter. To spidse sko stik
ker frem under kappen. Bagpå er Maria stærkt 
hulet, ikke blot i ryggen, men også op gennem 
hals og hoved.

Figuren antoges af Poul Nørlund for at være 
udgået fra samme værksted som to sidefigurer 
til et †korbuekrucifiks i Vallekilde (Ods hrd.).52 
Disse sidestilles af Beckett med *Kristusfiguren 
(jfr. s. 1266).

Fra tavlens fløje er bevaret 11 relieffer, hvor
af fire forestiller musicerende engle, som efter 
udformningen at dømme har været anbragt 
øverst i hver af de fire fløje, der har lukket for 
skabet (fig. 26). De resterende syv skildrer Jesu 
barndomshistorie og må tænkes suppleret med 
yderligere ét, hvis placering imidlertid er uvis.

De meget flade relieffers højde er ca. 40 cm, 
bredden ca. 27 cm, englene er dog kun 37 cm 
høje. De spiller på forskellige instrumenter: 
harpe, basun? (knækket af), fidel og psalteri- 
um. Reliefferne nedenunder (fig. 25) forestiller:
1) Bebudelsen. Gabriel knæler med skriftbånd 
foran Maria. 2) Besøgelsen. Elisabeth, med ho
vedklæde, Maria med langt, løst hår og bog i 
venstre hånd. 3) Fødslen. Maria sidder op i sen
gen og holder det stående, påklædte Jesusbarn 
foran sig; bag hovedgærdet står Josef. 4) Kon
gernes tilbedelse. De hellige tre konger, med 
gaver i hænderne, den forreste knælende, uden 
krone på hovedet, ser op på midtskabets frem
stilling af Jesusbarnet på moderens skød. 5) 
Flugten til Ægypten. Maria sidder på æslet med 
barnet i armene, Josef går ved siden af. 6-7) 
Barnemordet i Betlehem, fordelt over to re
lieffer. Begge viser soldater med dræbte børn, 
det venstre tillige sørgende mødre, det højre 
Herodes siddende. Den manglende ottende 
scene må antages at have siddet før eller efter 
Flugten til Ægypten, da alle scenerne er vendt 
mod midtskabets Maria med barnet, og de to

Fig. 24. Rekonstruktionsforslag fra 1911 ved Mo
gens Clemmensen til (side) altertavle, hvoraf er beva
ret Mariafigur og 11 relieffer, jfr. fig. 23 og 25-27 
(s. 1261). - Proposal for reconstruction of Gothic altar- 
piece of which the Virgin and Child is still preserved, cf. 
fig. 23 and 25-21.

barnemordsrelieffer næppe skal skilles. Der kan 
herefter være tale om Omskærelsen eller Frem
stillingen i Templet anbragt før, dvs. til venstre 
for Flugten, eller man kunne forestille sig Sæ
deunderet efter, dvs. til højre for flugtscenen.

Figurerne bærer lange kjortler og kapper, 
undtagen soldaterne i barnemordsreliefferne. 
De er iklædt korte, stramme trøjer og lavtsid
dende lændebælter.53

Der er intet tilbage hverken af selve skabet, 
hvori Mariafiguren har siddet, eller af de fløje, 
som reliefferne ved dyvler har været fæstnet på. 
Men endnu 1857 var altertavlen i behold med 
sit oprindelige udseende; Burman Becker om
taler den ved sit besøg således: »et stort Maria- 
billede anbragt i en firfløjet altertavle til at slå 
sammen«. Et forslag til en rekonstruktion ud
førtes 1911 (fig. 24); det bygger formentlig på
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Fig. 25. *Relieffer fra gotisk (side)altertavle, oprin
delig anbragt på indersiden af fløjene, sml. fig. 23- 
27. Scener af Jesu barndomshistorie (s. 1263). I 
NM2. NE fot. 1985. - *Reliefs from a Gothic altar- 
piece representing scenes of the childhood of Christ, cf. 
fig. 23-27. In NM2.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 82
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Fig. 26. *Relieffer forestillende musicerende engle, fra gotisk (side)altertavle, sml. fig. 23-27 (s. 1263). I NM2. 
NE fot. 1985. - *Reliefs from a Gothic altar-piece representing angels making music. In NM2.

jævnaldrende udenlandske paralleller, eksem
pelvis svenske.54 Her i landet er ingen samtidig 
tavle intakt. Fra Seem kirke i Ribe amt er midt
skabet og fire løse fløje kommet til National
museet; den ene fløj dog med afvigende ud
formning.

Ved en undersøgelse og konservering 1959 
fjernedes en ny grå overmaling på Mariafigu- 
ren, hvorefter den fremtræder med rester af 
farve på kridtgrund, som kan være oprindelig, 
selv om Marias noget varme hudfarve taler 
herimod, samt det forhold, at der et sted på 
hendes kappe blev fundet rester af cinnober og 
sort under nævnte kridtgrund. Denne er over
vejende bevaret på ansigt og hår, på kappeforet 
og på Jesusbarnets ansigt. Farveresterne er cin
nober på Marias krone og guld på håret, sorte 
pupiller, guld på barnets kugle og Marias kap
pe, der har cinnober for. På bænken ses lidt 
rødt og grønt.

Reliefferne var tidligere (1869?) blevet ret 
grundigt afrensede;55 i nogle fordybninger 
fandtes rester af kridtgrund. Af farverester 
fremgik, at stafferingen havde bestået af grønt,

cinnober, sort og guld. På bagsiden er der med 
sort malet tegn, som utvivlsomt har skullet an
give de enkelte relieffers placering på fløjene.56

1857 stod den da bevarede altertavle i det 
nordøstre sideskib.57 Eftersom der bag på re
liefferne er indridset et navn og formentlig års
tallet 1869 (jfr. ovenfor) er tavlen måske ikke, 
som man kunne tænke sig, fjernet ved den sto
re restaurering disse år, men først senere. I 
hvert fald indsendtes de 11 relieffer til Natio
nalmuseet 1899 efter »en tid« at have stået i 
præstegården, hvorimod Mariafiguren, der 
1902 stod i tårnrummet, først afleveredes 1906 
(inv. nr. Dl2246).58

*Kristusfigur (fig. 28), fra o. 1300-50, brugt til 
himmelfarts spil59 Der har dog ikke i de nuvæ
rende hvælv fra o. 1525 kunnet konstateres 
spor efter hul til ophejsning af figuren, som det 
er tilfældet f.eks. i Visby på Gotland, hvorfra 
en tilsvarende rekvisit er bevaret. Figuren, der 
mangler begge underarme, er 149 cm høj og 
står på et lavt fodstykke.

Det store hoved har grove træk (næsen er 
stærkt beskadiget), langt, vandret bølget hår
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Fig. 27. *Relieffer forestillende musicerende engle, fra gotisk (side)altertavle, sml. fig. 23-26 (s. 1263). I NM2. 
NE fot. 1985. - * Reliefs from a Gothic altar-piece representing angels making music. In NM2.

tæt ind til ansigtet. Hageskægget er næppe ud
formet af billedskæreren, men kan have været 
modelleret i stafferingen. Halsen er kort, over
armene ligger ind til kroppen, underarmene er 
strakt frem, begge hænder mangler nu. Da den 
venstre hånd 1899 endnu var bevaret, fremgik 
det, at den havde holdt om noget, en sejrsfane 
eller korsstav. Højre skulder er nøgen, mens 
den venstre dækkes af kappen, som går ind un
der højre arm, hvorfra den falder i bløde folder, 
og lægges op over venstre underarm. I Kristi 
højre side ses bred vunde. Figuren er stærkt 
hulet i ryggen, hvor den har været dækket af 
træplade.60 - Francis Beckett, der daterer den 
»temmelig ringe« figur til 1300’rnes første 
halvdel, sammenstiller den med bl.a. sidefigu
rerne til et †korbuekrucifiks i Vallekilde (Ods 
hrd.).61 Disse omtaler Poul Nørlund i forbin
delse med Madonna og reliefferne (s. 1262).52

Fig. 28. *Kristusfigur fra o. 1300-50, brugt til him- 
melfartsspil. Nu i NM2 (s. 1266). LL fot. 1973. - 
*Figure of Christ from c. 1300-50, used in Ascension 
plays. Now in NM2.

82*
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1960 blev Kristusfiguren renset for snavs, og 
den løsgåede kridtgrund fastlagt. Der er spred
te rester af uovermalet, oprindelig staffering: 
en lys, svagt rødlig hudfarve, som i føddernes 
naglehuller og sidevunden er optrukket med 
røde bloddråber. Hår og skæg har en rødbrun 
farve, lændeklædet er forgyldt med blåt for og 
langs kanten en rød bort med sort mønster og 
indskrift med majuskler: »Svrexit sicvt dilexit 
vos« (han stod op såsom han elskede jer).

Figuren fandtes 1899 henstillet i tårnrummet, 
hvorefter den deponeredes i Nationalmuseet 
(inv. nr. D 4246).

Altersølv. Kalken (fig. 31) er ifølge fodens 
graverede indskrift udført 1624. Foden svarer 
til annekskirkens i Drøsselbjerg og Gierslevs 
(s. 1136), anskaffet henholdsvis 1587 og 1597. 
Bægeret er fra 1800’rnes sidste halvdel. Nuvæ
rende højde 25 cm.

Den sekstungede fod har fodplade med 
stregmønster og standkant, hvis dekoration af
viger fra Drøsselbjergs. Ved overgangen til det

sekskantede skaft er indsat et fladt led. Den 
fladtrykte knop er midtdelt med seks tunger på 
over- og undersiden; derimellem fremsprin
gende rudebosser. Langs fodtungernes kant 
graveret versalindskrift mellem rammelinjer: 
»Her Anders Olfsen Olef Sorensen Hans len
sen 1624 lode gore denne Kalck oc Disk til Hil- 
singe Kircke«. Ved overgangen mellem tunger
ne ses en dekoration bestående af graverede 
blomster, der er næsten identiske med Drøssel
bjergs, og under skaftet småstreger, på selve 
skaftet firblade. Knoppens bosser har kryds- 
skraveret bund hvorpå versaler: »Ihesvs«. Un
der bægerets mundingsrand stempel for Cle- 
ment (Bøje 1106); Peter Louis Clement fik bor
gerskab 1851 og døde 1899.

Fig. 29-30. 29. Sygekalk. Skaft og knop er sengoti
ske, foden og muligvis bægeret fra 1700’rne 
(s. 1269). NE fot. 1979. 30. Tegning fra 1868 af Hans 
J. Holm af †futteral med sygekalken fig. 29. Kunst
akademiets bibliotek. - 29. Chalice for the sick. The 
shaft and knot are late Gothic, the foot and possibly the 
bowl from the 1700s. 30. Drawing by H.J.Holm in 
1868 of †case with chalice for visiting the sick.
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Disk, antagelig identisk med den, der 1816 
var hos guldsmeden for at blive repareret.38 
Tvm. 15 cm, glat, med graveret latinsk kors på 
fanen. Under denne stempel for Henrich Chri
stian Kierulf Dahm (Bøje 1880); han fik fribor- 
gerskab 1811 og døde 1847. †Disk. Af præste- 
indberetningen 1758 synes at fremgå, at der da 
var en disk anskaffet sammen med kalken 
1624.62

Oblatæsker og alterkander. 1) Fra Den konge
lige Porcelænsfabrik, sort med guldkors og 
-kanter. Kanden muligvis anskaffet efter synets 
henstilling 1844,39 æsken tilsvarende 1862.63 2) 
Skænket 1976, fra Cohr. Under oblatæskens 
bund graveret skriveskrift: »Foræret til Kirke 
Helsinge Kirke af Michael Nielsen. Dalby 
20. 1. 1976«. Og på kandens fod enslydende 
indskrift men med versaler. †Oblatæske og fla
sker. Inventariet 16472 nævner en trææske til 
oblater, samt en lille og en stor flaske.

†Kalkklæde (corporale). 16472 opregnes en 
skøn kalk og disk med dug.

Sygesæt.64 1) (Fig. 29) bestående af kalk og 
disk, kalken sammensat af dele fra forskellig 
tid. Ældst er skaftet og knoppen fra sengotisk 
tid, mens foden og muligvis bægeret er udført i 
begyndelsen af 1700’rne. Den nuværende højde 
er 13,5 cm. Den cirkulære fod har tre flade af
sæt, skaftet er cylinderformet og brydes på 
midten af fladtrykt knop med seks fremsprin
gende rudebosser, hvorpå stiliseret og kun lidt 
varieret bladornament i lavt relief. Mellem bos
serne sidder små støbte firbladsblomster. På 
skaftleddenes krydsskraverede bund minuskel- 
indskrift: »Ave Mar« på det nedre, og »ia graci- 
(a)« på det øvre, altså begyndelsen af englens 
hilsen til Maria.65 Bægeret har graveret ramme
linje under mundingskanten. Under fodens 
bund er indrettet oblatgemme, og under fod
pladen graveret: »C. L. W.« (sml. disken).

Disken er glat, 10,5 cm i tvm. Under bunden 
graveret: »N. C. W. - C. L. W« førstnævnte for 
Niels Christensen Wulf, tidligere ridefoged på 
Sæbygård, og antagelig identisk med kirkeeje
ren, da han o. 1720 besad en større gård i sog
net, som kirken senere hørte under. Sidstnævn
te antagelig for hustruen.

Fig. 31. Alterkalk. Ifølge fodens graverede indskrift 
lod præsten Anders Olsen samt Oluf Sørensen og 
Hans Jensen den udføre 1624 (s. 1268). NE fot. 1979. 
- Altar chalice. According to the inscription engraved in 
its foot it was commissioned by the priest and two others 
in 1624.

Sættet opbevares i cylinderformet læderfutte
ral, fra 1800’rne, med kirkenavnet på låget: 
»Kirke Helsinge«. Et †futteral kendes fra en 
blyantstegning af Hans J. Holm 1868 (fig. 30). 
Det var af træ, ottekantet, med skuffe forneden 
til disken, og ved den ene side et rum til vinfla
sken, som synes at have været af glas.

2) (Fig. 32) fra 1862, bestående af kalk med 
vinbeholder i bægeret, og oblatgemme. Højde 
12 cm, og med oblatgemmet 14,5. Cirkulær 
fod med kvartrundstav, indknebne skaftled, 
trind knop. På fod og knop samt på oblatgem
mets let hvælvede låg graverede firpas i cirkel
felter og gotisk stavværk, på bægeret latinsk 
kors og med skriveskrift: »Bring mig Trøst« 
samt sammenskrevne initialer AH. Under bun
den ses fire stempler, under bægerets mun-
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Fig. 32. Sygekalk fra 1862; i bægeret er indsat vinbe
holder med oblatgemme foroven (s. 1269). NE fot. 
1979. - Chalice for the sick from 1862, a wine receptacle 
is inserted in the bowl with wafer compartment above.

dingsrand tre foruden et udslidt, og tilsvarende 
på vinbeholderen: mestermærke AM i oval for 
Anton Michelsen (Bøje s. 143), Københavns- 
mærke vistnok (18)62, guardeinmærke for Rei- 
mar Hinnerup og månedsmærke krebsen.

Sættet opbevares i gammelt, meget medtaget 
futteral, uden bund, af sort læder med for af 
rødt fløjl.

3) (Fig. 33) bestående af kalk, disk og oblat
æske fra o. 1875. Kalkens højde er 11 cm. Den 
cirkulære fod i to afsæt og med lodret stand
kant går direkte over i oval knop; herover cy- 
linderformet skaftled og bæger, som synes alt 
for stort i forhold til kalken i øvrigt. På bægeret 
graveret latinsk kors og under den profilerede 
mundingsrand tre stempler: rektangulært me
stermærke hvori ATD med versaler for Albert 
Telemack Drebolt (Bøje 1044), der fik borger

skab 1836 og døde 1878, Københavnsmærke, 
hvis årstal er udslidt og guardeinmærke antage
lig for Simon Groth (1863-1904). Herefter 
skulle kalken være fra tiden 1863-78, sml. disk.

Den glatte disk, 8 cm i tvm., har under bun
den de samme stempler som kalken, og her kan 
bymærkets årstal læses som 11 eller 77; sidst
nævnte må være det korrekte, jfr. kalken.

Lille, cylinderformet oblatæske, 4 cm i tvm. 
og 1,5 cm høj. På låget graveret cirkelkors. 
Under bunden tre stempler som kalkens.

Sættet opbevares i jævnaldrende(?), cylin
drisk læderfutteral.

Alterstager (fig. 34), sengotiske, 58,5 cm høje. 
De svære stager, der mod sædvane er sekskan
tede, hviler på tre høje fødder med kløer. Fod- 
og lyseskål er ensdannede, lyseskålen lidt min
dre og med lille krave foroven. Lysetorn af 
jern. Skaftet brydes af tre skaftringe, øverst og 
nederst med spidsovalt tværsnit, den midterste 
noget større. - Syvarmet stage med graveret 
skriveskrift på foden: »Menigheden satte Sta
gen Julen 1916, det Aar Kirken blev selv
ejende«.

†Lyseslukker. Inventariet 16472 opregner et 
»slychehorn«, antagelig et kohorn som det 
kendes fra Gerlev (DK. Frborg. s. 2528).

†Alterbøger. Inventariet 168348 opregner en 
gammel Frederik II. s bibel.

†Røgelsekar. Et gammelt ildkar nævnes i in
ventariet 1683.48

To †blusstænger i sakristiet anføres i inventa
riet 1647.2

†Messehagler. Inventariet 16472 omtaler en 
meget gammel og revet messehagel af gylden
stykke. 168348 opregnes en hagel af rødt fløjl 
med guldkniplinger, og sidst i 1700’rne66 igen 
en ny messehagel af rødt fløjl med guld[knip- 
linger], muligvis ligesom et alterklæde skænket 
af kirkeejeren (s.d.).

†Messeklokker. Eneste omtale er 1647, da in
ventariet opregner to små primklokker.2

Alterskranken har antagelig fået sin nuværen
de udformning ved restaureringen 1869. Den 
har drejede balustre af træ, forsidens forskellige 
fra nord- og sydsidens. Et fotografi fra 1922 
(fig. 35) af døbefontens opstilling viser en balu-
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mund vokser et blad, som udfylder pladsen, 
hvor de andres hale er (fig. 36d). Fontekum
mens sider adskilles af små rudebosser forne
den og en dobbeltørn foroven.

To af menneskefigurerne har glorie om ho
vedet og forestiller apostle. De andre to bærer 
liljekrone; det er S. Olav og S. Knud(?). Olav 
har økse ved den ene side, korsprydet verdens- 
kugle ved den anden; hænderne løfter han foran 
brystet i bedende gestus. Den anden konge 
(fig. 36b) har ingen attributter;68 også han løfter 
hænderne i bedestilling, men holder armene 
uden for kroppen. Paulus (fig. 36c), med glorie 
om issen holder sværdet løftet i venstre hånd, i 
højre et ornament, der er blevet opfattet som 
en blomst eller et hjul, men utvivlsomt skal 
tolkes som lysende kugle.69 Peters glorie når 
helt ned til skuldrene; nøglen i højre hånd er på 
størrelse med hans hoved; under venstre albue

Fig. 34. Sengotisk alterstage (s. 1270). NE fot. 1979.
- Late Gothic candlestick.

Fig. 33. Sygekalk fra o. 1875 (s. 1270). NE fot. 1979. 
- Chalice for the sick, c. 1875.

ster svarende til alterskrankens, men højere. 
Det synes, som om dele af det nedbrudte kor
gitter (s.d.) er blevet brugt under fonten og et 
antal af balustrene genanvendt i alterskranken.

Font (sml. fig. 10). Kummen, fra 1400’rnes 
begyndelse er af en rødlig gotlandsk kalksten, 
foden udførtes 1937 af billedhugger Gunnar 
Hammerich. Den skålformede kumme, 85 cm i 
tvm., er ottekantet med figurer hugget i fladt 
relief på alle sider, og henføres til gruppen af 
såkaldte fabeldyrsfonte67 eller Fröjel-Falsterbo 
fonte efter to af de lokaliteter, hvor typen er 
repræsenteret.

Reliefferne forestiller skiftevis et menneske 
og et dyr set henholdsvis en face og i profil, de 
tre af dyrene med den ene forpote løftet; det 
gælder også halen, der er udformet som et fan
tasifuldt blad. Et af dyrene har store horn, der 
krummer sig uden om ørerne (fig. 36a). Det 
fjerde vender hovedet bagud, og ud fra dets
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Fig. 35. Døbefont. Kummen er fra 1400’rnes begyn
delse, af gotlandsk kalksten, foden består af bræt, 
muligvis fra det 1869 fjernede korgitter (s. 1271). 
Poul Nørlund fot. 1922. - Baptismal font. Bowl from 
the beginning of the fifteenth century in Gotland lime
stone. The base is of wood, possibly from a chancel screen 
removed in 1869.

har han en lille bog. Langs kummens rand en 
række tætstillede rudebosser.

Også fra andre sjællandske kirker kendes lig
nende fonte. Så sent som 1976 blev der ved 
Kirke Stillinge lidt længere sydpå, og ligesom 
Kirke Helsinge beliggende tæt ved Store Bælt, 
fundet tre fragmenter af en beslægtet fonte
kumme. I Førslev, hvor den oprindelige fod er 
bevaret, ses foruden fabeldyr en S. Olav-frem- 
stilling svarende til Kirke Helsinges. Endvidere 
kan nævnes fonten i Magleby.70 I øvrigt er ty
pen repræsenteret i alle dele af landet undtagen i 
Sønderjylland.

Før den nuværende fod anskaffedes, stod 
fonten på en nyere træfod (fig. 35) bestående af 
et par sammenstillede brædder, hvori også ind
gik en baluster svarende til alterskrankens, men

højere (s.d. og †korgitter). Fonten stod meget 
ubekvemt i krogen nord for altret, men flytte
des 1937, samtidigt med anskaffelsen af den 
nye fod, til sin nuværende plads mellem første 
og anden pille i nordsiden.71

Dåbsfade. 1) Skænket 1787, af messing, tvm. 
73 cm. På fanen skriftbånd med fordybede ver
saler: »Aar 1787 da Herr Etatsraad og Assessor 
i Höyesterett Knud Holterman var Eyer til 
Helsingegaard og Gods blev dette Döbe-Fad 
Kirken foræret af hans Sviger Fader Gabriel 
Linde« og på den modsatte side citat fra 
Luk. 18,16. På randen er en laurbærkrans nag
let fast. Fadet er samlet med lodning og tunger.

2) Skænket 178748 sammen med fad nr. 1 og 
næsten identisk med det. Af messing, tvm. 30 
cm. På den smalle fane er en bladranke naglet 
fast langs randen. I øvrigt glat.

†Dåbsfade. 1) O. 1630, af tin, skænket af hr. 
Anders2 (Anders Olufsen Riis, som var sogne
præst 1619-37); han forærede 1630 et tinfad til 
annekskirken i Drøsselbjerg, hvor det endnu er 
i brug. 2) 1683 fandtes foruden det store tinfad i 
fonten »et lidet vandbækken«.

Dåbskande, 1937, af messing, 35 cm høj. På 
foden indskrift: »Skænket julen 1937 det Aar da 
Fonten fik ny Fod. Ef. 4.5-6«.

Korbuekrucifiks (fig. 37a-b), fra 1375-1400; fi
guren er 127 cm høj og hænger på samtidigt 
korstræ, 250 cm højt, hvor nedre del af den 
lodrette korsarm er fornyet. Kristusfiguren 
hænger i let bøjede arme med hovedet ned på 
brystet, drejet mod højre. Ansigtet er lang
strakt med u-formet rynke ved næseroden, 
øjnene lukkede, ved næseborene rynker, næ
sten svarende til den bue, overlæbe og skæg 
danner. Hageskægget har to større, symmetri
ske krøller; to tunge hårlokker falder ned, den 
ene på brystet, den anden er strøget om bag 
venstre øre og næsten ligger på, eller foran 
skulderen. En snoet krone, nu uden torne, 
skygger for panden. Ribbenene er markerede, 
og i højre side er skåret en bred vunde. Det 
blødt draperede lændeklæde dækker højre 
knæ og holdes op ved venstre hofte, hvor en 
flad snip flagrer ned fra knuden. Knæene er 
bøjede, benene skarptryggede, fødderne over
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Fig. 36a-d. Relieffer på fontekumme fra 1400’rnes begyndelse, af gotlandsk kalksten (sml. fig. 35). a og d. 
Dyr. b. S. Knud? c. Paulus (s. 1271). NE fot. 1979. - Reliefs on the font bowl from the beginning of the fifteenth 
century in Gotland limestone. a and d. Animals. b. St. Canute? c. St. Paul.

lagte med højre øverst; kraftigt markerede 
hudfolder fra naglen ud til tæerne.

Korstræet har affasede kanter på forsiden og 
afsluttes, undtagen forneden, af firpasfelter be
regnet til malede evangelistsymboler.

En beslægtet fremstilling findes i Statens hi
storiska Museum i Stockholm; den anses for at 
være et lybsk arbejde udført af den såkaldte

Petersdorfmester72 og skænket til Vadstena klo
ster o. 1390 af Våsteråsbispen Beno Korp.73

Ved en undersøgelse i Kirke Helsinge 1961 
konstateredes på østvæggen over alterbordet 
rester af en yngre kalkmalet fremstilling af Ma
ria og Johannes med Jerusalem i baggrunden, 
udført omkring et umalet felt beregnet til op
hængning af det træskårne krucifiks (sml. kalk-
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Fig. 37a-b. Korbuekrucifiks fra o. 1375-1400, sml. 
fig. 17-18 (s. 1272). a. Helhed. b. Detalje. NE fot. 
1979. - Chancel-arch crucifix c. 1375-1400, cf. fig. 17- 
18. a. Entire. b. Detail.

malerier og fig. 17-18). Før denne placering 
kan krucifikset tænkes anbragt over et Hellig- 
korsalter.

Et †korgitter nævnes i præstens indberetning 
175862 og ses i forenklet form på J. G. Burman 
Beckers tegning fra 1857 (fig. 38). Det ser ud til 
at bestå af panelværk forneden (sml. paneler 
s. 1280, som kan udgøre dele deraf) og foroven 
balustre af træ, hvoraf en del synes afkortet og 
genanvendt i alterskranken (sml. denne og fon
tefod). Øverst var en vandret, profileret over
ligger og formentlig i dennes frise en indskrift, 
som Hans J. Holm afskrev 1868. På den ind
vendige side, dvs. mod koret, læstes: »Her 
samlis huær og een, og for Guds Alter træder, 
Gud danne selt uor Siæl, i hellig Skich oc Sæ
der, at ui med Helliched, maa Chor og Kirche 
pryde, og udi Himmel Chor, fuldkommen gla
de nyde, huor ui i Hærlighed skal, staa for 
Lammets Trone, med Palmer ziirede og Ærens 
ævig Crone«. På den anden side, mod skibet, 
citeredes Salme 84 og 104.

Den mulighed foreligger, at de fire evange
listfigurer tillige med Frelseren, som nu er an
bragt foran prædikestolens storfelter (s.d.), har 
stået på korgitteret, således som det antydes på 
den ikke ganske entydige tegning fra 1857 og 
kendes fra andre kirker, f.eks. Selsø (DK. 
Frborg. s. 2620).

Gitterets placering kan ikke med sikkerhed 
afgøres på grundlag af det foreliggende materi
ale, men det ser ud til at have været opstillet 
mellem første og andet pillepar. Fjernet ved re
staureringen 1869.

Prædikestolen (fig. 39) med reliefskåret årstal 
1588, hviler på senmiddelalderlig søjle.74 Ved 
kirkens restaurering 1869 fjernedes en †him- 
mel, og det er formentlig ved samme lejlighed, 
at fem figurer forestillende Frelseren og de fire 
evangelister opstilledes foran kurvens felter. 
De er udført i 1600’rne og kan tænkes oprinde
lig at have hørt hjemme på et †korgitter. En 
tegning fra 1868 af arkitekten Hans J. Holm vi
ser et af prædikestolsfagene (fig. 41); det frem
går, at kurven da var højere. Muligvis for at 
skabe bedre kontakt med menigheden, har man 
ikke alene fjernet postamenterne på arkadefel-
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ternes pilastre, men tillige gjort stolens posta- 
mentfelter lavere og i den forbindelse taget det 
meste af de indrammende profillister omkring 
indskriftens reliefversaler bort. Opgangen, i 
stil med stolen, er antagelig opstillet ved sam
me lejlighed.

Stolen er udført samtidig med og i samme 
værksted som annekskirkens. Kurven har fem 
fag adskilt af kannelerede pilastre med udtruk
ne volutkapitæler; hvert fag rummer arkadefelt 
med glatte pilastre og bueslag, i sviklerne hvir
velroset. De yngre evangelistfigurer har symbo
let placeret ved fødderne på den konsol, de står 
på; i midten Frelseren med verdenskuglen. Po
stament og gesims er ensdannet med frem
spring på hjørnerne og bibelcitater med re
liefversaler i felterne, i postamentet: »Salige ere 
de (s)om hører Gv(d)s ord. Lvc. XI. Hvo som 
er af Gvd hand hører Gvds ord. Iohan. 8 
Gv(d)s or(d) blifver evendelige Esai. XL« og i 
gesimsen: »Opløft din røst som en Basvne Esa. 
LIII. I ere icke de som tale. Mat. X. Hvo som 
eder hører hand hører mig Lvcæ. X. Cap. An
no 1588«. Øverst stærkt profileret håndliste, 
forneden fodliste med bladknopper under hjør
nerne. Antagelig siden 1817 hviler stolen på rif
let bærestolpe.75 Om dennes tidligere anvendelse

kan kun gisnes; her skal blot peges på mon
stranshuset i Ørslev kirke, som bæres af lignen
de sengotisk stolpe.76 - Det yngre opgangspa- 
nel er udformet med to arkadefelter beslægtet 
med kurvens.

Af optegnelserne fra 1868 fremgår det oprin
delige stafferingsår: »An(n)o 1625 Bleff denne 
predikestol staffert paa kirkens bekaastning oc 
sognepræst war H(r) Andreas Olufsøn«. Teg
ningen (fig. 41) sammenholdt med gengivelsen 
af postament- og gesimsfelternes indskrifter la
der formode, at felterne, som det endnu ses i 
Drøsselbjerg, har haft malede fremstillinger af 
evangelisterne, hvis opstilling svarer til den nu
værende: »S. Matheus«, »S. Marcus«, »Salva
tor«, »S. Lucas« og »S. Iohannes«; navnene 
gengives efter tegningen, hvor de ses nederst i 
felterne på højde med de nu fjernede postamen- 
ter. Antagelig ved denne gennemgribende re
staurering har stolen fået sin nuværende mør
kebrune staffering med forgyldning på pilastre 
og rosetter. Opstillet ved midterste søjle i syd
rækken.

På den forsvundne †himmel læstes: »Naar dv 
raaber skal Herren svare dig. Es. 58«. Oplys
ningen stammer fra notat ved Hans J. Holm 
1868 i hans notebog. Himlen fjernedes 1869.

Fig. 38. Indre, set mod 
nordøst. Tegning af 
Burman Becker, dateret 
23. maj 1857. Det kon
gelige Bibliotek. - In
terior to the north-east. 
Drawing by Burman Be
cker, dated 23rd May 
1857.
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Fig. 39. Prædikestol med reliefskåret årstal 1588. 
Foran felterne står figurer fra 1600’rne forestillende 
Frelseren og evangelisterne, sml. fig. 41. Stolen hvi
ler på sengotisk bærestolpe, opgangspanelet er nyere 
(s. 1274). NE fot. 1979. - Pulpit with date 1588 carved 
in relief. In front of the panels stand figures from the 1600s 
representing the Saviour and the Evangelists, cf. fig. 41. 
The pulpit is supported by a late Gothic base. The panel 
up the stairs is more recent.

Stolestaderne stammer fra forskellig tid, men 
størsteparten er dog fremstillet inden for et 
kortere åremål. De ældste gavle er formentlig 
fra 1560’rne, muligvis 1570’rne, de yngste fra 
første halvdel af 1600’rne. Nogle døre er beva
ret fra to forskellige sæt stole, men ikke længe
re anbragt ved de gavle, de hører sammen med. 
Ryglæn og sæder er nyere. Dele af ældre rygpa
neler er anbragt langs væggene i skibet og i 
våbenhuset.

Stolene er opstillet i to store blokke i skibet; 
endvidere er der under pulpituret i vest to bæn
kerækker afgrænset mod øst af et panel.

1) (Fig. 44a-c) 1560-70’erne. Tre gavle har 
tresidet afslutning og langs den øverste kant

hulkel, der et stykke nede på siderne ender i 
pyntelig lille spids. Foroven er der et udsparet 
rundbuet felt med reliefskåret profilhoved og 
derunder et rektangulært felt, som på to af gav
lene rummer mandsherme beslægtet med en 
fremstilling i Sønder Jernløse (s. 149 med fig. 
29a). På den tredje gavl har rektangelfeltet et 
akantusornament endende i maske, fra hvis 
mund udgår et blad og en volut; profilhovedet 
ovenover er et kvindehoved udført efter sam
me forlæg som på en gavl, der muligvis stam
mer fra Ølsemagle og nu er i Nationalmuseet.77 
I øvrigt forekommer lignende gavle spredt 
over Sjælland, men hovedparten af de bevarede 
findes i Nordvestsjælland.

Gavlene er, således som det også var tilfældet 
1902, opstillet i kirkens vestende, under pulpi
turet, hvor der desuden står fire gavle fra stole
sæt nr. 3 (s.d.).

2) (Fig. 45-46) med indskåret årstal 1576, ud
ført i samme værksted som stolene fra 1575 i 
Drøsselbjerg. Af dette stolesæt er bevaret 12

Fig. 40. Stolegavle nr. 3, fra 1580-90’erne (s. 1278), 
sml. prædikestolen fra 1588 (fig. 39). Se også Hans 
J. Holms tegning fra 1868 af gavlene før restaurerin
gen 1869 (fig. 42). NE fot. 1979. - Pews no. 3. Two 
bench-ends from the 1580s-1590s, cf. the pulpit fig. 39.
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Fig. 41-43. Opmålinger fra 1868 af Hans J. Holm. 41. Et fag af prædikestolen før buefeltets postamenter blev 
fjernet. Det oprindelige maleri forestillende S. Johannes er antydet under arkaden. Desuden fremgår, at også 
postamentet afkortedes, sml. fig. 39 (s. 1274). 42. Stolestader nr. 3, før det nederste af gavlene borttoges, sml. 
fig. 40 (s. 1278). 43. Stolestader nr. 4 inden fodstykket blev fjernet, sml. fig. 47 (s. 1278). Kunstakademiets 
bibliotek. - Measure 1868 by Hans J. Holm. 41. The pulpit before the pedestal of the arcade was removed. The original 
painting of St.John is indicated. It appears that also the pedestal has been shortened, cf. fig. 39. 42. Pews no. 3 before the 
lower part of the bench-end was removed, cf. fig. 40. 43. Pews no. 4 before the base was taken away, cf. fig. 47.

gavle — bredere end de øvrige — med halvrund 
afslutning og fladsnit i mange variationer, dog 
således, at et par af gavlene er ens udformet. 
Alle gavltoppene har symmetrisk bladværk 
med volutter eller fantasihoved. Under en glat 
frise er der i næsten hele gavlens højde et rekt
angulært felt, hvori akantusornamenter eller 
en udsmykning bestående af krydsende striber, 
hvis mellemrum er udfyldt af tre- eller firblade. 
En tilsvarende karakteristisk dekoration træffes 
bl.a. på (†)degnestol fra 1577 i Grandløse (s. 
215, fig. 20), foruden som nævnt på stolene i 
annekskirken; beslægtet er også et panel i Sæby 
(s. 925, fig. 38).78 Desuden ses de på en tegning 
fra 1883 af tre †stolegavle i Vigersted.79 Disse

har i topstykket en halvroset, et ofte anvendt 
motiv, der i Kirke Helsinge og også i Drøssel- 
bjerg findes på nogle af gavlenes inderside, 
mens andre har bladornament.80

I den glatte frise mellem ydersidens to felter 
er der på en del af gavlene indskåret initialer: »E 
L:D O:B H«, »KH TL:KP«, »IHS bomærke 
MK«, »MK:IA:NE«, »KI: KR: KO«, »MI. 
MI. AE« og i sydrækken: »IH bomærke 1576« 
og »KB.AO.KH«.

Gavlene står vestligst i de to blokke af stole
stader, således at der er tre gavle mod nord og 
syd og to gange tre mod midtergangen. Mel
lem syd- og midtergangens gavle er der yngre 
låger, jfr. s. 1279.
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Fig. 44. Stolegavle nr. 1. Fra 1560-70’erne, med re- 
liefskårne mandshoveder (s. 1276). NE fot. 1979. - 
Bench-ends no. 1. From the 1560s-1570s with male heads 
carved in relief.

Sammen med disse gavle hører 14 låger (sml. 
fig. 47), som nu står mellem gavlene fra stole
sæt nr. 4, dvs. de syv østligste stader ud til 
midtgangen. Hver låge har to næsten kvadrati
ske fyldinger indrammet af profillister og flan
keret af smalle forsænkede felter med skråfas 
foroven og forneden. På ti af lågerne er der i 
den øverste fylding symmetrisk bladværk sva
rende til gavlenes. Alle døre har tunget over
kant med reliefskåret bladværk omkring roset 
på forsiden.

3) (Fig. 40) fra 1580-90’erne, dvs. samtidig 
med prædikestolen, er fire gavle, som hver 
smykkes af to smalle kannelerede pilastre med 
joniske kapitæler og står på høje postamenter, 
siden 1869 uden fodliste. Gesimsen har glat fri
se, trekantgavlen riflet fod- og toptinde (nu 
uden øvre afslutning) hvorimellem volut. Be
slægtede daterede gavle finder man f.eks. i 
Undløse fra 1587 og i Søndersted fra 1588 og 
1590 samt i Fårevejle (Ods hrd.).81 1902 eksiste
rede yderligere fem †gavle, som synes at have

hørt til dette stolesæt. Topstykkerne skimtes på 
et fotografi, hvoraf fremgår, at toptinder 
manglede; i stedet flankerede volutterne en ro
set, som dog i et tilfælde var erstattet af medal
jon med reliefskårne versaler: »Nafn« under Je- 
sumonogram. En anden synes at have haft ind- 
skårne initialer: »LSS«. Gavlene står under den 
søndre del af pulpituret. Imellem dem og de tre 
fra det ældste stolesæt er der smalle bænke med 
lodret rygstød, formentlig fra 16-1700’rne. 
Som afskærmning mod skibet er opstillet pane
ler, jfr. nedenfor.

4) (Fig. 47), fra o. 1625 er 16 stolegavle op
stillet forrest i midtgangen. De er af en vel
kendt type, sml. f.eks. Undløse eller den nær
liggende Gierslev (s. 386 og 1141 med fig. 35). 
På et lavt fodstykke, 1869 forkortet og mulig
vis befriet for rudebosse (fig. 43), står halspila- 
ster med tre stave på skaftet og bosse under

Fig. 45. Stolegavle nr. 2 fra 1576 (s. 1276), hvorimel
lem låge fra o. 1625 hørende til stolestader nr. 4, sml. 
fig. 46, hvor samme forhold gør sig gældende, og 
fig. 47, hvor en låge udført til stolene fra 1576 
(s. 1278) er anbragt mellem to gavle fra o. 1625. NE 
fot. 1979. - Pews no. 2. Two bench-ends from 1576 with 
door from c. 1625, cf. fig. 46 and fig. 47, the latter show
ing a door from 1576 between bench-ends from c. 1625.
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Fig. 46-47. Stolestader nr. 2 og 4. 46. To gavle fra 1576, hvorimellem låge fra o. 1625, sml. fig. 47 (s. 1277). 47. 
Gavle fra o. 1625 med låge, oprindelig hørende til stolegavlene fra 1576 (sml. fig. 45-46), nu med blomsterma
leri fra 1600’rnes midte (s. 1278). NE fot. 1979. Sml. Hans J. Holms tegning (fig. 43), der viser en gavl, før den 
nederste del af postamentet blev fjernet ved restaureringen 1869. - 46-41. Pews no. 2 and 4. 46. Two bench-ends 
from 1576, with doors from c. 1625, cf. fig. 47. 47. Bench-ends from c. 1625 with door, originally from the bench-ends 
dated 1576, cf. fig. 45-46, now with floral painting from the mid-seventeenth century, cf. fig. 43.

halsen; gavlen krones af trekantfelt indrammet 
af profillister over indknebet led, hvorpå platte 
med småstave svarende til pilasterens.

Ti tilhørende låger, som nu er anbragt ved 
sydgangen mellem gavle fra stolesæt nr. 2, 
samt seks vestligt i midtgangen har arkader 
med fladsnit på de udsvajfede pilastre og bue
slag (fig. 45-46). Foroven tandsnit (sml. Hav
rebjerg s. 1106 og Gierslev s. 1141).

Lignende, men enklere gavle afslutter bæn
kene mod nord og syd, hvor en toskansk pila
ster står på højt postament med rudebosse.

Stolestaderne var 1902, og indtil de blev re
staureret 1961-62, brunmalede med grønne or
namenter. Ved den efterfølgende istandsættelse 
afdækkedes en barok bemaling, påført efter an
skaffelsen af det yngste stolesæt; bundfarven er 
rødbrun, snitværk og profilled nærmest hvide, 
og på lågerne ses forskellige tulipanlignende 
blomster (sml. †kalkmalerier). Fire af de yngste 
låger har også på indersiden blomstermaleri. 
Enkelte er forsynet med hvide numre på sort

Fig. 48. Skriftestol med reliefskåret årstal 1630 
(s. 1280). NE fot. 1979. - Confessional with the date 
1630 carved in relief.
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bund, enten over eller imellem fyldingerne; 
desuden er på sydgangens to østligste med hvi
de versaler malet: »Ågård«.

På de ældre gavle iagttoges partiel staffering 
bestående af mønjerødt i bunden af felterne og 
grønt på ramtræet. Også de står nu rødbrune.

Otte bænke, fra 1700’rne, med udsavede van
ger og rygbræt, afrensedes ved sidste restaure
ring (sml. fig. 10). Opstillet i koret. I våbenhu
set står to tilsvarende, hvidmalede og på orgel
pulpituret yderligere to.

En del gamle paneler er bevaret, men ikke på 
oprindelig plads, og denne lader sig nu næppe 
bestemme. Det kan dreje sig om indgangspa- 
neler, vægpaneler eller ryglæn. Ligesom ved 
stolestaderne er der sket mindre forandringer 
og fornyelser, måske især ved hovedrestaure
ringen i forrige århundrede.

Langs nord-, syd- og vestvæggen er der som 
ryglæn for yngre, faste, smalle bænke anvendt 
paneler, der antagelig hører sammen med gav
lene fra 1576 (nr. 3). Imellem firkantede fyldin
ger ses de samme smalfyldinger som på lågerne 
til dette stolesæt. Tilsvarende paneler er opstil
let langs våbenhusets øst- og vestvæg, hvor 
man på deres bagside kan skimte blomsterma
leri svarende til stolelågernes.

I det panel, som skærmer stolene under pul
pituret i vestenden, indgår fem fag fra o. 1580- 
90. De har arkadefelter med glatte pilastre og 
småtunger under bueslagene; i sviklerne per- 
spektivhuller. Fagene adskilles af kannelerede 
toskanske pilastre, hvorover gesimsens i øvrigt 
glatte frise brydes af små fremspring; kronli- 
sten er fornyet.

Jævnaldrende hermed er et panel, som før 
Hans J. Holms restaurering bestod af fem fag; 
nu er der tre. Det mangler tungeprofilen under 
bueslagene, og perspektivhullerne er malet på.
1902 stod det ved den vestligste del af nord
væggen, nu under samme vægs østligste 
vindue.

†Paneler. Af Hans J. Holms oplysende lom
mebog fremgår yderligere, at der dengang 
fandtes et stykke panel, af fyr, hvis malede de
koration havde været vendt ind mod væggen, 
hvorfor farverne, der lå på kridtgrund, sad løst.

Det ses (fig. 50), at udsmykningen svarede til 
alterbordsforsidens såkaldte masurådring, den 
form for marmorering, som også kendes fra 
alterbordspladerne i Drøsselbjerg og Gislinge 
(s. 577).

Et bord, fra 1700’rne? skænkedes 1965 af 
gårdejer Jørgen Peder Pedersen, Reersø. Blå- 
malet underdel og hvidskuret plade. I våbenhu
set. Inventariet 1647 opregner et †bord.2

Skriftestol (fig. 48), med reliefskåret årstal 
1630 på topstykket over døren. Ligesom de til
svarende stole i nabokirkerne i Bakkendrup og 
Drøsselbjerg er den omdannet og flyttet i nyere 
tid. Oprindelige er dørfaget og den ene side, 
mens den anden kan være fra 1700’rne eller 
endnu senere.

Som i Bakkendrup har døren glat fylding 
forneden, her dog med hammerudvidelse på

Fig. 49. Pengeblok, antagelig udført i 1500’rne 
(s. 1281). Tegning af Hans J. Holm 1868. - Alms post 
presumably made in the 1500s. Drawing from 1868.
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den øvre del, og foroven gitterværk kronet af 
trekantgavl med tandsnit. På karmene er der 
halspilastre med fladsnit; de hviler på høje po- 
stamenter med rudebosse og krones af flad
trykt jonisk kapitæl, hvorover glat frise og 
øverst trekantgavl med volutlignende dekora
tion på de skrå sider. Det oprindelige sidepanel 
har forneden to glatte fyldinger og derover, 
som på døren, udsavet gitter, hvis specielle ud
formning foruden i nabokirkerne desuden ses i 
Søndersted (s. 413 med fig. 18), og i øvrigt sy
nes at være særlig yndet i Nordvestsjælland. 
Over dørfagets pilastre sidder bøjler med eng
lehoved og over gesimsen et udsavet topstykke 
med båndværk omkring roset; i et vandret 
bånd det reliefskårne årstal 1630. Til siderne 
spir. Malet hvid og lysegrå. - På dørens ind
vendige side en samtidig lås. - I forbindelse 
med flytningen o. 1960 fra korets sydøsthjørne 
udvidedes stolen, som præsten bruger til om
klædningsrum. Nu i nordøsthjørnet.

†Herskabspulpitur. 1771 fik snedkeren beta
ling for at opbygge en lukket stol og murme
steren for at mure stolens piller fast i grunden.18 
På J. G. Burman Beckers tegning fra 1857 
(fig. 38) ses ved nordvæggen en stol med glat 
panel forneden og vinduer foroven i lighed 
med det ligeledes nedtagne herskabspulpitur i 
f.eks. Nørre Jernløse (jfr. s. 102 med fig. 20). 
En skitse med tre profillisteindrammede fyl
dinger i Hans J. Holms lommebog gengiver 
muligvis forpanelet. Opgangen har været fra 
vest ad en trappe med udsavede balustre. Pulpi
turet er antagelig fjernet ved restaureringen 
1869.

Pengeblok (fig. 49), 1500’rne, af ét stykke ege
træ, nu 76 cm høj, med en side på ca. 27 cm. 
Den nederste del, under vulsten, er gravet ned i 
gulvet. Forneden på to sider ses karvesnitsro- 
setter og på de tre hjørner knopper. Foroven 
fem vandrette jernbånd, hvoraf to er hængsel
bånd med hængelåse for forsidens låge. Denne 
er yderligere låst ved en lodret jernstang med 
hængelås forneden. Inventariet 16472 opregner
11 nøgler og tre nye låse for blokken, hvori
mod de ganske manglede 1810 »til tab for Fat
tigkassen«.38 Blokkens overside er jernbeslået

Fig. 50. Del af †vægpanel fjernet ved restaureringen 
1869 (s. 1280). Tegning af Hans J. Holm 1868. - Part 
of a †panel removed during the restauration of 1868.

med pengeslids. Rødmalet med hvide jern
bånd. 1922 i våbenhuset, nu i skibet vest for 
indgangsdøren.

Pengetavler (fig. 51). 1) 1697, med udsavet 
rygskjold, på hvis forside ses maleri af kirke
bygning med tårn ved sydmuren. På bagsiden 
under frugtklase initialerne: »RIS, ARtS 1697«. 
Rødmalet med gyldent rankeværk på skuffens 
sider og forgyldte bræmmer langs alle kanter. 
På låget er malet en cirkelrund hvid mønt.

2) Som nr. 1, men antagelig en yngre efter
ligning udført af anden træsort og med krafti
gere bemaling. På indersiden af rygskjoldet ses 
en tigger med stav og skål (Lazarus) og på bag
siden: »R.IS. AR.D 1697«. På låget en dansk 
skilling med hvidt og sort. Nyere drejet 
håndtag.

3-5) 1800’rne, tre små skuffer til at anbringe 
på det foreste stolestades skråpult. På forsider
ne er malet henholdsvis: »VH«, »DB« og 
»KH« for Vinde Helsinge, Dalby og Kirke 
Helsinge, de tre byer under sognet. Rødmalede 
som stolestaderne.

Alle dørfløje stammer fra nyere tid. Ældst er 
døren mellem skib og tårnrum, antagelig fra 
1869, med seks fyldinger, hvoraf de tre øverste

Danmarks Kirker, Holbæk amt 83
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er rundbuede med mat glas. Hvidmalet. - De 
øvrige døre er fra dette århundrede, brunmale- 
de udvendig.

†Dørjløje. 1) 1645. Ifølge præsteindberetnin- 
gen 175862 sås på den yderste kirkedør bogsta
ver udhugget af pladejern: »S:F:P:16 (C4) 45. 
H.P.I.W.«, de sidste for hr. Peder Jacobsen 
Worm (sognepræst o. 1637-68, sml. klokke 
nr. 2). Dørens udseende i øvrigt kendes ikke. 2) 
168416 anskaffedes en ny dør til våbenhusgav
len. 3) 186182 ønskedes en tårndør anskaffet.

Pulpituret i dets nuværende form må antages 
at være opstillet ved restaurering 1868-69; det 
indeholder dele af et ældre, jfr. nedenfor. 
Brystværnets gitterværk efterligner skriftesto
lens og dele af det kan stamme derfra ligesom 
den tandsnit- og æggestavliste, der sidder ne
denunder. - Rødmalet som stolene. Opstillet 
tværs over skibet i vest. Om et ældre †pulpitur 
vides kun, at indskriften på dets rækværk lød:83

»De unge lære skal 
Dig Herre Gud at Kjende 
At De fra Synden sig 
i Tide maa omvende 
Gud fremme Deres vext 
I tro og dydig Sind 
at De til Himlen maa 
Som Hveden samles ind«.

Antagelig på samme plads som det nuværende, 
jfr. kalkmalerier nr. 5.

Orgel, bygget o. 1921 af Th. Frobenius & 
Co., København.84 Et manual med oktavkop- 
pel og seks stemmer: Bordone 16', Principale 
8', Gedakt 8', Salicionale 8', Voce celeste 8', 
Ottava 4'. Svelle for hele orglet undtagen Prin
cipale 8'. Pneumatisk aktion, keglevindlade. På 
pulpitur i kirkens vestende. Et †harmonium le
veredes 1896 af Petersen & Steenstrup, Køben
havn,85 og anbragtes på vestpulpituret.

Salmenummertavler, 1960’erne, glatte med 
søm til metalnumre, hvidmalede. På én tavle er 
med brun antikva malet »Daab« og »Nadver«.

Præsterækketavler. 1) O. 1817, 160 X 115 cm. 
Sortmalet trætavle med profileret ramme. Lys 
gul skriveskrift, ført op til 1849. 2) O. 1850, 
som nr. 1. 3) O. 1934, 100x60 cm, med hjæl

pepræsternes navne. Alle tre tavler hænger i 
tårnrummet.

Kirkestævnetavle, 1800’rne, sortmalet trætav
le med smal ramme, 35 X 53 cm. Sortmalet 
med hvid skriveskrift: »Kirkestævne«.

Lysekrone, 1700’rne; 1771 var lysekronen fal
det ned og slået itu, men blev omstøbt og sam
menflikket.18 En større og en mindre kreds på 
hver otte s-svungne arme med nye lysepiber på 
rosetformede lyseskåle. Mellem lysearmene ot
te korte pyntearme, i nederste række endende i 
klokkeformet ornament, i den øverste i blom
sterhoveder. To nye lysepiber, der stritter skråt 
opad, sidder midt på det profilerede skaft. Det
te ender i hængekugle, hvorunder drueklase 
med krave over. Som topfigur ses Jupiter ri
dende på ørn og derover ophænget i form af to 
små menneskeskikkelser, der med ryggen til 
hinanden holder hesteskoformet øsken mellem 
sig. Nær beslægtet med krone nr. 1 i Ugerløse 
(s. 354 med fig. 12). Hænger i jernstang med 
fem messingkugler, i tredie hvælv.

Tre lysearme, 1700’rne, med tre s-svungne ar
me, hvorimellem to små pyntearme med 
blomsterhoveder. Rosetformede lyseskåle med 
nye lysepiber. Under skålene hænger rudefor-

Fig. 51. Pengetavler. Til venstre nr. 2 med malede 
initialer og årstallet 1697, muligvis en yngre efterlig
ning af nr. 1 (til højre) med malet fremstilling af en 
kirke (s. 1281). NE fot. 1979. - Collection trays. To 
the left, no. 2 with painted initials and the date 1697, 
possibly a later imitation of no. 1 (right) with painting of a 
church.
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met vedhæng. Midt på armene ses små spir og 
opretstående liljeblade. En kronet ørn med ud
bredte vinger sidder på skjold hvorunder drue
klase. På vest- og sydvæggen under pulpituret.

Kirkeskib, ophængt o. 1900. Fuldskib »Ge
org«, bygget og skænket af Peter og Jens 
Hansen.86

†Ligbåre. Inventariet 1647 opregner en ny og 
en gammel til små lig.2

† Tårnur. I øverste mellemstok værk ses på 
østsiden af en af de nord-sydgående loftsbjæl
ker under klokkestokværket to lejer inddrevet i 
bjælken, formodentlig rester af hammervelle. 
Inventariet 1647 opregner et »gammelt sejer
værk, der er itu«,2 og igen 1683 omtales et u- 
brugeligt sejerværk,48 som to år senere bliver 
repareret for 12 rdl.16 1734 manglede slaguret i 
tårnet noget, men kirkeejeren havde lovet med 
det første at sætte det i stand.87 Sidste omtale er 
1765, da urværkets dør repareredes.18 Året efter 
var der solgt en del gammelt »panel«, som stod 
i våbenhuset og var tilovers fra urhusets istand
sættelse foregående år.18

Klokker. 1) (Fig. 52) 1370, støbt af Oluf Hen
riksen Kegge. Tvm. 110 cm. Denne klokke er 
den ældst kendte med minuskelindskrift,88 an
bragt mellem profillister om halsen: »Anno 
d(omi)ni mccclxx«. Desuden ses fire støbe
mærker, at hvilke de to er ens og viser en klok
ke med majuskelomskrift, ulæselig, men anta
gelig som på klokken i Helsinge (DK. Frborg. 
s. 1229): »S[igillum] Oli Himric Kegii« (Olaf 
Henriksøn Kegges segl). Det tredje har trekan
tet skjold med tre hesteskolignende genstande 
inden for ulæselig majuskelomskrift og det 
fjerde et græsk kors. På klokkelegemet, lige 
under indskriftbåndet ses tre forskellige bo
mærker (fig. 52b). Riflede hanke og profillister 
på slagkanten.

2) 1651, støbt af Jørgen Hansen fra Århus.89 
Tvm. 95 cm. Om halsen versalindskrift i fire 
linjer mellem rammelister: »Arr MDCLI den 
xiii augusti der erlig oc uelbyrdig mand oc 
strenge ridder H. Ventzel Rotkirck lit [til] 
Krogsgaard uaar Slotzherre paa Andtuorskouf 
H. Peder Iacobsøn Worm sognepræst oc Iens 
Olsøn met Niels Iespersøn kirckeuerge da

støbte M. Iørgen Klockestøber af Aarhus denne 
klocke paa kirckens bekostning her paa kircke- 
gaarden.90 Lans deo pax uiuis requies æterna 
sepultis« (ære være Gud, fred med de levende, 
evig hvile for de begravede). Herunder lilje- 
buefrise og på klokkelegemet »S.B.D.L.« Pro
fillister på slagkanten og -ringen.

Begge klokker er ophængt i vuggebom ved 
August Nielsen 1951. To ældre bomme og to 
knebler hænger på østvæggen.

En *Klokke, fra 1553, som Jens degn ifølge 
indskriften lod Laurids Madsen støbe til Hel
singe kirke i Løve hrd., hænger i Asminde
rød.91 Den er antagelig afleveret ved klokke
skatten 1602, og da den ikke blev omstøbt, se
nere solgt til nævnte kirke.

†Klokke. Blandt den hob klokker, der afleve- 
redes 1529, og som skriveren ikke kunne gøre 
rede for, kan have været en klokke fra Kirke 
Helsinge.92

Fig. 52a-b. Klokke støbt 1370 af Oluf Henriksen 
Kegge. a. Helhed. Jens Jørgen Frimand fot. 1983. b. 
Bomærker (s. 1283). NE fot. 1979. - Bell cast in 1370 
by Oluf Henriksen Kegge. a. Entire. b. Marks.

83*
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Fig. 53. Epitafium o. 1694 over Frands Pedersen Kö- 
nig og hustru (s. 1284). NE fot. 1979. - Wall monu
ment c. 1694 to the memory of Frands Pedersen König and 
his wife.

Klokkestol, af eg, med dobbelte skråstivere, 
træfornaglet, med indskåret: »An(n)o 1654 an- 
(n)o 1851«.

GRAVMINDER
Epitafium, (fig. 53) o. 1694. Frands Pedersen 
König (1639-94) og hustru (Anne Lauritzdat- 
ter, gift 1669).93 Han var sognepræst til Kirke- 
helsinge og Drösselberg fra 1668 til 1694. Ind
skrift med gyldne versaler på ottesidet, sort 
skifertavle, 62x98 cm, i snitværkskantet ram
me af fyr og eg, 146x172 cm. Herover maleri i 
højoval, profileret ramme, 157x124 cm, affyr.

Indskrifttavlen fastholdes af smal profileret 
liste; herom et glat rammestykke af fyr. Yderst 
ses barokt snitværk af eg, der udgår fra store 
masker på ottekantens to lodrette kortsider, og

en maske, set en face, forneden; herunder stor 
drueklase. Foroven et tilsat stykke, kronet af 
karnisprofileret led, der danner basis for male
rirammen.

Maleriet,94 (fig. 54) olie på lærred, 128x97 
cm, forestiller ægteparret i halvfigur foran et 
draperi. Han er i ornat med stor pibekrave, har 
skulderlangt, krøllet, brunt hår, hageskæg og 
smal moustache. Venstre hånd holder han til 
sin hjerteplads; den højre hviler på en hoved
skal, der ligger på et rødduget bord foran ham. 
Den efter traditionen forfængelige hustru95 er i 
sort kjole med halvlange ærmer. Herunder 
hvid underkjole med kniplingsbesat halsud
skæring og store, nedhængende flæser ved al
buerne. Over det glat tilbagestrøgne hår bærer 
hun et højt opsat hovedtøj - »sæt« eller »top«, 
mode o. 1690-1730 - kniplingsbesat og med 
slør ned over skuldrene. Om hals og håndled 
har hun guldlænker, på højre tommelfinger 
glat guldring og på venstre hånds ring- og lille
finger guldringe med blå sten. Armene er sam
menlagte, så alle hendes smykker fremhæves; i 
favnen bærer hun bog i rødt bind med sølvbes
lag. Ægteparret udmærker sig begge ved kraf
tige, lige næser; hendes lidt strenge blik for
stærkes ved manglen på øjenbryn.

175596 og endnu o. 186097 i koret, ved nordsi
den af altret; sandsynligvis ved kirkens re
staurering 186914 flyttet til våbenhusets vest
væg, hvor det efter konservering 1971-74 atter 
er ophængt.

†Epitafium, se åben †begravelse s. 1285.
Mindetavle. O. 1851. Over seks sogneboere, 

faldet i treårskrigen. Søren Jensen, ungkarl fra 
Reersö, matros på linjeskibet Christian VIII, 
gik med dette i luften 5. april 1849. Peder 
Nielsen, ungkarl fra Reersö ligeså.98 Adam 
Christopher Nicolaisen, gift husmand i Kirke- 
helsinge, menig ved 1. reservebataljon, faldt 
ved Ulderup 6. april 1849. Lars Pedersen, ung
karl fra Ornum, menig ved 2. lette infanteriba
taljon, såret af granat i slaget ved Fredericia, 
6. juli 1849, †19. okt. 1850 som følge af såret. 
Christen Andersen, ungkarl fra Kirkehelsinge, 
menig ved 2. lette infanteribataljon, faldt på 
Isted-slagets første dags aften 24. juli 1850. Lars
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Christensen, ungkarl fra Kirkehelsinge, menig 
ved 1. forstærkningsbataljon, død på lazaret i 
Slesvig 16. marts 1851.

Sortmalet træplade med gul skriveskrift i 
profileret og gråmarmoreret ramme. Under 
den spærformede afdækning to korslagte Dan
nebrogsflag med grønmalet løv og øverst Fre
derik VII.s kronede initialer. 1948 på skibets 
nordvæg, nu på tårnrummets sydvæg.99

Gravsten, o. 1598. Anna, datter af Nicolai 
Capito (Niels Hofvet) i København, først gift 
med mag. Jens Pedersen Winstrup, præst til 
S. Nicolai kirke sammesteds. Efter at have le
vet i ægteskab med ham i 13 år og have født fire 
sønner og fem døtre, ægtede hun Christopher 
Jensen, denne kirkes præst. Da hun havde und
fanget sønner og døtre med ham, døde hun i 
sin alders 70. år, 6. okt. 1598. Her hviler hun 
med sin anden ægtefælle, der døde i dec. 1604. 
Ihukommende sin kære moders fromhed lod 
Peder Jensen Winstrup, Sjællands biskop, dette 
mindesmærke udføre.

Rød kalksten, 200x130 cm. Den latinske 
indskrift er nu helt udslidt, men kendes fra 
præsteindberetningerne 1755 og 1758;100 1902 
var enkelte ord og bogstaver læselige. Ind
skriftfeltet indrammes af et ca. 20 cm bredt or
namentbånd med frugter, volutter og hænge- 
masker i relief. Foroven i rammen et skjold 
med initialerne PIW (for Peder Jensen Win
strup), fremholdt af engle mellem timeglas 
med foliotlignende balance101 (fig. 55) og 
laurbærkranset hovedskal i stenens hjørner. 
Forneden S. Kristoffer-relief med CI (for Chri
stopher Jensen) med reliefversaler og - nu ud
slidt — Kobberslangen med AN (for Anna 
Nielsdatter).

175596 inden for »kordøren«, nu i våbenhus
gulvet, hvor den også befandt sig 1902.

Gravflise. O. 1698. »Her hviler ieg i / mit / 
HIDS / 1698 / Gud vekker mig / til sit«. Rød 
kalksten, 26x25 cm, med fordybede versaler, 
indrammet af omløbende rille. Indmuret i vå
benhusets østvæg.

Åben †begravelse, indrettet i midten af 
1700’rne på bekostning af kirkeejerne, oberst 
U.F. Brüggemanns arvinger, i tårnrummet og

Fig. 54. Epitafium o. 1694. Portrætmaleri af sogne
præst Frands König, †1694, og hustru, Anne 
Lauritzdatter, sml. fig. 53 (s. 1284). NE fot. 1979. - 
Wall monument c. 1694. Portraits of the vicar Frands Kö
nig, †1694, and his wife, Anne Lauritzdatter, cf. fig. 53.

i en gravkælder nedenunder, lukket med †døre.
Gravkælderen under tårnrummet (jfr. 

fig. 3b), måler 466 cm nord-syd og 282 cm øst
vest. Den dækkes nu af tårnrummets trægulv 
fra 1961, og har formentlig altid haft trædække. 
Gulvet er belagt med tegl, og har to nord-syd- 
gående revler af kantstillede sten, 29x14x7 
cm, beregnede som underlag for kisterne. Ad
gangen er ad en 105 cm bred, teglbelagt trappe 
fra tårnrummet.

Over begravelsens døre, på en marmoreret 
pille - det vil sige på hvælvpillen ud for tårnar
kaden - var ophængt et †epitafium, o. 1753, for 
nævnte oberst Brüggemann og hustru, Anna 
Stockfleth. Det bestod af et udsavet, af vild- 
mænd holdt træskjold, hvorpå var malet et 
dobbeltvåben for Brüggemann og Stockfleth, 
omgivet af rocailleornamenter. Herunder grav
skriften over »Sr: Uldrich Fridrich von Brüg-
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Fig. 55. Gravsten o. 1598. Detalje visende reliefhug
get timeglas med foliotlignende balance i stenens 
øverste, venstre hjørne (s. 1285). Henrik Larsen fot. 
1985. - Tombstone c. 1598. Detail showing hourglass in 
relief with foliot, in the upper left corner of the stone.

gemann, hans Kongl: Majts: til Danmarch og 
Norge Velbestalter Obrist af Infanteriet, Herre 
til Elved, med den her hos ham hvilende Høy= 
og Velbaarne Frue, Frue Anna Stochflet. Dette 
Høyadelige Par haver Gud i deres Ægtestand 
velsignet med 7 Børn, hvor af de 2 allerede ere 
hensovede; men de 5 nemlig 2de Sønner og 3de 
Døttre effterlevende, som dette vedbørlig Ære
minde haver besørget at opsættes, og som da
værende Eyere af denne Kirke dette begravelse 
Stæd for Deres Familie aleene have ladet ind
rette. «96

Endnu 1902 fandtes træskjoldet hensat i sak
ristiet (tårnrummet).

I begravelsen vides at være bisat: 1) Hannibal 
Brüggemann, *o. 1707, død som barn; 2) Ul
rich Friderich Brüggemann, *1671, †1735 (jfr. 
†epitafium og †kisteplade nr. 1); 3) Gesella Ma
ria von Brüggemann, *1713, †1746 (jfr. †kiste
plade nr. 2); 4) Johan Georg Vieth, *1709, 
†1749 (jfr. †kisteplade nr. 3); 5-8) fire børn af 
J. G. Vieth og Cathr. Nic. Brüggemann (nr.
11); 9) Anna Stockfleth, *1688, †l753 (jfr. †epi
tafium og kisteplade nr. 1); 10) Christian von 
Wilcken, †1759 (jfr. *kisteplade nr. 1); 11) 
Cathrine Nicoline Brüggemann, *1709, †l782;
12) Ulrica Anna Frederike Brüggemann, 
*1712, †3. okt. 1786; 13) Waldemar Brügge
mann, *1711, †1793 (jfr. *kisteplade nr. 2).102

†Kister. 1884103 nedgravedes på kirkegården 
seks kister fra tårnkapellets gravkælder, hvor 
endnu fem anonyme kister henstod. Af de ned
gravede var tre forsynede med kisteplader: 1) 
Ulrich Friderich von Brüggemann (†nr. 1); 2) 
Christian von Wilcken (*nr. 1) og 3) Waldemar 
von Brüggemann (*nr. 2). Bortset fra kistepla
derne og et enkelt †kistebeslag - et cirkelrundt 
Jesumonogram i gennembrudt messingarbej
de, der endnu 1902 henlå i sakristiet - kendes 
kisternes udseende ikke.

Kisteplade, 1753. Anna de Stochfleth, eneste 
datter af Hannibal Stochfleth, tidl. etatsråd, 
laugmand og præses i hofretten i Kristiania, 
hvor hun fødtes 21. april 1688, blev her gift 
3. sept. 1705 med Uldrich Fridrich von Brüg
gemann, oberst af infanteriet, velsignet med tre 
sønner og fire døtre. Efter 18 års enkestand død 
i Sorø 10. januar 1753. Gravvers.

Oval, hvælvet tinplade, 37x23 cm, angrebet 
af tinpest. Af indskriften - med graveret kursiv
- ses nu kun navnet Anna; resten kendes fra 
præsteindberetningerne 1755 og 1758.100 Pla
den omgives af strålekrans med skyer, 90x40 
cm, hvori små grupper af englehoveder kigger 
frem. Til venstre putto med kranium, til højre 
med krans og basun, foroven Sejren (Victoria) 
med palme og krans og forneden Tiden (Kro
nos) med timeglas og le. Tilsvarende indfatnin
ger kendes fra adskillige kisteplader, daterede 
fra 1750 til 1768.104

I tårnrummet, monteret på sort træplade.
Kistepladeramme, fra 1700’rne, af bly, 60x32 

cm, bestående af bladkrans med foroven ke
rubhoved, forneden vinget timeglas over død
ningehoved, samt spade og le. I tårnrummet, 
monteret på sort træplade.

*Kisteplader. 1) 1759. Christian von Wilcken, 
oberst af infanteriet, var en mand, hvis legeme 
måtte bukke før tiden 22. aug. 1759. Han blev 
efter otte års ægteskab forladt af en kær hustru, 
frue Ottonetta von Warnstedt, men forlod en 
endnu kærere, frue Uldrica Anna Friderica van 
Brüggemann, som efter en kort ægtestand af 
syv år fik årsag at sige: »Ach hvi Aad du Eva«. 
Graveret rokokobort, hvorunder fire verseli
nier ved H. Stochfleth.



KIRKE HELSINGE KIRKE 1287

Oval, hvælvet tinplade, 40x24 cm, med gra
veret kursiv, Chr. Wilckens navn med versaler. 
1884 fjernet fra kiste, nedgravet på kirkegården 
(jfr. †kister, nr. 2), 1922 henlagt i sakristiet, nu i 
skriftestolen i Drøsselbjerg kirke.

2) 1793. Waldemar von Brüggeman, gene
ralløjtnant af infanteriet og ridder af Danne
brog, *28. maj 1711, †23. febr. 1793. Søn af o- 
berst Ulrich Friderich von Brüggman og frue 
Anna Stochfleth. Gravskrift og firelinjet grav
vers. Indskriften med graveret kursiv fylder 
hele pladen, der kantes af perlebort, hvoraf dog 
halvdelen mangler. Nu i Nationalmuseet (inv. 
nr. D 86/1977).

†Kisteplader. 1) 1735. Ulrich Friderich von 
Brüggeman, oberst af infanteriet, født i Itzeho 
20. febr. 1671, af salig etatsråd Niclas von 
Brüggeman og frue Gesila Huusmann, død på 
Elved 2. juni 1735, gift med Anne de Stoch
fleth, født i Kristiania. Pladen beskrives 1902 
som »i ret tarvelig arbejde, med to overflødig
hedshorn, to genier foroven og en kerub forne
den; indskrift i midten«. Henlå i sakristiet.

Fra præsteindberetningen 175596 kendes føl
gende inskriptioner fra †kisteplader:

2) 1746. Gesella Maria von Brüggemann, 
født i Bragnes i Norge 13. okt. 1713 kl. fire om 
morgenen, datter af oberst Uldrich Fridrich 
von Brüggemann, død i Kirke Helsinge
22. dec. 1746 kl. fire om morgenen. Visd. 11.

3) 1749. Johan Georg Vieth, kaptajn og ekvi
pagemester ved søetaten, født i København 
27. sept. 1709, søn af Lerard Vieth, renteskri
ver, og Anna Margrethe Junge, datter af kom- 
merceråd, overkrigskommissær Emanuel Jun
ge. Gift 2.juli 1741 med Catharina Nicoline 
von Brüggemann, datter af oberst Uldrich Fri
drich von Brüggeman til Elved i Fyen, med 
hvem han havde fem sønner, hvoraf tre døde 
før faderen. Han døde i København 7.jan. 
1749. 2. Tim. 4,7-8.

Andre åbne †begravelser. 6. juni 1727 begrave
de sognepræsten Friderich M(ouritsen) König 
(brodersøn til forgængeren Frands König, jfr. 
epitafium) sin hustru Agnetha Hansdatter 
Knoph, †29. maj, i »den os tilhørende og af mig 
bekostede åbne begravelse under dåben.«105

Fig. 56. Kirkegårdsmonument nr. 1, over gårdmand 
Poul Larsen, †1854 (s. 1287). NE fot. 1979. - Church
yard monument no. 1 to the memory of farmer Poul Lar
sen, †1854.

175596 var der i sakristiet i korets nordøsthjørne 
(jfr. s. 1251) en åben præstebegravelse, der var 
så overfyldt, »at man ikke kunne komme til at 
flytte nogen kiste«.

En forsølvet egeløvskrans, skænket af Helsin
ge sogns beboere til minde om I. Hellemann, 
†1899 (ejer af Ågård fra 1865), er ophængt i 
tårnrummet.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 56), o. 1854. 
Gårdmand Poul Larsen i Kirke Helsinge, 
*3. marts 1782, †29. juni 1854. Hvid marmor
plade, 65x55 cm, med fordybede versaler; 
over indskriften håndtryk i relief. Kantet af ce
mentramme med rundbuet gavl, hvori græsk 
kors. Indmuret i våbenhusets vestmur.

2) O. 1858. Gårdmand Jens Hansen, Kirke- 
helsinge, *1. febr. 1801, †30. dec. 1858, og hu
stru Maren Sørensdatter, *25. sept. 1812, †20. 
jan. 1894. Hvid marmorplade, 78 X 52 cm, 
med fordybet antikva; over indskriften latinsk 
kors og vedbendranke. Indmuret i rå cement
ramme i våbenhusets østmur.
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KILDER OG HENVISNINGER
LA. Helsinge-Drøsselbjerg Sognekaldsarkiv. Aa I. 
1694-1759. Kirkebog med (senere tilføjet) inventar.
- Bl. Liber daticus 1738-1775. - B 2. Liber daticus 
1760-1792. - B 3. Liber daticus 1791-1831. - Ars- 
Løve hrdr.s provsti. Synsprotokol 1862-1932. - Ved 
embedet. Synsprotokol 1926 - 19(79). - Se i øvrigt 
arkivalier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Indberet
ninger ved M. Mackeprang 1899 (altertavlerelieffer),
C. M. Smidt 1902 (bygning), J. Olrik 1902 (inven
tar), J. Kornerup 1904 og 1905 (alterbordsforside), 
Thorkild Gravlund udat. (altertavle), Harald Munk 
1934 (altertavle og prædikestol), Marinus Andersen 
1943 (østvindue), Rudolph Gram 1959 (restaure
ring), Einar V. Jensen 1959 (inventar), Aage Søren
sen 1959 (Mariaalter), Verner Thomsen 1960 (Kri- 
stusfigur), G. M. og E. Lind 1961, suppleret samme 
år af Elna Møller (kalkmalerier), Einar V.Jensen 
1961 (inventar), Elna Møller 1961 (bygning), Knud 
Simonsen 1968 og Olaf Hellvik 1970 (kalkmalerier), 
Einar V.Jensen [1974 kladde] (epitafium), Marie- 
Louise Jørgensen, Ulla Kjær og Birgitte Skov 1979 
(inventar og gravminder) og Hugo Johannsen 1984 
(bygning). — Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse 
ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie-Louise 
Jørgensen og Birgitte Skov-Jakobsen, gravminder 
ved Henrik Larsen. Redaktionen afsluttet maj 1985.

Tegninger. NM2. Font og fontefrise ved J. Korne
rup og J. Worsaae, udat. - Fontekumme ved 
H. Storck, udat. - Fontefrise ved E. Rothe 1905 og 
P. Henriksen 1916 efter Rothe. - Alterskab ved Mo
gens Clemmensen 1911. - Vindue, før og efter re
staurering ved Marinus Andersen 1942. - Plan og 
snit ved Rudolph Gram 1958. - Plan og snit (rekon
struktion) ved Elna Møller og tegnet af Holger 
Schmidt 1961. - Plan og snit ved Henrik Jacobsen 
1982 og 1985. - KglBibl. 2°. 61 og 66. Johan Gottfred 
Burman Becker: Tegninger af Danske Kirker, Mo
numenter, Døbefonter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger. - Kunstakademiets bibliotek. 
Kalkmalerier og inventar ved Hans J. Holm 1868 
(lommebog A, s. 2-14; 26-30; 46; 73).

Notebøger. NM2. J. Worsaae VII, 9. - P. Nørlund 
II, 50. - C. M. Smidt IVa, 21-26; 28-32.
1 Roskildebispens jordebog s. 162.
2 LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.
3 SRD I, 191.
4 Løffler har identificeret den omtalte kirke med lo
kaliteten af samme navn i Nordsjælland, jfr. A. L. 
Clemmensen og I. B. Løffler: Sjællands Stiftslands- 
bykirker, 1880, s. 40. Brandspor er dog ikke påvist, 
ligesom ingen byggeaktivitet synes at kunne henfø
res til det pågældende tidspunkt, jfr. DK. Frborg.

s. 1215. Det kan således ikke med sikkerhed afgøres, 
hvilken »Helsinge« krønikeskriveren sigtede til, 
men sandsynligheden taler for Kirke Helsinge: Dels 
nævner Peder Olsen under samme år desuden kun 
belejringen af Kalundborg, dels kan den første store 
udvidelse af Kirke Helsinge være gennemført ved 
tiden for kirkens brand. Vedr. kirkens og kirkegår
dens funktion som tilflugtssted se Kai Uldall: Kir
kens profanbenyttelse i ældre tid, i Fortid og Nutid, 
9, 1931-32, s. 121.
5 Repert. nr. 1144.
6 Repert. nr. 3758, jfr. Det kgl. Rettertings Domme 
og Rigens Forfølgninger fra Christian III.s tid, ved 
Troels Dahlerup, I, 1959, s. 350f.
7 Repert. nr. 5206.
8 Landebogen s. 125.
9 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
10 Kronens Skøder III, 398 og 534. Stridighederne 
omkring det Müllerske gods medførte bl.a. uklarhed 
omkring udøvelsen af kaldsretten til de kirker, som 
Müller havde besiddet. Müllers svigersøn Johannes 
Fincke og datteren Anna Catharina afstod dog 1689 
formelt patronatsretten til de kirker, kronen tidligere 
havde solgt, heriblandt Kirke Helsinge, jfr. Kronens 
Skøder III, 47; endvidere Gørlev s. 1211, note 4.

11 RA. Rtk. Tiendetaksationer, hartkornsspecifi- 
kationer: 313.1. Kommissionen af 18. april 1702 
(Kalundborg, Dragsholm og Sæbygård amter). Ef
ter sognepræstens død 1694 skiftede kirken på ny 
ejer, og 1702 tilhørte den rådmand Rasmus Jørgen
sen, Slagelse.
12 1734 ejedes kirken af herredsfoged Anders Bech, 
der havde erhvervet Helsingegård 1725, jfr. LA. 
Stiftsøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirkesyn 
m.m. Herefter overgik gården og kirkerettighederne 
til rådmand M. Sørensen Høeberg, Kalundborg 
(LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog), 
og efter 1780 var etatsråd Knud Holtermann kirkee
jer, jfr. LA. Helsinge-Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. 
B 1. Liber daticus 1738-75.
13 RA. DaKanc. A 30. 1809. Fortegnelse over kirker 
og disses ejere.
14 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsprot. 1862- 
1932.
15 Således anføres 1889 en ny mur omkring udvidel
sen, jfr. note 14.
16 LA. Helsinge-Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. B 2. 
Liber daticus 1760-92.
17 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
borg og Sæbygård amter. Kirkergsk.
18 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Rgsk. for de under 
Sjællands stiftsskrivers inspektion staaende kirker, 
1764-68, 1769-72.
19 LA. Helsinge-Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. B 3. 
Liber daticus. 1791-1831.
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20 Jfr. Elna Møllers indberetning, der suppleres af en 
række fotografier af det afklædte murværk, fortrins
vis syd- og vestvæggen.
21 Sammenligningsvis kan henvises til oversigten 
over romanske landsbykirkers hovedmål i Sorø amt, 
jfr. DK. Sorø s. 1206-07. Det fremgår heraf, at den 
mindste indvendige bredde i noget kirkeskib er 4,38 
m, mens normen svinger omkring 5,5-7,0 m. Den 
største længde er 15,1 m i Eggeslevmagle, hvis til
svarende bredde er 8,45 m.
22 Jfr. spor efter det oprindelige kortag i Esbønderup 
(DK. Frborg. s. 1013).
23 Således tolket af Elna Møller i »Den middelalderli
ge kirke som byggeplads«, i Fortid og Nutid, 21, 
1961, s. 272f. - en fremstilling, der bygger på forfat
terens egne undersøgelser ved kirkens restaurering 
samme år.
24 I Udby kirke findes en sekundært tilføjet, senro
mansk forbygning (vestforlængelse?), som er asym
metrisk i forhold til skibet, jfr. DK. Præstø s. 906; se 
endvidere Hans Stiesdal i Kirkens bygning og brug. 
Festskrift til Elna Møller, 1983, s. 24.
25 Et lignende unggotisk vindue er bevaret i den æld
ste del af Boeslunde kirke (o. 1300), hvis skib i øvrigt 
opviser meget atypiske dimensioner, jfr. DK. Sorø 
s. 754.
26 Elna Møller foreslår i sin rekonstruktion (note 23) 
et kort, tværrektangulært kor, som således havde sin 
gavl østligere end den nuværende kirkes. Forslaget 
bygger på den omstændighed, at en arbejdsmand i 
grøfter til de nye varmeledninger (1960) havde på- 
truffet store kampesten m.v., som skønnedes at hid
røre dels fra et nord-sydgående fundament 150-225 
cm øst for den nuværende gavl, dels et øst-vestlø- 
bende, lidt nordligere end den nuværende kirkes 
sydmur, jfr. Elna Møllers indberetning med udførli- 
gere redegørelse. Det må dog understreges, at fun
damenterne som sådan aldrig er undersøgt, endsige 
målt ind af fagfolk.
27 Sædvanligvis er der i lignende tilfælde en skjold
bue mod den gamle gavl, som imidlertid her dækkes 
af en påmuring med hvælvforlæg, hvilket kan skyl
des ønske om at sløre gavlens heterogene murværk 
med vinduesåbning. I første mellemstokværk ses i 
øvrigt tydeligt, at hvælvet er bygget sideløbende 
med murene, idet overdøren her udmunder i et mur
fremspring, som er bygget ind over hvælvets nord
kappe. Sammesteds ses en justering af nordre mur
flugt, som er søgt rettet ind efter kirkens længdeak
se, der ved udstikning af tårnets fundamenter ikke 
helt er respekteret.
28 De smalle lyssprækker er ikke skydeskår, som 
foreslået af Johan Lange, der i øvrigt har overset den 
tilmurede åbning mellem sprækkerne, jfr. Arsskrift 
for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe 
Kommune, 1982, s. 57f. Fortolkningen af denne og

en række andre hyppigt forekommende enkeltheder 
i gotiske kirketårne som værende levn af forsvars- 
indretninger er forlængst afvist, jfr. note 30. Lignen
de smalle lyssprækker kendes bl.a. fra Køge, S. Ni
colai og Højelse (DK. Kbh. Amt s. 176, 1240).
29 Den forkilede bjælkeende er kun bevaret i nord, 
hvor den nu er synlig fra kirkens loft. Denne foran- 
kringsteknik er velkendt fra adskillige eksempler, 
jfr. bl.a. Grandløse, Tølløse og Gierslev (s. 207, 222 
og 1124).
30 Fænomenet, som er normalt forekommende i go
tiske kirketårne, tolkedes tidligere af Emil Eckhoff 
som levn af en postuleret forsvarsindretning (ydre 
skyttegalleri), jfr. ÅrbOldkHist. 1899, s. 57f. Tolk
ningen, der imidlertid forlængst er afvist af bl.a. 
Løffler, Mackeprang og Chr. Axel Jensen (jfr. Årb
OldkHist. 1902, s. 42f. og 1918, s. 2f.), er i de sene
ste år genoplivet af Johan Lange (note 28).
31 Forbilledet er senere kopieret i annekskirken 
Drøsselbjerg; et andet eksempel er Herlufmagle, jfr. 
DK. Præstø s. 620.
32 Blandt andre eksempler på kirker med parallelle 
sadeltage i bygningens længderetning kan nævnes 
Toreby på Lolland (DK. Maribo s. 1008) og †S. Ni
colai i Varde (DK. Ribe s. 948). Den upraktiske løs
ning med skotrende mellem skibene bevaredes sjæl
dent længe; dog ses den benyttet så sent som 1696, 
da Antvorskov †kirke fik nye tage (DK. Sorø 
s. 614).
33 Jfr. Sæby tårn og våbenhuset i Havrebjerg (s. 901, 
1089) samt tårnene i Føllenslev og Særslev (begge 
Skippinge hrd.).
34 Kombinationen af våbenhus og kapel med alter 
kendetegner tilsyneladende andre af egnens tilbyg
ninger ud for dørstederne, jfr. Sæby, Gierslev, Fin- 
derup og Gørlev (s. 901, 1121, 1124, 1158 og 1185), 
der dog alle har arkader mod kirken. Sådanne tilbyg
ninger har oftest et stort østvindue og en vestligt 
forskudt dør i gavlen. Det skal dog bemærkes, at 
lignende asymmetriske gavlkompositioner karakte
riserer de tre middelalderlige våbenhuse ved Roskil
de domkirke, uden at de ovenfor anførte hensyn her 
har gjort sig gældende, jfr. DK. Kbh. Amt s. 1462, 
1483 og 1488.
35 Sakristiet nævnes tidligst 1646 (note 2); men dets 
samtidighed med ombygningen til hallekirke frem
går dels af østgavlens vindue, dels af den omstæn
dighed, at kalkmalerierne (o. 1550) på den nordøstre 
fripille netop mangler på de to sider, hvor lukkemu
ren stødte op til pillen.
36 I amtet kan nævnes: Kundby, Mørkøv, Ørslev 
(s. 627, 778 og 1050) samt Årby, Svallerup og Store 
Fuglede (Ars hrd.).
37 Endnu 1902 fandtes der ikke nogen pille på dette 
sted.
38 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
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39 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsfor- 
retningsprot.
40 I Vordingborg kirke har et middelalderligt læg- 
mandskrucifiks været suppleret med kalkmalede si
defigurer fra 1460’erne, jfr. DK. Præstø s. 174. An
dre eksempler på samspillet mellem lægmandskruci- 
fikset og kalkmaleriudsmykningen kendes fra Und
løse og Gislinge (s. 373 og 573f.). Se endvidere Ebbe 
Nyborg: Passionsreliefferne i Store Rise kirke, i Kir
kens bygning og brug. Festskrift til Elna Møller,
1983, s. 84-85; Erland Lagerløf: Etimasia. Kristi 
tomme tron, i Kristusfremstillinger (5. nordiske 
symposium for ikonografiske studier 1976), 1980, 
s. 176f. Samspillet mellem kalkmalerier og inventar, 
knyttet til altre og døbefont, er generelt behandlet af 
Søren Kaspersen: Billeder og liturgi, i Den icono- 
graphiske post, 1971, nr. 4-5, s. 3ff.
41 De nu atter tildækkede malerier var således 
ukendte, da kirken blev beskrevet i DK. Kbh. Amt 
s. 863f. - Indberetning ved G. M. Lind, suppleret 
med fotografier i NM2.
42 Hans J. Holm har også aftegnet denne pilles ud
smykning i sin lommebog og kalder her mandsho- 
vedet for Johannes Døberen - en tolkning, som me
daljonens lighed med et fad formentlig har syntes 
ham nærliggende. Såvel fysiognomi som hovedbe
klædning taler dog imod dette; i øvrigt svarer ho
vedet til en i samtiden yndet mode, sml. eksempelvis 
træskæringerne på stolestader.
43 Karakteren af rankerne fremgår i nogen grad af et 
fotografi (Elna Møller 1961) foruden skitsen i sam
mes tilføjelse til G. M. Linds indberetning om kalk
malerierne.
44 Sidstnævnte kors ses på fotografi (Elna Møller 
1961) af den afdækkede mur. Det fremgår heraf, at 
hverken dette eller korset på altervæggen (jfr. 
fig. 18) var malet med den tvedeling af korsarmene, 
som kendetegner sydvæggens bevarede indvielses- 
kors.
45 Kendskab til denne udsmykning stammer hoved
sagelig fra Hans J. Holms notebog fra restaureringen 
1868-69. Sparrerne på hvælvenes gjordbuer var til
syneladende bevaret 1857 (jfr. fig. 15), og rester af 
denne udsmykning fremdroges også 1961, jfr. foto
grafier i NM2.
46 Af et brev fra Hans J. Holm til hustruen, dateret 
14. sept. 1868, fremgår, at han da tegnede på hvæl- 
vingsdekorationer og håbede på bistand med selve 
tegningsarbejdet (til de forlæg malermesteren skulle 
benytte) fra (Emil) Blichfeldt, som ellers arbejdede 
for [J. V-l Dahlerup. RA. Private personarkiver. 
6689. Hans J. Holms arkiv. 1845-88. Breve m.m.
47 Se Nils-Arvid Bringéus: Caritas Romana och de 
bevingade dygderna, i RIG, årgang 52, häfte 2, 
1969, s. 49-77.
48 LA. Helsinge-Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. Aa I.

1694-1759. Kirkebog med inventar.
49 Ved restaureringen 1951-52 fjernedes et nyere fod
stykke, hvorpå var malet: »Nystafferet Aar 1933, 
H. Munk«. 1845 var tavlen restaureret og »overdra
gen med copalfernis«, jfr. note 39.
50 Fløjenes udsmykning med scener af Jesu barn
domshistorie fremfor apostel- og helgenfremstillin
ger taler for, at det har været en sidealtertavle, sml. 
Aron Andersson: Medieval Wooden Sculpture in 
Sweden, III, Stockholm 1980, s. 82f.
51 Sml. figur fra Højrup, nu i Flensborg museum 
(DK. SJyll. s. 1200), hvor barnet dog snarest ligger 
på moderens skød. I Kunsthistorisk oversigt (DK. 
SJyll. s. 2805) peges desuden på en Soest-madonna 
og andre fransk-provinsielle madonnaer.
52 Se Danmarks Billedhuggerkunst, red. V. Thorla- 
cius-Ussing, 1950, hvor Nørlund (s. 78) daterer fi
guren til o. 1400 og tillige henleder opmærksomhe
den på visse ligheder med korstolene i Lund. Jfr. 
også Beckett: DaKunst II, 426.
53 I Danmarks Billedhuggerkunst, jfr. note 52, påpe
ger Poul Nørlund slægtskabet mellem lændebælter- 
ne (ridderbælter) her og på hertug Kristoffers dragt 
på gravmælet i Roskilde domkirke, gengivet i DK. 
Kbh. Amt 3. bd., s. 1783.
54 Blandt tavlerne med Maria i midtskabet og beva
rede relieffer på fløjene kan nævnes Skårskind i O- 
stergötland eller Fröskog i Dalsland, begge afbildet i 
Aron Andersson: Medieval Wooden Sculpture in 
Sweden, III, Stockholm 1980, s. 82, fig. 48 og V, 
1964, s. 54-55.
55 Bag på reliefferne er indridset »C.E.Ba(u?)gge 
18(?)69«. 1899 fremtrådte de uden farve.
56 Jfr. DK. SJyll. s. 2815, Kunsthistorisk oversigt 
med henvisning bl.a. til Branderup s. 854 og Not
mark s. 2524.

Fig. 57. Landsbyplan 1781. - Village map.
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57 Jfr. påskrift under Burman Beckers eksteriørteg
ning.
58 Jfr. skrivelse af 20. nov. 1907 fra præsten. Imod en 
godtgørelsessum til brug ved staffering af den i kir
ken stående altertavle, blev figurerne 1932 overdra
get museet.
59 Jfr. Ulla Haastrup: Påskespil og kirkekunst, Na
tionalmuseet 1974. Her dateres figuren til o. 1275- 
1300. Se desuden samme forfatter: Kristi himmel- 
fartsspil i Visby, i Fornvännen 1973, s. 37-48 og 
Kalkmalerier og senmiddelalderens spil - belyst ved 
1500-tals udmaling af Sulsted kirke i Jylland, i Fra 
Sankt Olav til Martin Luther (3. nordiske symposi
um for ikonografiske studier 1972), Oslo 1975. For
uden i Århus domkirke findes i flere af amtets lands
bykirker huller til ophejsning af kirkespilsfigurer, 
jfr. DK. Århus s. 255, 1867 og 1990 med fig. 11. 
Endvidere Ulla Haastrup: Kristus en face = Deus 
Majestatis, i Kristusfremstillinger (5. nordiske sym
posium for ikonografiske studier 1976) 1980, s. 103f.
60 Jfr. den i note 59 omtalte gotlandske parallel fra 
Visby.
61 DaKunst II, 130.
62 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
63 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
64 Inventariet 1683 nævner kun et sygesæt, som i 
øvrigt ikke beskrives, jfr. note 48.
65 Alterkalken i Haraldsted har på tilsvarende cylin- 
derformet skaft fra o. 1400 graveret indskrift: »got 
help« foroven og »Maria help« forneden (jfr. DK. 
Sorø s. 451 med fig. 10).
66 Tilføjelse til ældre inventar (note 48). På grund af 
papirets beskadigelse er visse dele ulæselige.
67 Mackeprang: Døbefonte s. 388 og Oscar Reuter- 
svård: Fyra Olavsframställningar på de så kallade 
Fröjel-Falsterbofuntarna från 1400-tallets början, i 
Fra Sankt Olav til Martin Luther (3. nordiske sym
posium for ikonografiske studier 1972), Oslo 1975. 
Reutersvärd ser gruppen som eksponent for en got
landsk form for ungrenæssance.
68 Jfr. J. F. Fenger: Klokke-Indskrifter, i Kirkehist- 
Saml. 2. bd., 1853-56, s. 582. I forbindelse med om
talen af vers om hellig Olav på en klokke fra Asmin
derød, nævner han fonten i Kirke Helsinge og be
kræfter sin opfattelse af de to figurer som Olav og 
Knud med en henvisning til billeder af dem på et 
†korgitter i den nærliggende Kirke-Stillinge (jfr. 
DK. Sorø s. 732).
69 Det drejer sig om den lysende kugle (dvs. Jesus), 
der blændede Paulus på vejen til Damaskus og med
førte hans omvendelse, jfr. Ap.G. 9,3. Mackeprang 
tolker, »trods det lidet kvindelige udseende«, figu
ren som Katarina med marterhjul og sværd.
70 Vedr. Førslev, sml. DK. Sorø s. 1004 med fig. 12, 
og Magleby DK. Præstø s. 1005 med fig. 6.

Fig. 58. Altertavledetalje. Evangelisten Markus sid
dende på storgesimsen, sml. fig. 22 (s. 1260). NE 
fot. 1979. - Detail of the altar-piece. St. Mark seated on 
the cornice, cf. fig. 22.

71 Jfr. Kirke Helsinge synsprot. 1926-19(79), ved 
embedet og kronik af kirkens præst, R. Glenthøj, 
aug. 1937.
72 Mesteren betegnes således, fordi han har udført 
altertavlen i byen Petersdorf på Fehmern, jfr. Max 
Hasse: Lübeck Sankt Annen-Museum. Die sakrale 
Werke, Lübeck 1970, hvor midtpartiet gengives 
s. 78. Den var udstillet i Køln 1978, og gengives i 
kataloget: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. 
Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Mu- 
seums in der Kunsthalle Köln, 1978, 2. bd. s. 527. - 
Med beliggenheden tæt ved Store Bælt har det ikke 
været vanskeligt at knytte forbindelse mellem Kirke 
Helsinge og de nordtyske byer.
73 Afbildet hos Aron Andersson: Medieval Wooden 
Sculpture in Sweden, V, Stockholm 1964, pi. 139- 
42. Tilhørende tekst IV, 256-58. Krucifikset er fra 
Vadstena overført til Trehörna kirke, hvorfra det 
kom til Stockholm. Andreas Lindblom foreslår (i: 
Kult och Konst i Vadstena Kloster, 1965), at grup
pen har smykket Helligkorsaltret i Vadstena.
74 Det må bero på en misforståelse, når stolen 1848 
siges at være fra 1516, jfr. note 57.
75 Synet påpegede 1817, at stolen burde understøttes 
med en stolpe, jfr. note 19.
76 DK. Præstø s. 926, fig. 6.
77 Gavlen indgår i et panel, der er udstillet i rum 39. 
Om tilsvarende sønderjyske, se Jørgen Slettebo: Re- 
naissancehoveder. Borgere i sønderjysk kirkeinven
tar, i Fra Als og Sundeved, 47, 1968, s. 69f.
78 Endvidere mere primitivt f.eks. i Butterup, s. 76 
med fig. 19.
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79 Sml. DK. Sorø s. 437 med fig. 13 og Jensen: Sned
kere s. 34, fig. 46-48. Jensen anser stolene i Vigersted 
og en dør i Høm for at være udført af samme mester 
som stolegavle fra Freerslev, nu i NM2.
80 Udsmykning på stolegavlens inderside kendes og
så fra Søndersted (s. 412).
81 S. 384 med fig. 28a-b og s. 412 med fig. 19.
82 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
83 Jfr. afskrift ved Hans J. Holm 1868.
84 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
85 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915 og note 14.
86 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
77 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.
88 Jfr. Uldall s. 72-73. Sml. J. F. Fenger: Klokke-Ind- 
skrifter, i KirkehistSaml. 2. bd., 1853-56, s. 474 og 
Nyrop: Kirkeklokker s. 13.
89 Se Vibeke Michelsen: Jørgen Hansen. Klokkestø
ber i Århus og Kalundborg, i Arv og Eje 1983.
90 Vedr. klokkestøbning på kirkegårde, sml. Svin- 
ninge †klokker s. 726. Se endvidere Jens Vellev: 
Støbning af middelalderens kirkeklokker, i Hikuin 
3, 1977, især s. 248 f.
91 Jfr. DK. Frborg. s. 788 og J. F. Fenger: Klokke- 
Indskrifter, i KirkehistSaml. 2. bd. 1853-56, s. 485. 
Desuden Nyrop: Kirkeklokker s. 37.
92 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29.
93 Jfr. H. C. Roede: Uddrag af Kancelliets Registran
ter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1660-70 i Pers- 
HistT. 6. rk. 3. bd., 1912, s. 3.
94 Jfr. E. F. S. Lund: Danske malede Portrætter, IX, 
1903, s. 102.
95 Et lokalt sagn vil vide, at hun, for at få sin dragt 
syet færdig til tiden, påkaldte sig djævelens hjælp, 
hvorefter ægtemanden måtte uddrive ham igen; 
Thorkild Gravlund: Rids af Reersøs Historie i Årb-

Holbæk. 1908, s.62f., jfr. DaSagn. VI, 1 nr. 641 og 
indb. 1902, hvor sagnet genfortælles i lidt ændret 
skikkelse. Om ægteparret fortæller DaSagn. videre 
det også andetsteds fra kendte sagn om præsten, der 
ved en fejltagelse maner sin som spøgelse udklædte 
gårdskarl i jorden. Endelig refererer præste- 
indb. 1755 (jfr. note 96) en hændelse tredive år tid
ligere, hvor et lynnedslag ramte en kugle, der var 
indmuret over ægteparrets epitafium. Muren revne
de, og kuglen blev fundet nede i kirken, splittet i fire 
lige dele.
96 NM2. Håndskriftsaml. Indb vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755, I.
97 Worsaaes notebog VII, 9.
98 Om linjeskibet Christian VIII.s skæbne og Peter 
Nielsens heltegerning, samt mindestenen, der 1940 
rejstes for ham på Reersø kirkegård, se Tøjhusmuse
ets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50, bd. IIb, 1949, 
s. 608f.
99 Jfr. Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen, bd. 
Ilb, 1949, s. 434f.
100 Jfr. note 96 og note 62.
101 Marie-Louise Jørgensen og Hans Stiesdal: Ur
spindelen og urhjulet - to oversete forkrænkelig- 
hedssymboler i NMArb. 1985.
102 Jfr. note 96. De bibliografiske oplysninger er sup
pleret fra DaAdÅrb. 1891 med senere tilføjelser og 
DaBiogrLeks. 1. udg., jfr. Vedel Simonsen: Samlin
ger til den fynske Herregaard Elvedgaards Historie, 
2. hft., 1846, s. 137f.
103 Cirkulære til biskopperne 1890.
104 Således fra Nr.Jernløse (nr. 1, s. 107), Tølløse 
(s. 238), Hagested (s. 557) og Ruds Vedby (nr. 1, 
s. 1016, fig. 43, samt nr. 6 og *kistepladeindfatning 
s. 1018). Endvidere i Trinitatis kirke (DK. Kbh.By, 
bd. 2, s. 346 nr. 7 og 8, jfr. fig. 55).
105 Jfr. J. F. Fenger: Om vore gamle Kirkebøger, i 
KirkehistSaml. l.rk. 2. bd., 1853-56, s. 271.



Fig. 1. Ydre, set fra nordøst. HJ fot. 1985. - Exterior seen from the north-east.

REERSØ KIRKE

Beboerne på halvøen Reersø ved Store Bælt, 
som har levet afsides og langvejs fra den østligt 
i sognet beliggende kirkeby, fik 1903-04 en fili
alkirke (indviet 10. juli 1904), som i hovedsagen 
bekostedes af staten.

Kirken ligger markant ved toppen af et høj
dedrag nordligt i den gamle landsby. Kirkegår
den, der er anlagt på det østover stærkt falden

de terræn, er o. 1940 udvidet mod nord.1 Begge 
afsnit hegnes af hvidkalkede mure, hængt med 
indadvendte vingetegl. Hovedindgangen ud
gøres af to fladbuede portaler i vest, som flug
ter med og flankerer kirkens facade; åbningerne 
lukkes af rødmalede trætremmefløje. - I nord- 
østhjørnet af kirkegårdens gamle afsnit er et 
hvidkalket, teglhængt ligkapel, ved hvis østre
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flankemur der sekundært er tilbygget et nød- 
tørftshus.

Kirken er opført af arkitekt Søren Lemcke 
(jfr. Vester Løve s. 1150) efter tegninger af pro
fessor Valdemar Koch (†1902). Bygningen be
står af femkantet apsis og et skib med tagrytter- 
lignende tårn over vestenden, hvori er afskilret 
en forhal (våbenhus), flankeret af præsteværelse 
(nord) og fyrrum med trappe til loftsrummene 
og klokketårnet. Materialet er mursten, der 
over den blanke kløvstenssokkel står hvidtet og 
hængt med røde vingetegl. Klokketårnet, hvis 
øvre del er en rødmalet tømmerkonstruktion 
med fladbuede åbninger, krones dog af skifer
tækket pyramidespir.

Muråbningerne er rundbuede, for skibets 
vedkommende i form af koblede vinduer, 
mens lysåbningerne i vestpartiet - bortset fra 
lunetten over indgangsdøren og et biforium 
under klokkestokværket - udgøres af ganske 
små vinduer. Murfladerne brydes endvidere af 
savskifter, som foruden soklens og gesimsernes 
vandrette linjer betoner vestfrontens skrå 
kamme.

Det indre dækkes af murede hvælv, femkan
tet i apsis, tøndeformet i skib og våbenhus. 
Hvælvene er lavtsiddende og får en særlig ka
rakter ved, at stikkapper gennembryder dem 
ud for vinduerne. Skibets vægge opdeles tilsva
rende af rundbuede vinduesnicher, og fra pil
lerne herimellem udgår vulster, der er videre
ført på hvælvet som dekorative gjordbuer. 
Overfor denne betoning af rummets lodrette 
akser står en fremhævelse af væggenes vandret
te linjer gennem anbringelsen af en omløbende 
båndgesims (to vulster, skilt af glat murflade) i 
højde med vinduernes sål. De to hovedafsnit 
forbindes af den rundbuede apsisbue. Gulvene 
er belagt med rødgule sten på fladen med fuge. 
Den oprindelige kakkelovn afløstes o. 1955 af 
elektrisk opvarmning.

I korets vinduer er glasmalerier, forestillende 
korslammet, flankeret af de fire evangelister.

Inventaret er for væsentlige deles vedkom
mende samtidigt med selve bygningen og har 
bevaret sin egetræsådring, fremhævet af lidt 
grønt på lister og profiler.

På det oprindelige alterbord, en snedkret kasse 
med fyldinger, er 1981 opstillet en ny altertavle, 
et bronzerelief af Erik Warming, forestillende 
Peters fiskedræt; nederst læses med reliefversa
ler: »Kast Jeres garn ud« (Luk. 5,4). Den tidli
gere alterprydelse var et oprindeligt †retabel, 
flankeret af småspir og kronet af kors. I midt
feltet læstes med versaler: »Jeg er vejen, sand
heden og livet ...« (Joh. 14,6).

Altersølv. Kalken, fra 1716, har oprindelig til
hørt et af flådens skibe og blev af Kultusmini
steriet overdraget Reersø kirke. Den er identisk 
med en kalk, der tilsvarende blev givet til Drå- 
by nye kirke i Horns herred,2 og ligesom den
19,5 cm høj, af vanlig barok form med cirkulær 
fod, cylinderformet skaft, der brydes af midt- 
delt, godronneret knop og bæger med ny hæl
detud. Under bunden er graveret nummer og 
vægtangivelse: »No 5=33 l(od) ½ q(uint)«. På 
fodens standkant ses fire stempler: mestermær
ke NI over 1713 (Bøje 304) for Niels Johnsen, 
guardeinmærke for Conrad Ludolf, Køben- 
havnsmærke 1716 og månedsmærke vædderen. 
Glat disk, 14,5 cm i tvm. Under bunden stemp
let NP (eller R?).

Cylinderformet oblatæske, fra 1939, tvm. 10 
cm. På låget graveret græsk kors og med skri
veskrift: »Reersø Kirke 1939« og »7 Kor. 
11,23-24«. Under bunden fire stempler:3 me
stermærke LG, muligvis for Laurits Theodor 
Grün, Københavnsmærke (19)39, guardein
mærke for Johs. Siggaard og stempel med 
Dansk Arbejde.

Alterkande, 1939, højde 15,5 cm. På låget 
graveret skriveskrift: »Reersø Kirke 1939« og 
»Matth. 26, 27-28«. Under bunden tre stemp
ler: mestermærke et M?, som på kalken i Gør
lev Valgmenighedskirke (s. 1215), Køben
havnsmærke (19)39 og guardeinmærke for 
Johs. Siggaard.

Ske, fra 1903, med tre stempler:3 mestermær
ke AF for A. Fleron, Københavnsmærke (19)03 
og guardeinmærke for Simon Groth.

Alter stagerne, 37 cm høje, er formentlig op
rindelige og flankerede tidligere en syvarmet 
stage, som nu er opsat på konsol på skibets 
nordøstre væg.
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Fig. 2. Indre, set mod 
øst. HJ fot. 1985. - Inter
ior to the east.

Den halvrunde alterskranke har udsavede ba- 
lustre, som udvendig smykkes af malet blom
sterornamentik (liljer).

Den nyromanske font er af grå kalksten med 
tovsnoning omkring mundingsranden. - Dåbs- 
fad, af messing, tvm. 44 cm. I bunden drevet 
indvielseskors og på fanen fæstnet et skjold af 
sølv, hvorpå med graveret skriveskrift læses: 
»... og skænket til Reersø Kirke af Cilius Peter
sen, Blikkenslager, Kirke Helsinge, 1904«. - 
Dåbskande, af tin, med fødder, formet som 
vinløv.

Prædikestolen ved skibets sydvæg er på fem 
fag med glatte, rundbuede fyldinger.

Stolestaderne har glatte gavle med udsavet, 
hjerteformet afslutning, kronet af spir (til lys 
og blomster). Blåmalet, med grå kantstriber.

To pengebøsser, af messing, på hver side af 
indgangsdøren i våbenhuset.

Orgel, af standardtype, bygget 1974 af Ve- 
stre’s Orgel- og pianofabrikk, Haramsøy-Ale- 
sund, Norge. Seks stemmer, ét manual og pe
dal. Dispostion: Manual: Rørfløyte 8', Princi

pal 4', Gedaktfløyte 4', Quintatøn 2', Mixtur 
II—III; delte registre. Pedal: Subbas 16'. I skibets 
nordvesthjørne. Et †harmonium skænkedes 1905 
af Kirsten Christiansen.4

Lysekrone, nyere barokkopi, ophængt i ski
bet.

Kirkeskib, tremastet bark, ophængt i skibet.
Klokke, 1903, tvm. 58 cm. På halsen re

liefversaler: »Alting er rede. Kommer til Bryl
lup« (Matt. 22,4) — »De Smithske Jernstøberier 
og Maskinverksteder i Aalborg giorde mig Aar
1903 for Reersø Kirke«.

På skibets sydvestre væg er ophængt forsøl
vet egeløvskrans med graveret skriveskrift: »Til 
Pastor H. O. Frimodt Møllers Baare. *5.10. 
1871 - †26.8.1934«. - »Med Tak fra Menig- 
hedsraadsmedlemmerne i Kirke Helsinge, 
Drøsselbjerg og Rersø«.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet. Kirkeprotokol for Reersø kirke 1929- 
19(83).
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1 Ved embedet. Synsprot.
2 Jfr. DK. Frborg. s. 1671, og til Lynæs kom en tred
je kalk (jfr. s. 2574). Se i øvrigt Kirsten Borg: Eng
lænderne respekterede flådens hellige kar, i Roskilde

Stiftsblad, juli 1983, s. 103-04.
3 Jfr- Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker indtil 1943, 1943.
4 Slagelse Tidende 29. okt. 1974.



Fig. 1. Ydre, set fra nordøst. HJ fot. 1985. - Exterior seen from the north-east.

DRØSSELBJERG KIRKE
LØVE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 1 mk.1 
1647 kaldes den S. Jørgens kirke og har således i mid
delalderen antagelig været viet til denne helgen (jfr. 
†træskulptur).2 1493 kendes en sognepræst;3 men 
1567 var kirken anneks til Kirke Helsinge, og præste
gården betegnedes som øde. Sognet talte da 30 tien
deydere.4 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for

kongelig;5 men 30. sept. 1673 fik rentemester Henrik 
Müller den tilskødet, og det fastsloges 1690, at så
længe Müller og hans arvinger besad Bøstrupgård, 
skulle den forblive derved.6 Også efter at Bøstrup 
var kommet ud af slægtens eje fulgte kirken denne 
gård,7 hvis ejere dog muligvis ikke besad kaldsret
ten. l.jan. 1925 overgik kirken til selveje.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 84
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Kirken ligger i landsbyens nordøstlige udkant 
på svagt hævet grund syd for et højdedrag. 
Tidligere var den omgivet af flere mindre huse 
(sml. fig. 45); men nu findes kun et par enkelte 
ejendomme uden for hegnsmurene mod øst og 
nord. Bebyggelsen i vest må være forsvundet 
inden kirkegårdens udvidelse i denne retning, 
hvilket synes sket i flere omgange: Først en 
mindre regulering 1876 og senest en mere om
fattende udvidelse o. 1932 på det vestover fal
dende terræn.9

Kirkegårdens hegn og indgange. Skellet mellem 
den ældre del og den yngste vestudvidelse mar
keres af den bevarede søndre tredjedel af vest
muren fra 1876, som ligger i flugt med ligka
pellets østgavl. Af ældre hegnsmure omkring 
den gamle kirkegård er nu kun bevaret kortere 
strækninger i syd, øst og imod nord. De er 
opført af store mursten over markstenssyld og 
kan gå tilbage til senmiddelalderen.10 Murene i 
forbindelse med 1876-reguleringen er af små 
gule sten i krydsskifte over kløvstenssokkel.11 
De brydes udvendig af fladbuede spareblæn- 
dinger (jfr. Gierslevs vestmur, s. 1116) og stod 
endnu 1922 uden hvidtning. De øvrige mur
stykker omkring kirkegårdens ældre del stam
mer antagelig fra forskellige reparationer i slut
ningen af 1800’rne. Murene omkring den store 
vestudvidelse er af gulsten på cementsokkel og 
brydes udvendig i syd af spareblændinger af 
hensyn til sammenhængen med muren fra 
1876. - Samtlige hegnsmure står nu hvidkalke
de og afdækket med røde vingetegl, der har 
udadvendt fald, bortset fra den ældste mur
strækning i syd, lige øst for portalen.

Inden for murene omkring den gamle del af 
kirkegården står enkelte store træer: kastanier i 
øst og nord, lindetræer mod syd.

Hovedindgangen (fig. 2) i syd består af køre
port og fodgængerlåge, der dog ikke er samti
dige. Porten er af munkesten og antagelig op
ført i tiden o. 1500-50. Den rundbuede åbning 
er dobbeltsidig falset, og den takkede kam pry
des på ydersiden af småblændinger med trappe- 
formet afdækning. Lågen ved portalens vestsi
de består af piller, hvis øvre del er af små mo
derne sten. Dette forhold samt pillernes fals

Fig. 2. Senmiddelalderlig portal i kirkegårdens syd
mur (s. 1298). HJ fot. 1984. - Late medieval gateway in 
the south wall of the churchyard.

mod kirkegården antyder muligheden af, at lå
gen ved en reparation har mistet oprindeligt 
bueslag; både port og låge lukkes nu af grøn- 
malede trætremmefløje, muligvis fra 1919.12 
Herudover er der indgange til kirkegårdens nye 
afsnit gennem en køreport imod syd foruden 
en fodgængerlåge i vest mod parkeringsplad
sen; begge åbninger lukkes af grønmalede træ
tremmefløje.

167113 bekostedes fløje til fire låger, hvoraf 
de to kan have været til sydsidens indgange. 
Herudover vides det med sikkerhed, at kirke
gården tidligere har haft en †låge i nord, som 
endnu nævnes 1819.14

Bygninger m.m. på kirkegården. Ligkapellet, 
der nu står på grænsen mellem kirkegårdens 
gamle og nye afsnit, er opført 1894.14 Bygnin
gen er af små gule sten og svarer i sin afdæmpe
de nygotiske stil til ligkapellerne ved hovedkir
ken Kirke Helsinge samt Gørlev (s. 1182). Syd 
for kapellet er der i forbindelse med kirkegår
dens yngste udvidelse bygget et nødtørftshus, 
som desuden omfatter redskabsrum. Det er en
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halvtagsbygning, som benytter kirkegårdsmu- 
rene til bagvægge på to sider.

1665-6613 opførtes en lille †rejsestald til præ
stens heste og vogn. Bygningen var af bin
dingsværk og stråtækket.13a Samme år repare
redes taget på et †kalkhus.

Kirken, der har en for en landsbykirke 
usædvanlig bygningshistorie (sml. fig. 4), 
fremtræder nu som en toskibet hallekirke fra 
1500’rnes første fjerdedel. Et tårn i sydvest og 
et kapel på nordsiden er sengotiske tilføjelser til 
en oprindelig romansk, men senere flere gange 
udvidet kirke, hvis mure står delvis bevaret i 
øst, nord og syd. Sakristiet i nordøst stammer 
fra 1500’rnes anden fjerdedel og er antagelig 
tilføjet kort efter kirkens radikale ombygning. 
Orienteringen er omtrent solret.

Den ældste stenkirke, som synes at tilhøre 
tiden o. 1200, har antagelig været en beskeden 
bygning af gængs type (sml. fig. 4a), omend en 
mere præcis bestemmelse af planen forudsætter 
udgravning af fundamenter.15 Af murene står 
nu kun størstedelen af skibets nordside samt en 
stump af sydmurens vestlige del (under tårnets 
nordøstre hjørne) bevaret. Materialet er hoved

sagelig rå og kløvet kamp, suppleret med en art 
kalksten (norddørens kvadersatte vanger og 
tympanon) samt to skifter teglsten i murkronen. 
Både ud- og indvendig har murfladerne været 
pudset, og endnu er den hvidtede vægpuds 
synlig på overvæggene i loftsrummet.

Den blændede norddør (fig. 5) står nu kun 
synlig udvendig som en rektangulær, svagt 
fordybet niche, hvorover tympanon med halv
rundt felt, prydet af græsk kors i relief. Dørens 
relativt smalle rektangulære åbning, ca. 200 X 

88 cm, adskiller sig fra den almindelige roman
ske form, ligesom et skulptursmykket tympa
non er usædvanligt i sjællandsk sammen
hæng.16 Da murværket stod afklædt ved ho
vedrestaureringen 1952 sås munkesten i vestre 
vange, muligvis hidrørende fra en reparation 
endnu i senromansk tid. Endvidere sås i samme 
vange en *runeindskrift på to linjer, af hvilke 
kun den øverste gav mening og læstes som 
navnet »uuillælmus« (Wilhelm). Runerne var 
indridset i et yngre pudslag (aftrukket og indle
veret til Nationalmuseet - nr. D 6/1952) og 
skønnedes ifølge fundomstændighederne og 
skrifttypen at tilhøre 1200’rne.17 - Umiddelbart

84*

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1985. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan 
Key on p. 9.
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Fig. 4. Hovedetaper i kirkens middelalderlige byg- 
ningshistorie. Skematiske planer med angivelse af 
bevaret murværk samt sikre og formodede murfor
løb. 1:400. Rekonstruktion ved HJ, tegnet af Ma
rianne Nielsen 1985. a. Senromansk kirke o. 1200 
(s. 1299). b. Vestforlængelse af skibet o. 1250-1350 
(s. 1300). c. Hvælvslagning i den forlængede kirke 
(s. 1301). d. Omdannelse til langhus med kor fra 
o. 1375-1400 (s. 1301), hvortil i 1400’rne er føjet tårn 
med våbenhus i underetagen (s. 1303) samt et kapel 
mod nord (s. 1305). e. Opførelse af sideskib ved kir
kens sydside o. 1500. Planlagte hvælv er angivet 
(s. 1307). f. Hvælvslagning i søndre sideskib 
(s. 1308). g. Omdannelse til toskibet hallekirke 
o. 1525 (s. 1308) med lidt yngre sakristi i nord 
(s. 1310). Endvidere er angivet omdannelsen af 
nordkapellet til våbenhus som følge af indretning af 
lukket gravkapel i tårnet i 1600’rne (s. 1307). - Princi
pal phases of the church’s medieval building history. 
Schematic plans showing preserved wall, as well as un
questionable and supposed courses of wall. 1:400. a. Late 
Romanesque church c. 1200. b. West extension of the nave 
c. 1250-1350. c. Vaulting in the extended church. d. Re
built as long-house with chancel c. 1375-1400; a tower 
with porch in the first storey was added in the 1400s, and a 
chapel to the north. e. Side aisle built on to the south wall. 
c. 1500, proposed vaults are shown. f. Vaults in the south 
side aisle. g. Rebuilt as a hall church with two aisles 
c. 1525, and with a slightly later sacristy to the north. 
Also shown is the rebuilt north chapel now the porch after 
the ground-floor tower chamber had been turned into a 
closed burial vault in the 1600s.

øst for døren anes indvendig et tilmuret vindue, 
ca. 150 X 80 cm, hvis stik er sat af råt tildanne
de marksten.

Loftsbjælkerne må have hvilet på den med 
tegl afrettede murkrone.

Tilføjelser og ændringer. I tiden o. 1250-1350 
har skibet fået en (†)vestforlængelse (jfr. fig. 4b), 
hvis søndre flankemur og sydvesthjørne, sidst
nævnte til dels af hjørnekvadre fra den gamle 
nedrevne gavl (fig. 6a), er bevaret som nedre 
del af tårnets nordmur. I øvrigt er byggemate
rialet en blanding af genanvendte marksten 
samt munkesten, af hvilke sidstnævnte er ene
rådende udvendig på sydsiden, som den frem
træder set fra tårnets nedre stokværk, mens de
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genanvendte materialer er fremherskende ind
vendig. I forbindelse med skibets udvidelse er 
dørene flyttet mod vest. Dette fremgår af den 
bevarede syddør, der udvendig (nu mod tårn
rummet) har spidsbuet stik, men indvendig (nu 
mod det ydre, jfr. fig. 6b) åbner sig i en brede
re, fladbuet niche. Den spidsbuede, ydre åb
nings vanger er sekundært udvidet, hvilket gi
ver den nu blændede åbning lighed med en 
trekløverbue.

Det forlængede skib har - formentlig i 
1300’rne - fået indbygget tre fag (†)hvælv (jfr. 
fig. 4c). Af disse ses endnu ved nordre sideskibs 
sekundære vestgavl dele af de falsede vægpiller 
mellem andet og tredje fag, den spidse gjord
bue samt de vestligste ansatser til andet hvælv
fag med helstens brede skjoldbuer og halvstens 
ribber.18 Skjoldbuernes vederlag markeres af 
ensidige, hulkantede kragbånd - en detalje som 
kendes fra andre højgotiske hvælv.19

(†)Langhuskor. I tiden o. 1375-1400 er det op
rindelige kor nedrevet og erstattet af et nyt, 
hvis gavl og nordre flankemur er bevaret (jfr. 
fig. 4d og 10). Som byggemateriale er benyttet 
genanvendte marksten i murenes nedre halvdel 
samt munkesten i munkeskifte herover. Der 
ses adskillige sortbrændte sten, og den udven
dige mur har i det mindste for teglstenenes 
vedkommende stået blank med omhyggelig 
rygfugning. Flankemuren afsluttes af en oprin
delig to skifter høj fals gesims over hvidkalket 
savskifte. Taggavlens blændingsdekoration er 
bevaret og omfatter et savskifte, der sidder hø
jere end flankemurens, samt herover tre lige 
høje, spidsbuede blændinger (den midterste 
med rektangulær lyssprække), flankeret af to 
skjolde. Kompositionen krones af en usædvan
lig cirkelblænding med eger som i et hjul - en 
prydelse, som dog kan være sekundær og 
stamme fra gavlens ombygning i 1500’rnes før
ste fjerdedel. Selve rækken af identiske, spids
buede blændinger, flankeret af skjolde, repræ
senterer en type, som kendes fra S. Andreas’ 
kapel ved Roskilde domkirke, opført i slutnin
gen af 1300’rne.20 - Et spidsbuet falset vindue 
er bevaret i øst og nord, men begge steder se
kundært ændret og forhugget. Således er der
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Fig. 5. Skibets norddør (s. 1299). EM fot. 1952. - 
North door into the nave.

Fig. 6a-b. Enkeltheder fra skibets vestforlængelse. a. 
Sydvesthjørnets kvadre, flankeret af tårnets vestside 
og moderne støttepille (s. 1300). b. Syddøren med 
levn af vægpille til hvælv (s. 1301, jfr. fig. 4). HJ fot. 
1984. - Details of the west extension of the nave. a. 
Ashlars in the south-west corner, flanked by the west wall 
of the tower and a modern pier. b. South door with traces 
of an engaged pillar for a vault.

Fig. 7. Ydre, set fra nordvest. NE fot. 1979. - Ex- 
terior seen from the north-west.
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1855 indsat en mindre rundbuet åbning i gav
len,21 og nordsidens vindue fungerer siden 1952 
som lem til sakristiets loft. Indtil ændringer ved 
indbygning af varmeanlæg stod sidstnævnte 
vindue dog velbevaret og viste, at selve lysnin
gen var rundbuet (fig. 8).

Koret har haft samtidigt hvælv, hvilende på 
forlæg, hvis pudsede og hvidtede sider delvis er 
synlige i loftsrummet (jfr. fig. 9). Her er endvi
dere bevaret en stump af den nordvestre kappe 
med fremspringende flækkede teglsten i fød- 
selslinjen, der overtrukket med puds oprindelig 
har fremtrådt som en vulst - et velkendt træk, 
fra talrige hvælv i tiden o. 1250-1450.22 Forlæg
gene er skåret af foroven, formentlig i forbin
delse med hvælvets fjernelse. Alligevel sidder 
forlæggene så højt i forhold til murkronen, at 
man kan fristes til at tænke sig en underdeling 
af flankemurenes skjoldbuefelter, svarende til

et seksdelt hvælv. I givet fald er der dog tale 
om en helt usædvanlig disposition for en lands
bykirke.23

I nordvæggens østlige del er der en fladbuet 
gemmeniche, hvis åbning måler 51 X 62 cm, 
mens dybden andrager 46 cm, og bunden sid
der ca. 70 cm over nuværende gulv.

Det asymmetrisk placerede tårn (jfr. fig. 4d 
og 7) må efter blændingsgavlene at dømme væ
re opført i 1400’rne.24 Såvel oprindelig som i 
dag og siden 1855 har tilbygningen desuden 
fungeret som våbenhus.25 I en mellemliggende 
periode har indgangen imidlertid været forlagt 
til nordkapellet, mens tårnrummet benyttedes 
til andre formål, bl.a. begravelse for kirkeeje
ren og dennes familie (jfr. †åben begravelse).

Tårnet, hvis nordmur til dels hviler på lang
husets flankemur (jfr. fig. 7, 12), er opført af 
munkesten i munkeskifte over en syld af mark-
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Fig. 8. Langhuskorets nordvindue (s. 1303). Plan, 
opstalt og snit samt udvendig facade, nu mod sakri
stiets loft. 1:150 og 1:75. Målt og tegnet af
C. M. Smidt 1902. - North window in long-house chan
cel. Plan, elevation and section, as well as exterior facade 
now visible from the sacristy loft.

sten, der især træder frem i vest. Tårnrummet 
har oprindelig haft spidsbuede spareblændinger 
mod alle fire sider; men af disse er den østre 
sekundært - efter opførelsen af søndre sideskib 
(se nedenfor) - brudt helt igennem som arkade, 
og i den søndre er 1855 indsat den høje ind
gangsdør, hvis rundbuede afdækning danner 
lysåbning. Den oprindelige dør, som blev til
muret ved våbenhusets omdannelse til kapel, 
har været sammesteds. Den med munkesten 
blændede dør til langhuset sidder østligt i den 
nordlige spareblænding, og i væggen øst herfor 
ses en fladbuet niche, 43 X 41 X 33 cm (bund:
69 cm over gulv), der kan have tjent som 
vievandsniche? Selve rummet dækkes af et sam
tidigt hvælv, hvilende på forlæg og med kvart
stens ribber, hvis vederlagsskifte er afrundet; 
der er lette overribber med trinkamme.

Adgangen til de øvre stokværk skete oprin
delig via en †fritrappe i øst,26 hvis tilhørende 
overdør mod mellemstokværket er bevaret, 
omend blændet i de nedre skifter samtidig med 
opførelsen af søndre sideskib.27 Døren er flad
buet, og vangerne falset mod begge sider; i 
nordre vange mod mellemstokværket er klin- 
kefald bevaret. Mellemstokværkets vægge bry
des mod øst, syd og vest af parvis sammenstil
lede, halvandenstens dybe spareblændinger, 
som afdækkes af klokkestokværkets bjælker. 
Et par lignende blændinger, men kun helstens 
dybe, er udsparet foroven i nordvæggen. I syd
sidens blændinger sidder to små, fladbuede 
glugger, og lidt lavere end disse ses en serie 
tætsiddende, to skifter høje bomhuller, der i 
hjørnerne er diagonalt stillede. Disse bomhul
ler, der analogt med de langt hyppigere i klok- 
kestokværket (i Drøsselbjerg midt for glam
hullerne) og/eller ved taggavlenes fod, må være 
beregnet til udrigning af stillads ved opførelse 
og reparation, mangler for mellemstokværkets 
vedkommende betegnende nok på nordsiden,

Fig. 9. Udsnit af langhuskorets nordvæg med 
hvælvforlæg, set fra loftsrummet (s. 1301). HJ fot.
1984. - Section of the north wall of the chancel with 
remains of original vault seen from the loft.
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Fig. 10. Kirkens østgavl, bestående af to selvstændige gavle, en ældre mod nord o. 1375-1400 (s. 1301) og en 
yngre mod syd o. 1500 (s. 1307), der herefter er bygget sammen til en helhed o. 1525 (s. 1308). HJ fot. 1985. - 
East gable of the church comprising two separate gables, the earlier one to the north (c. 1375-1400), and the later one to the 
south (c. 1500). Both these gables were then rebuilt as one gable c. 1525.

hvor langhusets vestende gjorde dem overflø
dige.28 Begge sæt bomhuller er nu blændet.

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
fire verdenshjørner, udformet som to små flad
buede åbninger, der udvendig sidder samlet 
under spidsbuet spejl, og indvendig - undtagen 
i nord - indrammes af spidsbuet spareblæn- 
ding. De kamtakkede blændingsgavle er »for
kert« vendte, rimeligvis ud fra ønsket om at 
lade gavlene markere den sydvendte hovedfa
cade med indgangen. Begge gavle krones af 
syv let brynede kamtakker, hvorunder fem

høj blændinger, der alle er spidsbuede med und
tagelse af sydsidens midterste, som har vandret 
falset afdækning, antagelig hidrørende fra en 
reparation. I midterblændingens bund - såvel 
mod syd som mod nord åbner sig en firkantet 
»kalkeluge«, til betjening af reparationsstil- 
ladser.

Nordsidens kapel (jfr. fig. 1, 4d) må være op
ført i tiden ca. 1450-1500, formentlig indviet til 
Andreas og tænkt som lejersted for en lokal 
adelsfamilie, hvis våbenskjold imidlertid ikke 
har kunnet bestemmes (jfr. kalkmalerier og al-
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior to the east.

terskab s. 1321). Materialet er munkesten i mun
keskifte over en delvis synlig markstenssyld. 
Fra sakristiets loft ses, at murene udvendig op
rindelig har stået blanke. Flankemurene har 
dobbelt falsgesims, og gavlen krones af syv, let 
brynede kamtakker, korresponderende med et 
tilsvarende antal spidsbuede højblændinger, af 
hvilke den midterste er smallere (jfr. f.eks. vå
benhuset i Gørlev s. 1185). Et spidsbuet, stav- 
værksdelt vindue i øst er blændet allerede ved 
sakristiets opførelse og står nu som en udven
dig niche (jfr. fig. 1). Stavværket har delt lys
ningen i to mindre, spidsbuede åbninger, hvor
over en lille rudeformet glug. Vinduet har gen
nem sin størrelse og detaljer udmærket alter
væggen i modsætning til vestsiden, som aldrig

har haft nogen lysåbning. Det nuværende 
nordvindue er indsat ved hovedrestaureringen 
1855, men har formentlig haft en oprindelig 
forgænger af mindre dimensioner.

Indvendig brydes væggene af spidsbuede, 
helstens dybe spareblændinger, og selve rum
met overdækkes af et samtidigt hvælv, hvilen
de på forlæg, undtagen mod kirken, hvor der 
er muret en spids skjoldbue, som tidligere hav
de helstens bredde. Ribberne er halvstens, og 
der er lette overribber. Den oprindelige forbin
delse til kirken er antagelig sket gennem en ar
kade, som har været smallere end den nuvæ
rende spidsbue, der stammer fra restaureringen 
1855. Dennes bredde og skrå vanger er begrun
det i ønsket om at inddrage tilbygningen som
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tilhørerplads, efter at det i århundreder havde 
fungeret som et mørkt våbenhus.29 Omdannel
sen til våbenhus, der er sket før 1665 (jfr. tårn) 
medførte indsættelsen af en udvendig dør, hvis 
spor endnu er tydelige i gavlen under det vin
due, som afløste denne indgang. Hvorvidt den 
oprindelige arkade mod langhuset bibeholdtes 
efter funktionsændringen er uvist.

Første etape i kirkens omdannelse til en to
skibet hallekirke indledtes formentlig o. 1500 
med opførelsen af et søndre sideskib (jfr. fig. 4e) 
ved langhusets sydmur, øst for tårnet. Inspira
tionen synes udgået fra Kirke Helsinge, som 
tidligere var blevet udvidet med et sideskib. 
Tilbygningen i Drøsselbjerg, hvis mure er be
varet, opførtes af munkesten i munkeskifte 
over markstenssyld. Det har oprindelig, sva
rende til situationen ved hovedkirken, haft et 
selvstændigt sadeltag, hvilket fremgår af den 
trekantgavl, der nu indgår i hallekirkens store 
østgavl (fig. 10).30 Gavlen smykkes med tre 
høj blændinger, afdækket af trappestik, og man 
har tilsyneladende udeladt kamtakker af hensyn 
til parallelliteten med langhusets gavl. Sideski
bet har som nu været ensidigt belyst gennem 
tre vinduer, hvis fladbuede stik anes udvendigt, 
umiddelbart over de nuværende rundbuede åb
ninger fra 1855. Fritrappen til tårnet afløstes af 
et muret trappeløb, som delvis rummes i et lille 
fremspringende trappehus med fladbuet, falset 
underdør; de kamtakkede halvgavle i øst og 
vest er af små sten og formentlig opsat ved 
restaureringen 1855.

Det nye afsnit er opført med indhvælvning 
for øje, men synes i første omgang at have fun
geret i en interimistisk skikkelse, formentlig på 
grund af uforudsete vanskeligheder med 
hvælvslagningen. Spor efter forlæg i sydvæg
gen samt af loftstrappens oprindelige overdør 
viser, at man havde planlagt tre hvælvfag, der 
skulle sidde lavere og mere ensartet disponeret 
end de nuværende (jfr. fig. 4e). Var disse hvælv 
blevet bygget som tænkt, ville det imidlertid 
have været umuligt at forbinde de to skibe med 
regelmæssige arkadeåbninger, der samtidig re
spekterede langhusets hvælv; men også en for
nyelse af sidstnævnte, svarende til de planlagte i

syd, ville have medført problemer i forhold til 
nordkapellets arkade.

Det synes at fremgå af en række karakteristi
ske indvielseskors (jfr. kalkmalerier og fig. 18), 
at kirken med det nye søndre sideskib er taget i 
brug før opførelsen af de nuværende hvælv i 
bygningens to skibe. Da ingen spor antyder, at 
de planlagte hvælv i søndre sideskib nogensin
de blev opført, må man øjensynlig have affun
det sig med en tid at benytte det kun halvfærdi
ge afsnit, som af hensyn til belysning og kom
munikation har været sat i forbindelse med 
langhuset via arkadeåbninger i dettes sydmur.

Der er næppe forløbet et længere åremål, in
den man skred til opførelse af de nuværende

Fig. 12. Langhusets sydmur med sekundær falsge
sims af tegl, set fra loftsrummet mod det sekundært 
tilbyggede tårns østside (s. 1303). Til venstre anes 
søndre sideskibs vestligste hvælv, hvis nordvestre 
hvælvlomme er muret ud mod den senere nedrevne 
del af langhusets sydmur (s. 1309, jfr. fig. 4). HJ fot. 
1984. - South wall of the long-house with brick cornice, 
seen from the loft towards the east side of the secondary 
tower. To the left, the south side aisle’s most westerly 
vault is faintly discernible. The north-west spandrel was 
originally abutting the south wall before its partial 
removal.
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hvælv i søndre sideskib. De sidder højere end op
rindelig planlagt og kendetegnes især af de 
skråtstillede gjordbuer, som har skullet tage 
hensyn til fagdelingen i langhuset. Den øgede 
højde har endvidere gjort det nødvendigt at 
ændre trappehusets overdør, hvis lavtsiddende 
stik borthuggedes som følge af den påkrævede 
udvidelse. Hvælvene hviler mod syd på udmu
rede forlæg, mod øst og mod vest på skjoldbu
er, mens vederlaget mod nord har været de pil
ler (til dels med afrundede hjørner) og skjold
buer, som nu udgør søndre halvdel af fripiller- 
ne og arkaderne mellem de to skibe, men op
rindelig muredes op mod langhusets sydmur - 
en situation, der tydeligt aflæses i loftsrummet, 
hvor det vestre fags udmurede lomme står be
varet i nordvest (jfr. fig. 12). Ribberne er i øv
rigt halvstens, mens skjold- og gjordbuer er 
spidse og helstens brede. Det østre hvælvfag 
har bevaret levn af lette overribber med trin

kamme - en detalje, som for de to øvrige fags 
vedkommende er forsvundet.

Omdannelsen til hallekirke, formentlig 
o. 1525, var en naturlig løsning af den udvidede 
kirkes interne kommunikationsproblemer og 
helt i pagt med reformationstidens nye liturgi
ske idealer. Atter kan Kirke Helsinge have væ
ret inspirationskilden; men under alle omstæn
digheder antyder de dekorative detaljer, at der 
ikke er forløbet mange år mellem sideskibets 
opførelse og den endelige løsning, som kunne 
iværksættes, så snart hvælvene i søndre side
skib var afbundet.

Ændringen har nødvendiggjort en udskift
ning af de gamle tagværker, hvilket indebar 
den fordel, at den af hensynet til regnvandets 
afløb ubekvemme konstruktion med to paral
lelle sadeltage måtte erstattes af ét stort fælles 
tag. Udvendig markeres dette tillige af østgav
len, der er sammenbygget til én ved udmuring



Fig. 13. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. - In
terior to the west.
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Fig. 14. Kirkens lofts
rum, set mod øst. NE 
fot. 1979. - Loft of the 
church seen to the east.

mellem de to trekantgavle (fig. 10). Dekorativt 
har man tilvejebragt en samlet, omend noget 
kejtet komposition ved at smykke den nye, øv
re del af gavlen med høj blændinger, der hæver 
sig over en kort vandret båndblænding og to 
savskifter. Høj blændingerne tilhører en vel
kendt gruppe, kendetegnet af de stejle trappe
stik og den parvise kobling, formedelst de 
vekslende halv- og helstens brede piller mellem 
blændingerne; endvidere er halvstens pillerne 
prydet af tværstillede sten.31 Selvom kammene 
er nedskåret og ændret ved senere istandsættel
ser, hvorved midterblændingen har mistet sin 
afdækning, er det ikke sikkert, at der nogensin
de har været kamtakker.

I det indre fjernedes langhusets hvælv samt 
resterne af søndre flankemur. Søndre sideskibs 
nu blotlagte halvpiller er herefter udbygget dels 
som fripiller, dels som vægpiller, mens der ved 
de øvrige vægge opmuredes nye. Samtlige pil

ler, der på nær enkelte undtagelser er falsede, 
bærer nordre sideskibs tre hvælvfag, hvis rib
ber er halvstens, mens de spidse skjoldbuer er 
helstens brede. Skjoldbuerne i syd følger sønd
re sideskibs eksisterende skjoldbuer, hvorved 
åbningerne mellem de to skibe overfladisk set 
virker som sammenhængende arkader. Den 
asymmetriske placering af gjordbuerne må 
skyldes, at den vestlige del af de respektive pil
ler har dannet vederlag for en midlertidig af
stivning af søndre sideskibs hvælv.

Samtidig med hallekirkens indretning er den 
vestligste del af langhuset blevet overflødig
gjort og formentlig nedrevet. Istedet har man 
opført en ny vestgavl under gjordbuen mellem 
langhusets tredje og fjerde hvælvfag. Herigen
nem bevaredes som tidligere beskrevet pillerne 
og buen, der udmuredes med munkesten. Den 
nye gavl, hvis vindue fra 1855 kan have afløst 
en ældre lysåbning, afsluttedes foroven med en
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trekantgavl, som står synlig fra loftsrummet. 
Denne taggavl modsvarede en stump af lang
husets gamle sadeltag, som indtil 1800’rne var 
bevaret frem til tårnets østmur og det store sa
deltag. Den del af sidstnævntes vestvendte åb
ning, som ikke dækkedes af tårnet og det lille 
sadeltag, har formentlig været lukket med 
brædder, eventuelt inddækkede med bly. Af
tryk efter skotrenden mellem tårnets nordmur 
og tagets nordre flade er endnu synlig i lofts
rummet. Af langhusets oprindelige tredje 
hvælvfag bevaredes som tidligere beskrevet de 
vestre svikler (med ribberne) og tilsvarende de
le af skjoldbuerne; bortset herfra muredes en ny 
kappe mellem disse levninger og hallekirkens

Fig. 15a-c. Kirken efter 
en hovedrestaurering i 
1855. Plan og facader, 
signeret C. Schønheyder 
og tegnet i kirkesynsbo- 
gen 1862. 1:300. a. Plan 
med følgende signatu
rer: A. Indgang. B. Tårn 
og våbenhus. C. Alter.
D. Døbefont. E. Prædi
kestol. F. Tilmuret 
gravkapel. G. Sakristi, 
b. Facade mod syd. c. 
Facade mod øst. Ved 
embedet. - The church 
after being extensively re
stored in 1855. Plan and 
two main facades signed 
by C. Schønheyder, and 
drawn in the inspection re
gister 1862. 1:300. a. Plan 
with the following key: A. 
Entrance. B. Tower and 
porch. C. Altar. D. Bap
tismal font. E. Pulpit. F. 
Bricked up chapel. G. Sac
risty. b. Facade to the 
south, c. Facade to the east. 
Parish record.

nordvestre hvælvfag. - Senest ved denne lejlig
hed er den eksisterende arkade mellem tårn
rummet og søndre sideskib blevet etableret 
som ny indgang til kirken, mens den gamle dør 
til langhusets vestende tilmuredes.

Sakristiet ved nordsiden, øst for kapellet (jfr. 
fig. 1) eksisterede 1551 (sml. kalkmalerier). Det 
kan være tilføjet dette år eller lidt tidligere i 
umiddelbar fortsættelse af hallekirkens indret
ning. Som type med dets halvtag i forlængelse 
af kirkens tagflade slutter det sig til en ganske 
udbredt gruppe af sakristier fra 1500’rne, jfr. 
eksempelvis Sæby (s. 902).

Materialet er munkesten over markstens
syld, og den østvendte halvgavl krones af seks
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kamtakker, hvorunder fem høj blændinger med 
trappestik. Blændingerne er koblet efter sam
me princip som de øverste på kirkens gavl, li
gesom man genfinder den tværstillede sten på 
»midterpillen«, der i fodlinjen er afbrudt som 
hængestav med falset konsol; herunder er 
blændingen ført ned som indramning omkring 
det fladbuede vindue (genskabt 1952).

Det indre overdækkes af samtidigt tønde
hvælv og forbindes med kirken gennem en dør 
med fladbuet stik, som stiger trinvis mod den 
højereliggende kirke. - I tiden 1855 til 1926 var 
sakristiet tilmuret og fungerede som gravkapel 
(jfr. fig. 15 og s. 1333). Sidstnævnte år indrette
des her istedet varmeværk og i denne forbin
delse indsattes den fladbuede yderdør i nord. 
Tilbygningen retableredes som sakristi ved ho
vedrestaureringen 1952.

Mellem sakristiet og nordøstre hjørnepille 
stod indtil restaureringen 1952 et lavt †material- 
skur (jfr. fig. 15), muret af små moderne sten 
mellem bindingsværk og tækket af røde vinge- 
tegl. Det var formentlig opført som led i kir
kens nyindretning 1855.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Kirken synes ikke førend hovedrestaureringen 
1855 at have gennemgået væsentlige ændringer 
ud over de sædvanlige større og mindre repara
tionsarbejder. Bevarede regnskaber fra 1661- 
7213 giver indtryk af vedligeholdelsesarbejder
nes omfang på daværende tidspunkt, umiddel

bart inden kirkens overgang til privat ejer. Så
ledes reparerede en københavnsk murermester, 
Anders Anderssen i 1665-66 samtlige tage, her
under specielt sakristiets, hvis tagværk fornye
des foruden at nedfaldne partier af nordmuren 
opmuredes. Endvidere blev støttepillen ved det 
nordøstre hjørne forbundet med muren, og et 
vindue i syd »tilstækkedes«.

1792,32 1812,14 1822, 182433 og 183621 omta
les reparationsarbejdet, hvis omfang dog ikke 
specificeres nærmere.34 Førstnævnte kan imid
lertid have omfattet den tidstypiske indsætning 
af oplukkelige vinduer,35 eftersom synet 1803 
fandt at kirkens vinduer var af trærammer og 
»ganske nye«.33

Ved samme eller en anden af de anførte repa
rationer har man muligvis gennemført den 
istandsættelse af kirkens tag, som afspejles i 
flankemurenes gesimser, nedskæringen af gavl
kammen samt den lette opskalkning. Yngre er 
derimod beslutningen om at opgive nordre si
deskibs selvstændige trekantgavl og korte sa
deltag til fordel for den nuværende halvgavl, 
som gjorde det muligt at føre det store kirke
tags nordre tagflade helt frem til gavlen. Dette 
kan være sket i 1850’rne eller snarere i sidste 
tredjedel af århundredet.36

Hovedistandsættelsen 185521 kan være udført 
efter tegninger af den »C. Schønheyder«, som 
har signeret tegningerne af kirken i synsproto- 
kollen (fig. 15). Ved denne restaurering, som 
gav kirken et senklassicistisk præg med rund
buede støbejernsvinduer og døråbning, kronet 
af lunette, blev hovedindgangen via tårnrum
met genetableret, og den sekundære dør i nord
kapellet tilmuret; samtidig forstørredes åbnin
gen mellem kirken og sidstnævnte tilbygning i 
form af en arkade med skråtløbende vanger af 
hensyn til pladserne i »den nye kirke«.

Senest har kirken 1952 været underkastet en 
omfattende istandsættelse (arkitekt V. Hardie- 
Fischer), hvorved bl.a. det gamle sakristi blev 
retableret og materialhuset fjernet.

Gulve. De nuværende gulve af gule sten, lagt 
på fladen med fuge over underlag af beton 
stammer fra seneste restaurering og afløste et 
gulv fra 1855, ligeledes af gulsten.37
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I den gamle skriftestol opbevares enkelte 
blyglaserede middelalderlige gulvfliser af kva
dratisk form med sidelængde på 15-16 cm og 
en tykkelse på ca. 3,5 cm, som sandsynligvis 
må dateres til ca. 1250-1300. 1) Brunglaseret 
flise med indstemplet ornamentik i lavt relief 
(fig. 16). Motivet genfindes på andre fliser fra 
Midtsjælland omkring centrene i Sorø og 
Ringsted.38 2-3) Udekorerede brunglaserede 
fliser, af hvilke den ene kun er bevaret som 
brudstykke. 4) Brudstykke af grønglaseret fli
se. Formentlig fremdraget ved fornyelsen af 
gulvene 1952.

Kirken har til forskellig tid fået en række ud
vendige støttepiller. Af disse er den nordøstre, 
som ovenfor beskrevet, ældre end 1660’rne, 
muligvis senmiddelalderlig i sin oprindelse, 
men fornyet i begyndelsen af 1900’rne. Pillerne 
i vest, dvs. ved skibets og tårnets nordvestre 
hjørner, tager udgangspunkt i resterne af lang
husets nedrevne vestende. På planen, som viser 
kirken efter istandsættelsen 1855 (fig. 15), 
fremtræder pillen ved kirkens nordvestre hjør
ne som en stor murklods, hvilket bekræftes af 
ældre fotografier. Endnu 1902 og indtil 1906,12 
da de nordøstre og nordvestre piller ønskedes 
ommuret, var situationen uændret. Herefter er 
pillerne fornyet, de vestre med skrå lejefuger,

Fig. 16. Gulvflise fra o. 1250-1300 (s. 1312). NE fot. 
1979. - Floor tile c. 1250-1300.

ligesom ændringen betød fjernelsen af de ud
vendige rester af hvælvpillen ved kirkens nord
vestre hjørne. Ved restaureringen 1952 ændre
des de skrå piller til almindelige med lodret for
side, ligesom der tilføjedes en ny pille midtfor 
kirkens østgavl.

Tagværker. Kirken har bevaret sit store tag
værk fra 1500’rnes første del (jfr. fig. 14), om
end det er omsat og stærkt ændret, formentlig i 
tiden o. 1800-50. Flertallet af de lange egespær 
er intakte og har udstemninger, som viser, at 
konstruktionen oprindelig omfattede dobbelt 
lag hanebånd og lodrette spærstivere. Ved om
bygningen er spærenderne skåret væk, tre nye 
lag hanebånd indarbejdet og spærene forankret 
i en kraftig rem, hvortil slutter sig nye bind
bjælker og skråstivere, som hviler på samme 
bindbjælker. De øvrige afsnit har nyere tag
værker af fyr; dog havde nordkapellet endnu 
1902 en †dragerstol af eg med dobbelt lag hane
bånd.

Kirken står i dag hvidkalket med tagflader 
og støttepiller, hængte med røde vingetegl. 
Det ydre præges fortsat af restaureringen 1855, 
mens fornyelserne i 1952 især er mærkbare i det 
indre.

Opvarmning. O. 1881 opsattes en kakkelovn 
ved vestsiden af den østlige fripille. 192612 aflø
stes den af kalorifer, indrettet i det gamle sakri
sti, men 1952 fjernedes dette nu udtjente anlæg 
til fordel for elektrisk opvarmning.

KALKMALERIER
1938 meddelte sognepræsten, at der »på en 
hvælving tæt ved alteret var fremkommet et 
kalkmalet årstal 1555«. Fundet, som i mellem
tiden var overhvidtet, genafdækkedes og un
dersøgtes 1943 af Egmont Lind, der konstate
rede, at der var tale om årstallet 1552, malet 
over sakristidøren; han fandt ikke spor af en 
knælende figur til højre for indskriften, som 
præsten mente at have iagttaget.

I forbindelse med kirkens indvendige re
staurering 1952 afdækkedes en meget ødelagt 
sengotisk udsmykning i nordkapellet, mens 
der i selve kirken fandtes en række indvielses-
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Fig. 17. Kalkmalerier o. 
1475 på nordkapellets 
vægge og hvælv (s. 
1313). NE fot. 1979. - 
Murals c. 1475 on the 
walls and vault of the north 
chapel.

kors samt en dekoration af hvælvpillerne sam
menhørende med årstallet over sakristidøren. 
To år senere restaurerede Egmont Lind viekor
sene og renæssancedekorationen, hvorimod 
den fragmentariske udsmykning i kapellet har 
fået lov til at stå ubehandlet fremme.

1) O. 1475. I århundredets anden halvdel, an
tagelig umiddelbart efter nordkapellets opfø
relse som lejersted for en lokal adelslægt, er 
rummets vægge og hvælv udstyret med en 
kalkmalet dekoration (fig. 17), hvis indhold nu 
kun delvis lader sig bestemme: I østre og vestre 
hvælvkappe har der været malet stående enkelt
figurer, to i hver kappe, flankerende en lodret 
stængel. Hverken ansigter eller attributter er 
bevaret; men figuren i østkappens nordre halv
del indtager en stilling med oprakte arme, sva
rende til den korsfæstede apostel Andreas, hvis 
alter (s. 1321) formentlig også har været opstil
let her i middelalderen. Det er derfor sandsyn

ligt, at de øvrige stående figurer repræsenterer 
andre helgener. Om sydkappen har rummet 
lignende fremstillinger, er uvist; men i nord- 
kappen er bevaret spor af to djævleskikkelser, 
som viser, at en eventuel helgencyklus ikke har 
været enerådende.

Figurfremstillingerne indrammes af en orna
mentik, som nu kun delvis lader sig bestemme: 
Fra ribbekrydset udgår en dobbelt stråleroset, 
indesluttet af en bort, hvoraf kun de skråt mod
stillede tunger mellem det forsvundne zik-zak- 
bånd? er bevaret. Herudover deles kapperne af 
en bladstængel, udgående fra fødselslinjernes 
issepunkt, mens der i sviklerne og omkring fi
gurerne er fyldt ud med rankeværk. En værk- 
stedsbestemmelse af udsmykningen vanskelig
gøres af den dårlige bevaringstilstand. Det skal 
dog nævnes, at en række træk, såsom de 
usædvanlige, fra ribbekrydset udstrålende 
stængler med pileformet spids genfindes i Hø

Danmarks Kirker, Holbæk amt 85
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Fig. 18. Fragment af kalkmalet udsmykning af hvælvsvikler o. 1550 på østvæggen mellem de to skibe (s. 1314). 
På væggene indvielseskors, malet til ibrugtagningen af søndre sideskib, men inden hvælvslagningen og 
sammensmeltningen til hallekirke (s. 1314). Egmont Lind fot. 1954. - Fragment of mural decoration c. 1550 on the 
spandrels on the east wall between the two naves. - Consecrational crosses on the walls painted when the south side aisle 
was completed and in use, but before the vaults were put up and the alteration of the church into a hall church with two 
aisles.

ve kirkes kalkmalerier, hvor rankeværket med 
slyngtråde og de slanke figurer ligeledes virker 
beslægtede.39

Herudover omfatter udsmykningen en ræk
ke indvielseskors, udformet som gængse hjul
kors, men indrammet af en tungeformet bort. 
Der er nu bevaret otte af de oprindelige tolv, 
nemlig to på hver af flankemurene samt fire 
mod nord. Endelig fremdroges på sidstnævnte 
væg, øst for det nuværende vindue et skråtstil- 
let, rødbrunt skjold med en saks, som imidler
tid afviger fra den gængse middelalderlige gen
givelse af dette attribut. Våbenet, der kan have 
haft en pendant på væggens vestre halvdel og i 
så fald har været et kvindevåben, kan beklage
ligvis ikke identificeres.40 — Til kapellets ud
smykning er i det væsentlige benyttet rødbrune 
og grønne farver.

2) O. 1500-25 er der på kirkens vægge malet 
en række indvielseskors ved ibrugtagningen af 
den etapevis ombyggede kirke. Fra en sådan 
indvielse efter opførelsen af det søndre side
skib, men før indbygning af de nuværende 
hvælv, er fremdraget fire hjulkors, som skiller

sig ud i kraft af stænglerne mellem korsarmene 
(fig. 18). De to findes i søndre sideskib, dels på 
østvæggen nord for spareblændingen (jfr. 
fig. 11), dels på det oprindelige hvælvforlæg øst 
for sydvæggens midterste spareblænding (d.e. 
bag prædikestolen). De resterende er fremdra
get på nordre sideskibs østvæg, hvor det nor
dre af korsene er halvt dækket af det nuværende 
hvælv.

Efter opførelsen af hvælvene i søndre side
skib er der foretaget en ny indvielse, hvilket 
fremgår af et mindre, okkergult hjulkors (jfr. 
fig. 19), som er malet nedenfor midterhvælvets 
sydvestre svikkel.

3) 1552 har man ved bemaling af hvælvpiller
ne - dog tilsyneladende på nær pillerne langs 
nordvæggen - tilstræbt at give den sammen
stykkede overhvælving et mere homogent 
præg. Udsmykningen skyldes et værksted, 
som har ansvaret for en lignende bemaling af 
hvælvpillerne i Kirke Helsinge. Bedst bevaret 
af denne dekoration er selve »kapitælerne«, der 
strækker sig fra vederlaget og et stykke op ad 
hvælvenes buer. Vederlaget markeres af frise-
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Fig. 19. Kalkmalet udsmykning af hvælvsvikler 
o. 1550 på sydvæggen mellem andet og tredje fag 
(s. 1314). Til venstre indvielseskors, malet efter 
hvælvslagningen, men inden renæssancedekoratio
nen (s. 1314). Egmont Lind fot. 1954. - Mural decora
tion on the spandrels c. 1550 on the south wall between 
second and third bay. To the left a consecrational cross 
painted after the vaults were built but before the Renais
sance mural decoration.

ornamentik med rosetter og bladværk omkring 
kerubhoveder. Selve kapitælet med dets karak
teristiske kronetakker udfyldes af blad- og flet
værk samt en skråtstillet marmorering, der dog

Fig. 20. Kalkmalet årstal - 1552 - på nordvæggen 
over døren til sakristiet (s. 1315). Egmont Lind fot. 
1954. - The date 1552 painted on the north wall above 
the door to the sacristy.

muligvis snarere skal minde om en finering i 
ædle træsorter, jfr. ligheden med den såkaldte 
masurådring på samtidigt inventar (alterbor
dets panel). Bemalingen af »søjleskafterne« sy
nes ifølge bevarede fragmenter at have bestået 
hovedsagelig af livfuldt malet renæssanceblad- 
værk.

Over sakristidøren læses med delvis rekon
struerede typer følgende datering: »A(n)no 
d(omi)ni mdlii« (det Herrens år 1552),41 ind
rammet af bladværk, svarende til hvælvud
smykningens (fig. 20).

Til udsmykningen er benyttet okkergule, 
grå og rødbrune farver.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret en gotisk font af got
landsk kalksten. Desuden findes fra senmiddelalde
ren midtskabet af en sidealtertavle viet S. Andreas, 
hvorimod en figur af træ, der nævnes 1647 og fore
stillede S. Jørgen til hest kæmpende mod dragen, er 
forsvundet. Bemærkelsesværdig, omend ikke på op
rindelig plads, er en dørfløj hvorpå årstallet 1489. Et 
krucifiks med tilhørende sidefigurer stammer fra ka
tolicismens sidste tid, mens alterbordsforsiden og 
den samtidige bordplade, af en på egnen velkendt 
type bl.a. fra hovedkirken, udførtes i århundredets 
tredje fjerdedel. Årstallet 1575 og adskillige initialer 
ses på en del bevarede stolegavle, der ligesom prædi
kestolen fra 1588 også svarer til Kirke Helsinges. 
Den store altertavle rummer samtidige malerier da
teret 1625. Til fonten hører to dåbsfade: et mindre af 
messing, af den ofte forekommende sydtyske type, 
og et stort tinfad skænket af præsten 1630, med rig 
graveret udsmykning.

Den »totale hovedforandring«, som 1855 foreto
ges med kirkens indre, er ikke nærmere belyst i kil
derne. Synets formulering understøtter imidlertid 
den antagelse, at det var ved denne lejlighed, at såvel 
et herskabspulpitur som et pulpitur for menigheden i 
øvrigt blev fjernet. Med sikkerhed vides, at der op
stilledes nye stole, som udskiftedes ved istandsættel
sen hundrede år senere. Da fjernedes endvidere to 
lag egetræsmaling fra forrige århundrede, hvorefter 
altertavle og prædikestol fremtræder med oprindeli
ge, velbevarede farver, mens de gamle stolegavle til
lige med de nyanskaffede står i træets farve.
Alterbordet, er senmiddelalderligt, antagelig 
samtidigt med ombygningen til hallekirke 
o. 1525. Materialet er hovedsagelig munkesten, 
med enkelte marksten synlige fra bagsiden.

85*
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Fig. 22. Detaljer af alterbordsforsiden, sml. fig. 21. I midten Frelseren flankeret af mands- og kvindeportræt 
(s. 1317). Einar V.Jensen fot. 1952. - Details of the frontal, cf. fig. 21. In the middle, the Saviour flanked by the 
portraits of a man and a woman.

Ved restaureringen i 1950’erne forlængedes det 
med ca. 40 cm mod nord, og måler nu 162 X 
115 cm og er 111 cm højt. Det står ca. 75 cm fra 
østvæggen.

Alterbordsforside (fig. 21), fra 1550-75, af fyr, 
nu 105,5 (den oprindelige del 90) X 163 cm; 
den tilhørende bordplade måler nu 80 X 163 
cm. Forsidens nederste ramtræ er fornyet tillige 
med 2 cm foroven og 3 cm af ydersiden i syd. 
Den oprindelige del består af tre vandrette 
brædder, to bredere og et ganske smalt. Staffe
ringen med tempera på tynd kridtgrund udgø
res af en grågul marmorering (masurådring) på 
hvis bund en ramme afgrænset af sort kontur
streg. Indenfor er marmoreringen brunlig på 
gullig bund, brudt af et cirkelfelt på midten 
flankeret af to rudeformede. Tilsvarende ses på 
forsiden i Haraldsted fra 1562 - her dog med 
rudeformet felt i midten og cirkulære til sider
ne,42 sml. også Kirke Helsinge. I midtfeltet er 
fremstillet Frelseren med højre hånd løftet vel- 
signende, mens venstre hviler på korsprydet 
verdenskugle. Rudefelterne viser den tids yn-

Fig. 21. Alterparti. Alterbordsforside fra o. 1550-75 
(s. 1317). Altertavle med jævnaldrende malerier fra 
1625 (s. 1317). Einar V. Jensen fot. 1952. — Altar. The 

frontal dates from c. 1550-75. The altar-piece with con
temporary paintings is from 1625.

dede bryststykker af en mand og en kvinde, der 
næppe tør betragtes som portrætter af bestemte 
personer (fig. 22). Mandens dragt er grøn, rød 
og sort, baretten sort, hans hår og skæg gulligt, 
hendes dragt er rød med grøn krave. Kristus 
bærer gulbrun dragt med sorte skygger, hår og 
skæg er brunligt.

Indramningen har brunlig masurådring på 
gullig bund; i de øvre hjørner er der hvide cir
kelfelter med sort ådring inden for brun ram
me. Midt på de lodrette stykker ses rudeforme
de grønne felter med sort ådring. Det nedre 
fornyede ramtræ står blankt.

Bordpladens bevarede rester af bemaling har 
samme karakter som forsidens. To diagonale 
bånd og en ramme langs kanten står med rød
brun ådring på gullig bund; i hjørnerne er der 
kvartcirkler og midt på forreste langside et ru- 
defelt. Det bageste bræt er fornyet.

Før 1951 var såvel forside som bordplade 
dækket af en grågullig strygefarve.

†Alterklæde. 1862 var alterklædet af rødt 
bomuldsfløjl med uldsnore.12

Altertavle (fig. 21), med jævnaldrende male
rier fra 1625. Såvel den tidstypiske opbygning 
som billedskærerarbejdet svarer til den samtidi
ge tavle i Reerslev (s. 966 med fig. 8-10). I før
ste del af vort århundrede var et maleri fra 1916 
indsat i midtfeltet (jfr. nedenfor).
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Fig. 23a-c. Altertavledetaljer, sml. fig. 21 (s. 1318). a. Englehoved på bøjle mellem stor- og topstykke, b. 
Maske på bøjle under storstykkets søjle. c. Postamentvinge. NE fot. 1979. - Details of the altar-piece, cf. fig. 21. 
a. Head of cherub on the bracket between the main panel and the top-piece. b. Mask on the bracket beneath the column by 
the top-piece. c. Wing of the pedestal.

Postamentfeltet, som er lidt tilbagetrukket, 
indrammet af kvartrundstav med fladsnit, flan
keres af fremspring hvorpå kassetteværk og si
devinger kantet af maske endende i bladprydet 
volut (fig. 23c). Over glat frisefelt er indskudt 
kvartrundstav med fladsnit på undersiden og 
brudt af maskeprydede bøjler (fig. 23b) under 
storstykkets søjler. Disse har joniske kapitæler 
og prydbælte med en kant af rudebosser for
oven og forneden; derimellem varierede volut- 
ter om barnehoved, muslingeskaller eller roset. 
Midtfeltets ramme prydes af fladsnit, i sidefel
terne er der i fordybet rektangulært felt arkader 
med æggestav på den omløbende ramme og 
bueslaget; over en glat frise sidder trekantgavl. 
Storvingerne ender i nyere bladværk; i øvrigt 
præges vingerne af bånd rullet op, skævt ud
trukket, eller dannende ramme omkring oval 
udsavning hvori pyramide. Gesimsen har flad- 
snit på undersiden og glat frise brudt af kronli- 
stens bøjler med englehoveder (fig. 23a), den 
midterste dog med maske.43

Topstykket tvedeles af søjler med rudebosser 
i prydbælterne; vingernes båndværk indram
mer frugtbundt, hvori indgår en karakteristisk 
granatæblelignende frugt, der også er brugt på 
tavlen i Reerslev. Topgesimsen svarer til stor
stykkets, dog med udsavet rankeslyng i stedet 
for pærestav. På midtkonsol i den symmetrisk

opbyggede topgavl står fløjtespillende engel. 
Lignende er anbragt på storgesimsens hjørner, 
den ene med fløjte, den anden med horn.

Tavlen står med oprindelig staffering på 
kridtgrund fremdraget ved restaureringen 
1951-52.44 Farveholdningen er overvejende 
mørk med megen, til dels fornyet, forgyld
ning, sølvlazurer, blåt og grønt, marmorering 
på søjlerne og desuden hvidt, violet, rødt, 
brunt og sort. Under sidefelternes malerier læ
ses: »Ernestvs Norman« og »F(ru) Ingeborg 
Arnfelt«, omkring de respektive våbener for 
lensmanden på Antvorskov og Korsør, ejer af 
Selchausdal nær Sæby, og hans hustru. Ind
skrifterne med forgyldte versaler på sort bund, 
i storfrisen dog blå, er på latin; mellem posta- 
ment og storstykke: »Quemad fici vobis ita et 
vos faciatis. Ioh. 13« (for at I skal gøre ligesom 
jeg ... Joh. 13,15), i storfrisen: »Sanguis Iesu 
Christi emundat nos ab omni peccato« (Jesu 
Kristi blod renser os ... 1 Joh. 1,7) og over top
stykket: »Gloria et honore coronasti eum, Psal. 
8« (med ære og herlighed ... SI. 8,6). Endelig 
læses i frisen mellem sidefelternes arkader og 
trekantgavlen ovenover: »Lex per Mosen data 
est« mod nord, og »Gratia per Iesum Chr(i- 
stu)m, exorta est« (loven er givet ved Moses ... 
Joh. 1,17) refererende til malerierne neden
under.



Fig. 24. Nadvermaleri fra 1625 i altertavlens storstykke, sml. fig. 21 (s. 1320). NE fot. 1985. - The central panel 
of the altar-piece from 1625 with a painting of the Last Supper, cf. fig. 21.
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Fig. 25a-c. Malerier fra 1625 i altertavlen, sml. fig. 21. a-b. I topstykket Kobberslangen og Korsfæstelsen 
(s. 1321). Einar V. Jensen fot. 1952. c. I postamentfeltet Fodtvætningen (s. 1320). NE fot. 1979. - Paintings from 
the altar-piece, cf. fig. 21. a-b. Top-piece: The Brazen Serpent and the Crucifixion. c. Pedestal: Christ washing the feet of 
the disciples.

Malerierne er dateret 1625; hovedmotivet er 
Nadveren flankeret af Moses og Johannes Dø
beren. I postamentfeltet ses Fodtvætningen og i 
topfelterne Kobberslagen og Korsfæstelsen. 
Billederne er malet på træ. På postamentets 
fremstilling af Fodtvætningen (fig. 25c), 
25,5x95 cm, ses i forgrunden Kristus knælende 
i færd med at vaske Peters fødder; til venstre 
står en messing- og en kobberkande og yderst,

delvis afskåret af rammen, ses et bord med 
grøn dug. Bagved er en tjener i færd med at 
tage af nadverbordet, forladt af disciplene, som 
nu sidder eller står i baggrunden i billedets an
den side.

Storstykkets nadvermaleri (fig. 24), 107x94 
cm, er udført efter Peter Candids billede kendt 
gennem stik af Johan Sadeler.45 Forlægget føl
ges nøje, både hvad angår bordets opdækning
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og disciplenes placering samt afskæringen i for
grunden. Som baggrund er indsat en væg med 
halvrund niche bag Kristi glorieindrammede 
hoved og pilastre på siderne. I de mindre, 
rundbuede sidefelter, 63x17 cm, ses fremstil
linger af Moses, mod nord, og Johannes Døbe
ren, mod syd. Moses har horn i panden; i den 
løftede venstre hånd holder han staven og pe
ger op på topstykkets billede af kobberslangen, 
med højre samler han kappen. Tilsvarende ses 
Johannes med højre hånd løftet velsignende og 
korsstav i venstre. De er afbildet stående på en 
konsol, på hvis forside læses henholdsvis »An
no« og »1625«.46

Topstykkets billeder (fig. 25a-b), hver 49,5 
x46,5 cm, viser mod nord Kobberslangen. 
Midt i den øvre del ses korset med slangen, i 
forgrunden til venstre en mand, kun med læn
deklæde, og slanger om arme og ben; ved siden 
af ham tilsvarende let påklædt kvinde med slan
ge om armen. I baggrunden ses andre jøder, 
som helbredes ved tilbedelsen af korset.

Det søndre felts korsfæstelsesfremstilling er 
ligesom storstykkets maleri udført efter stik af 
J. Sadeler.47 På et korstræ, der fylder næsten 
hele billedet, hænger Kristus i skråt strakte ar
me og med glorie bag hovedet; nedenfor står 
Maria og Johannes med blikket løftet mod den 
korsfæstede. Ved korsets fod er kranium over 
korslagte knogler og bagved ses Jerusalem by.

Farverne er hovedsagelig mørke karnations- 
farver, dragterne gule, orange, cinnoberrøde 
og grønne; nadvermaleriets arkitektur er holdt 
i brunlige nuancer, som også er baggrundsfar
ve for Moses og Johannes. I topfelternes male
rier er himlen henholdsvis lys gullig med mør
kere og lysere skyer, og i korsfæstelsesbilledet 
truende gråsort. Bag Kristi hoved en lysende 
glorie.

Et maleri, signeret: »N. Chr. Hansen 1916«, 
sad fra forfærdigelsesåret til restaureringen 
1951-52 i storstykkets midtfelt.48 106x93 cm, 
olie på lærred. Det forestiller Jesus som tolvårig 
i templet; han bærer hvid kjortel, de øvrige er 
iklædt mørke dragter. Baggrunden udfyldes 
næsten helt af et rødt tæppe. I enkel, forgyldt 
ramme, ophængt på nordkapellets vestvæg.

Fig. 26. Midtskabet af en sidealtertavle viet S. An
dreas, fra 1400’rnes sidste halvdel (s. 1321). NE fot. 
1979. - Centre compartment of altar-piece from a side 
altar consecrated to St. Andrew, dating from the second 
half of the fifteenth century.

Af en (†)sidealtertavle (fig. 26), fra 1400’rnes 
sidste halvdel, er bevaret midtskabet med en 
fremstilling af Andreas.49 Målene er 113x55 
cm, 23 cm dybt; i begge sider er bevaret to 
hængsler, men fløjene mangler. Skabet inde
holder den korsfæstede Andreas fremstillet, så 
at arme og ben danner diagonaler foran kors- 
træet, der er fastgjort til bagklædningen. Han 
bærer kappe, som er lagt over højre skulder og 
i venstre side falder i stive foldekast næsten helt 
ned til anklen. Hårets lange proptrækkerkrøller 
indrammer ansigtet og ender i lokker foran 
skuldrene; det krøllede hageskæg når langt ned 
på brystet.
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Fig. 27-28. 27. Sengotisk alterstage (s. 1323). NE fot. 1979. 28. *Alterkande formentlig fra 1600’rnes begyn
delse (s. 1323). Nu i NM2. LL fot. 1983. - 27. Late Gothic candlestick. 28. *Wine jug probably from the beginning of 
the 1600s. Now in NM2.

Skabets farveholdning stammer fra 1899, da 
maler P. Rahbek, Ringsted, på pastor Kail Ras
mussens foranledning istandsatte tavlen,50 vist
nok i overensstemmelse med gamle spor, så at 
Andreas’ kappe nu er forgyldt ligesom glorien 
bag hans hoved; ved kappens kanter kommer 
det grønne for til syne. Skabets bagklædning er 
mørk grøn, siderne røde med sort skabelon
mønster; forneden er malet sorte frynser, på 
skiftevis rød, gul og grøn baggrund. Efter 
istandsættelsen genopstilledes det i en lille, 
spidsbuet vinduesniche i korets nordvæg, 
hvorfra det må være fjernet senest 1926, da 
denne indrettedes med en rist i forbindelse med 
varmeanlægget. Nu i vinduesnichen i nordka
pellets østvæg.

†Sidealtertavle. Inventariet 1647 omtaler 
»S. Jørgen af træ, bag altret, stående på en træ
hest mod dragen«.2 Lignende fremstillinger 
kendes fra Sæby (jfr. s. 916) og Sønderjylland.51

Altersølv. Kalk, med graveret årstal 1587 på 
foden, der er samtidig med knoppen, mens bæ
geret stammer fra ny tid. Nuværende højde
22,5 cm. Den pyramideformede, sekstungede 
fod har fodplade med yngre(?) graverede tvær
streger og standkant med dekoration bestående 
af lodrette stave og rude. Lavt sekssidet skaft, 
som brydes midtpå af knop med seks rudebos
ser og mellemfaldende, rudeformede felter på 
over- og undersiden. Langs fodtungernes kant 
graveret versalindskrift inden for rammelinjer: 
»Her Olvf Persen Niels Skredere oc Anders 
Matzsen lode giøre denne Kalk og Disk thil 
Drøslebiere Kierke« og årstallet »15» »87« 
(sml. stolegavl).52 Mellem fodtungerne ses 
blomsterornament svarende til knoppens. 
Denne har på rudebosserne graverede versaler: 
»Ihesvs«. Kalkens oprindelige dele er nær be
slægtet med Gierslevs, der anskaffedes 1597 på 
foranledning af præsten Olvf Persøn (jfr.
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s. 1136), og med Kirke Helsinges, hvis fod har 
graveret indskrift og årstallet 1624. Under en af 
fodtungerne ulæseligt stempel; 1902 sås under 
bunden vægtangivelsen: »xxxxvi lod«.

Disk, fra 1800’rne?53 Tvm. 13 cm. Under 
bunden ulæseligt stempel, muligvis det, der 
1902 tydedes som et nyere »N«.

†Altersølv og †kalkklæde. Inventariet 16472 
opregner en skøn forgyldt kalk - rimeligvis 
den eksisterende - og disk og dug; desuden 
nævnes senere i samme inventarium, efter en 
kiste til messeklæder, igen en kalk og disk (sml. 
Kirke Helsinge).

Oblatæske, fra o. 1850,54 af plet, cylinderfor
met, tvm. 9 cm, med graveret latinsk kors mel
lem to blomstergrene. Under bunden tre 
stempler: HCD for H. C. Drewsen, I, som an
giver, det er enkelt forsølvet kobber,55 og Ene
ret. †Oblatæske. 1647 opregnes en trind stor æ- 
ske til kirkebrød.2

Alterkande, o. 1950-60, tegnet af Kay Fisker, 
fra A. Michelsen. En †porcelænskande nævnes i 
inventariet 186212 og ses på ældre fotografier 
stående på alterbordet.

*Alterkande (fig. 28), formentlig fra 
1600’rnes begyndelse, af messing, 28 cm høj. 
Den cirkulære fod har drevne bukler på det 
øverste af tre afsæt. Korpus har indknebet led 
på midten flankeret af mindre vulst, på over- 
og undersiden dreven og punslet dekoration

Fig. 29. Dåbsfad nr. 2, af tin, skænket 1630 (s. 1324). 
NE fot. 1979. - Pewter baptismal dish, no. 2, donated in 
1630.

bestående af barokt planteslyng. Kort hals med 
lille vulst midtpå og høj hældetud. Støbt bøjle
hank, af bly, med kuglestav. Siden 1904 i Nati
onalmuseet (inv. nr. D5522).

Alterstager (fig. 27), sengotiske, 38 cm høje. 
Fodskålen har næsten lodrette sider, hvælvet 
overside med udvisket treleddet profil. Lyse
skål af samme form, men mindre. Konisk skaft 
med tre skaftringe, hvoraf de to øverste har 
spidsovalt tværsnit. - Syvarmet stage, fra 
o. 1900, såkaldt Grundtvigstage.

†Røgelsekar? eller vandkeddel? Inventariet 
1647 opregner en »kobberildspand« foruden en 
anden genstand af kobber, muligvis en 
keddel.56

Fig. 30a-b. Detaljer af dåbsfad nr. 2, sml. fig. 29. a. 
Medaljon med evangelisten Johannes (s. 1325). b. 
Stempler på samme fad. I midten Københavnsmær
ke flankeret af uidentificeret mesterstempel (s. 1325). 
NE fot. 1979. - Details of baptismal dish nr. 2, cf. 
fig. 29. a. Medallion with St.John the Evangelist. b. 
Stamps on the dish. Centre, Copenhagen’s mark flanked 
by unidentified master-craftsman’s mark.
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†Processionsstager. To blusstænger er nævnt 
1647, og et †slukkehorn.2

†Messeklokker. Inventariet 1647 omtaler to 
primklokker.2

Alterskranken, fra sidste restaurering, består 
af læderbetrukne knæleskamler med tilsvaren
de håndliste; den afløste en †skranke med dreje
de balustre af træ, kendt fra fotografier (jfr. 
fig. 36). Formen var tresidet, med afskårne 
hjørner svarende til gengivelsen på planen fra 
1862 (fig. 15), hvor skranken imidlertid i den 
ledsagende beskrivelse siges at have »jernstøt
ter betrukne med snore«,12 måske en midlerti
dig foranstaltning.

Font (sml. fig. 11), gotisk, af gotlandsk kalk
sten, tvm. 113 cm. Rundbuet bægerbladsfont 
med 18 buer, foroven under kanten hulkel, 
vulst mellem kummen og den keglestubforme- 
de fod.57 Overalt findes rester af maling, in
derst rødlig, udenpå gråsort marmorering,

skønt synet både 1929 og 1935 henstillede, at 
fonten blev gjort smukkere ved en rensning.12 
Under den grålige maling ses foroven en repa
ration med cement; fod og kumme er ligeledes 
sammenføjet med cement. 1862 stod fonten 
ved korets nordvæg (jfr. fig. 15); 1951 flyttedes 
den herfra til søndre skibs østligste hvælv.

Dåbsfade. 1) O. 1550, af messing, sydtysk, 
tvm. 45 cm. I bunden drevet fremstilling af det 
habsburgske våben omgivet af ulæselig minu- 
skelindskrift og på fanen stemplede borter.

2) (Fig. 29), kommet til kirken 1630, i inven
tariet 1647 omtalt som et skønt tinbækken. Det 
usædvanlig store, syvkantede fad, tvm. 100 
cm, har cirkulær fordybing i midten; på fanen 
sidder to bæreringe. Hele fadet smykkes af gra
veringer, som i bunden er en del slidte, især i 
midten, hvor Jesu dåb er fremstillet omgivet af 
flere koncentriske cirkler hvorimellem slyng
bånd og slyngbåndlignende dekoration. Uden

Fig. 31. Sidefigurer til 
korbuekrucifiks fra 
1500’rnes første fjerde
del, sml. fig. 11 (s. 
1325). NE fot. 1979. - 
Figures flanking the chan
cel-arch crucifix from the 
early 1500s, cf. fig. 11.
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for ses fire mindre medaljoner med evangeli
sterne, hvis navne er angivet med versaler: 
»S. Marcvs«, »S. Lvcas«, »S. Yohannes« (fig. 
30a) og »S. Mathe(vs)«. De sidder ved et bord 
og skriver i bog; symbolet er på den anden side 
af bordet undtagen ørnen, som ses oppe på 
bordet. Imellem dem store frugter, bl.a. bælg
frugt, beslægtet med altertavlens, og blomster. 
På fanen findes en lignende dekoration dog 
med et englehoved inden for hjørnerne. Midt 
på hver side er et glat cirkelfelt; i tre af disse 
oplyser graverede versaler præstens og kirke
værgernes navne: »H(r.) Anners Olsen Ris«, 
»Erick Matzeno 1630« og »Tarcel Ibsen 3 l(is- 
)p(un)d 3 p(un)d«. Under præstens navn des
uden tre stempler: bystempel med tre tårne, 
antagelig Københavns, flankeret af ikke identi
ficeret, skjoldformet mestermærke: NK over 
bomærke (fig. 30b).58

†Dåbsfad. Inventariet 1647 nævner, foruden 
fad nr. 1, et messingbækken.2

Dåbskande, fra 1905, af messing, 38 cm høj, 
med pæreformet korpus.

Korbuekrucifiks med sidefigurer (sml. fig. 11), 
fra 1500’rnes første fjerdedel, udført i samme 
værksted som det i Store Fuglede (Ars hrd.), 
hvilket har fremkaldt betegnelsen »Store Fug- 
lede-mesteren« hos Francis Beckett, medens 
Chr. Axel Jensen har foretrukket benævnelsen 
»Næstved krucifiksmester«, fordi et større an
tal arbejder er fundet omkring den sydsjæl
landske købstad.59

Kristusfiguren, der måler 130 cm, hænger i 
skråt strakte arme med krumme fingre, hoved
et er drejet mod højre. Det magre ansigt har 
fremstående kindben, lige næse og lukkede 
øjne, bølget, tvedelt hageskæg. To hårlokker 
nærmest står ud fra hovedet, foran skuldrene; 
de er snoede på en meget særpræget måde med 
vandret afslutning i enden (fig. 32). Karakteri
stisk er endvidere den fuldstændige mangel på 
detaljer i hårbehandlingen i øvrigt, sammen 
med den flade isse, som er medvirkende årsag 
til, at den turbanagtige tornekrone snarest vir
ker som en kæk baret, der sidder langt ned i 
panden. Armhulerne er kraftigt markerede 
med to skrå linjer, som i højre side næsten når

Fig. 32. Detalje af korbuekrucifiksgruppens Kristus- 
figur fra 1500’rnes første fjerdedel, sml. fig. 11 
(s. 1325). Einar V. Jensen fot. 1952. - Detail of Christ 

from a chancel-arch crucifix from the first quarter of the 
sixteenth century, cf. fig. 11.

vunden, der er skåret på tværs af den hvælvede 
bughule. Lændeklædet ligger stramt med sym
metriske folder om de smalle hofter og er stuk
ket ned mellem lårene; to flige flagrer næsten 
vandret til siderne. Fødderne er overlagte med 
højre øverst. - Det jævnaldrende korstræ har 
hulkel langs kanterne og trekløverformet af
slutning undtagen forneden. Over korsskærin- 
gen et skriftbånd.

De to sidefigurer (fig. 31), Maria og Johan
nes, måler henholdsvis 87 og 83 cm. Maria er 
iklædt langærmet kjortel, der sidder stramt 
over brystet; herover kappe, som fra hendes 
venstre skulder hænger næsten glat ned, mens 
den i højre side er udformet med helt unaturli
ge foldekast. Hun bærer hovedlin med halsklæ
de. Hænderne holdes ind mod maven og såle
des, at højre hånds fingerspidser akkurat når 
kappen.
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Johannes holder hænderne foldede op foran 
brystet. Dragten er højhalset; den ligger glat 
over skuldrene, og først under armene frem
kommer bevægede foldekast. Hans midtdelte, 
krøllede hår når kun lidt under ørerne.

Begge figurer er hulede i ryggen og har dy
velrester fra dækplade.

Fremstillingen af Maria er beslægtet med an
dre sidefigurer til krucifikser udgået fra samme 
værksted som Drøsselbjergs, f.eks. behandlin
gen af fingrene på figuren i Lyderslev (DK. 
Præstø s. 443 med fig. 7). Johannes derimod 
adskiller sig fra de andre, især med hensyn til 
ansigtet og hårbehandlingen. Dragternes folde
kast er for begges vedkommende urolig; nær
meste paralleller forekommer at være i Fakse 
og Magleby (DK. Præstø s. 377, fig. 7 og 
s. 522, fig. 9-10).

Ved restaureringen 1951-52 fandtes under to 
lag egetræsmaling sparsomme rester af middel
alderlig staffering, heraf det meste på hovedet, 
desuden smårester på højre arm og hånd samt 
ganske lidt på venstre hånd og fod. Karnatio
nen var lys med blålige skygger og kraplakagti- 
ge farver anvendt i panden under tornekronen 
og til blodet, der har løbet ned over ansigtet; 
hår og skæg er brunt. På lændeklædet svage 
rester af guld og blåt. På den vandrette kors- 
arms søndre ende ses del af en vinge (fra evan
gelistsymbol), mens selve træet har været grønt 
med skabelonnerede sølvrosetter, som også 
fandtes på den cinnoberrøde hulkel. Skriftbån
det havde svage rester af en lys farve. - Sidefi
gurerne synes allerede 1902 at have stået afren
sede og ferniserede.

1902 hang krucifikset på nordvæggen; efter 
at være blevet malet ophængtes det bag degne
stolen.12 I hvert fald siden 1922 sammen med 
sidefigurerne på søndre skibs østvæg.

†Korgitter. Eneste omtale er 1848 i forbindel
se med to gravsten, som lå ved »kordøren«,60 
der normalt betegner døren i et korgitter.

Prædikestolen (fig. 33) er fra 1588, mens male
rierne i kurvens felter antagelig først udførtes 
1620, jfr. en indskrift på opgangspanelet. Bort
set fra at der kun er fire fag, svarer stolen til den 
samtidige i Kirke Helsinge, hvortil Drøssel

bjerg er anneks. I gesimsfelterne ses, foruden 
forfærdigelsesåret, bibelcitat skåret med re
liefversaler: »Verbvm domini manet in æter- 
nvm. (15)88«. Den smukt forarbejdede bære
stolpe (fig. 34) fandtes 1949 liggende bag noget 
stoleværk og genopstilledes ved kirkens re
staurering i begyndelsen af 1950’erne. Den er 
ottesidet med firesidet, fladere udkragning for
oven; herpå palmet med skiftevis konkave og 
konvekse blade og i sviklerne indskårne versa
ler: »N« og »C«, forneden »1588«.61 Initialerne 
stemmer ikke med præstens og kan muligvis 
stå for snedkeren.

Opgangspanelet har nu to glatte felter; under 
håndlisten ses spor efter tandsnit. Trappe fra 
1951-52.

I kurvens arkadefelter er naivt malede evan- 
gelistfremstillinger, muligvis udført 1620 af 
EMS, hvis initialer skimtes på opgangspanelet 
sammen med årstallet. Man ser Mattæus skri
vende i den åbne bog, han holder foran sig, 
mens englen rækker et blækhus frem over hans 
venstre skulder; Lukas er set i profil, hans attri
but, oksen, hviler hovedet på bogen og på Lu
kas’ hånd; Markus tager sig til hovedet med 
højre hånd, mens han med venstre støtter den 
åbne bog foran sig; ved hans fødder ligger lø
ven. I faget ved væggen står Johannes, som på 
en akavet måde med højre hånd støtter bogen, 
hvorover der lige bliver plads til ørnens hoved. 
Påfaldende er den primitive udførelse, og det 
gælder især nederste del af dragterne, som er 
meget hjælpeløst malet. Årsagen hertil er, at de 
billeder, der synes at have været malerens for
læg, viser bryststykker af evangelisterne. De 
menes udført af Jac. de Gheyn o. 1588 efter 
Hendrick Goltzius.62

Evangelisterne har en lys hudfarve, ansigt og 
hænder med mørk violet kontur, en farve som 
også er brugt til Mattæus’ kappe; han har grå- 
blåt hår og skæg, kjortlen er hvidlig med blå 
skygger, bogen rød med gult snit, baggrunden 
rødbrun. I de andre felter er den gråblå, næsten 
sort, og evangelisterne har brunt hår og skæg, 
Johannes dog gulbrunt hår; Lukas og Markus 
er iklædt røde kjortler med henholdsvis blå og 
grøn kappe. Johannes’ dragt er grøn og hvid. I
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Fig. 33. Prædikestol med reliefskåret årstal (15)88. I 
felterne evangelistmalerier antagelig fra 1620 
(s. 1326). Einar V. Jensen fot. 1952. - Pulpit with date 
(15)88 carved in relief. Paintings of the Evangelists on the 
panels presumably from 1620.

postamentfelterne forgyldte versaler på sort 
bund: »S: Math(æus)«, »S: Lvcas«, »S: Mar- 
cvs« og »S: Iohan(nes)«. Under navnene er der 
malet hvide mauresker. Denne staffering, som 
må anses for at være den oprindelige, fremdro
ges 1951-52.63

Af plan fra 1862 (fig. 15) fremgår, at stolen 
da stod ved sydvæggen, ligesom nu, mellem de 
to østligste vinduer. Denne opstilling kan i be
tragtning af Johannes-maleriets afblegede til
stand meget vel være den oprindelige. 1902 var 
stolen flyttet til hjørnet mellem nordkapellet og 
skibets væg; siden 1952 står den atter ved syd
væggen.

Stolestader. Størsteparten af stolene er fra 
1951-52, afpasset efter de gamle fra 1575, dog 
er gavlene vandret afskåret foroven. Lige under 
afskæringen er malet et rektangelfelt med de
koration, som viderefører og varierer renæs
sancestolenes fladsnitsmotiver.

De gamle gavle (fig. 35), med indskåret års
tal 1575, svarer til hovedkirkens fra 1576 og må 
være udført i samme værksted. Inden for den 
halvrunde øvre afslutning og i et rektangulært 
felt under glat frise genfindes motiverne fra 
Kirke Helsinge og de der nævnte paralleller. 
Også her har nogle af gavlene på den indvendi
ge side af topstykket en halvroset. I den glatte 
frise kan der på ydersiden være indskårne ini
tialer med renæssanceversaler: »BI.KM.BN«, 
»S:N:D:B:«, »KO.KO.DI«, »AI.BA.SV« eller 
årstallet 1575. Endelig har to af gavlene under 
det rektangulære felt en flerlinjet indskrift, lige
som de øvrige med versaler: »Iep Ien[s?]sen 
vo[r] Kickie Ve[r]ge 157?« (JJ var kirkeværge 
[da stolene opstilledes]); det yderste af brættet 
mangler, hvor suppleringer er foretaget. På en 
anden gavl læses: »KN.BC.MS« og nedenun
der: »Niels Skreder var Kikeverge« (sml. alter
kalk) . De gamle ryglæn med fyldinger indram
met af profillister er bevaret, mens sæderne er

Fig. 34. Detalje af prædikestolens bærestolpe 
(s. 1326). Einar V.Jensen fot. 1949. - Detail of the 
base of the pulpit.
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Fig. 35. Stolegavle med indskåret årstal 1575 og ini
tialer, fotograferet under restaurering (s. 1327). Ei
nar V.Jensen fot. 1952. - Bench-ends with carved date 
1575 and initials photographed while being restored.

nyere. Ved sidste restaurering fandtes resterne 
af en gavl brugt i prædikestolens gulv. Det som 
helhed ret medtagne træværk suppleredes ved 
denne lejlighed med pommersk fyr. Nogle 
overskydende, ikke istandsatte gavlstumper 
henstilledes i sakristiet (senere ophængt på ski
bets sydvæg).

Efter at to lag egetræsmaling var fjernet, står 
stolene afrensede, dog med sort mønje, grønt, 
blåt eller en gullig farve i felternes bund. Ind
skrifterne er sorte.

De er opstillet i tre blokke, eller rader som 
det benævnes i 1750’erne, da overauditør 
Paasche havde ladet dem sætte i stand.64 Før 
restaureringen 1951-52 stod renæssancegavlene 
i nordkapellet, derefter anbragtes de i den 
nordligste blok i skibet.

†Stolestader, anskaffet ved kirkens hovedre
staurering 185521 (sml. indskrift på †knæle- 
skammel), ses på ældre fotografier; de lignede 
de jævnaldrende †stole i Finderup (s. 1173 med 
fig. 25). Ved opstillingen fik de egekulør,21 og 
blev 1924 i anledning af tiendeafløsningen atter 
malet med en mørk egefarve.65

190512 fandt synet, at der burde anbringes en 
indgangsdør for præsten i vestsiden af hans 
lukkede stol, og 1908, at kirkesangerstolen 
skulle flyttes til midtskibets vestside.

Skriftestol, fra 1600’rnes begyndelse, svaren
de til stolene i Kirke Helsinge og Bakkendrup, 
men med en del fornyelser, således de nedre 
panelfelter, undtagen dørfløjens. Stolen står af
renset, med lidt sort og orange.

Efter at kirkens oprindelige sakristi 1855 var 
blevet taget i brug som gravkapel, anvendtes 
skriftestolen, der dengang stod i korets nord- 
østhjørne, til dette formål (jfr. fig. 15 og 36). 
Ved restaureringen 1951-52 flyttedes den til 
nordre skibs sydvesthjørne, hvor den tjener 
som bælghus til orglet.

En †knæleskammel, af fyr, eksisterede endnu 
1951. Den var sortmalet, og på dens underside 
sås følgende indskrift: »1855 lod Jægermester 
v. Deurs til Bødstrup opsætte disse Stoler i 
Drøsselbjerg Kirke. Tømfrermester] Peter Je
spersen af Mullerup« (sml. †stolestader). 1979 
var den borte.
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Fig. 36. Indre, set mod øst. Postkort o. 1920 i NM2. - Interior to the east.

†Herskabsstol, fra 1744 eller før. Ifølge præ- 
steindberetningen 175566 havde kirkeejeren, 
overauditør Paasche, Bøstrupgård, ladet føl
gende indskrift sætte i sin stol:

»Her er det Sted, jeg i Guds Hus ham dyrke vil og 
ære
Her er det Sted, jeg og mit Hus Guds Frygt vil gerne 
lære
Her er det Sted, jeg mine små til Gud vil lade bære 
Her er det Sted, hvor Ordet skal vor Sjæleføde 
være«

(anno 1744)

Hverken stolens udseende eller dens placering 
oplyses. I årene mellem 1804 og 1814 påtales 
mangler ved herskabsstolens dør, og det anbe
fales at tilmure den;67 hvornår forslaget blev 
virkeliggjort, fremgår imidlertid ikke. Mulig
vis skete det ved en reparation 1824.33 Endnu 
1848 refereres indskriften inde i stolen med til
føjelse af årstallet 1744, men oplysningen kan 
bygge på en ældre iagttagelse.60 Senest ved

istandsættelsen 1855 må stolen dog antages at 
være fjernet.

†Kiste. Inventariet 16472 nævner en kiste til 
messeklæderne.

Pengeblok, fra 1900’rne, eller i hvert fald me
get fornyet i forhold til en gammel, jernbesla- 
gen blok nævnt 1902. †Pengeblokke. 1647 var 
der en blok med to låse samt en anden, nede i 
kirken, med fjederlås.2

Pengebøsser, fra 1900’rne, af messing, trapez- 
formede med kors og indskrift: »Til vor 
Kirke«.

†Pengetavler. 16472 nævnes to tavler, mulig
vis identiske med de endnu 1902 bevarede, der 
havde udsavet og hjerteformet gennembrudt 
overkant.

Dørfløj (fig. 38), med primitivt skåret årstal 
1489. Den er sammensat af fire brede planker 
med pålagt rammeværk (en del fornyet); plan
kerne holdes af to gangjern under rammevær
ket, der har passet i muråbningen, mens plan- 
kefladen danner anslag i falsen. Rammeværket 
består af lodrette og vandrette ramstykker,

Danmarks Kirker, Holbæk amt 86
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undtagen foroven, hvor de er diagonalt stille
de. Herimellem udgør plankedørens inderside 
bunden. Øverst er der to vandrette, tætstillede 
ramtræer (fig. 37), det underste med reliefskår- 
ne minuskler: »Anno d(omi)ni mcdlxxxix«, 
dog er »m« ikke reliefskåret, men indskåret, og 
»cd« er tilføjet med helt små typer i det glatte 
bånd ovenover. Det øverste ramtræ har karv- 
snitsroset flankeret af reliefskåret »p« og ind
skåret »ha(n)se«.68 Betydelig senere er der un
der minusklerne med arabertal skåret »1489«; 
denne datering forekommer at være et sand
synligt forfærdigelsestidspunkt sammenlignet 
med f.eks. dørfløjene i Lundby fra 1521 og 
Hammer, eller Haraldsted fra 1525 og Kirke- 
rup, der alle virker yngre end døren i Drøssel
bjerg.

På bagsiden sidder tre vandrette revler (den 
øverste nyere) hvorimellem kryds. Ramtræet 
er fæstnet med store, regelmæssigt anbragte 
søm. Samtidig dørring på gennembrudt plade. 
1902 sad »den gamle jernlås« på bagsiden.

Dørens oprindelige placering kendes ikke; 
1902 stod den op ad væggen i nordkapellet, 
hvorfra den 1952 flyttedes til sin nuværende 
plads ved nordvæggen i våbenhuset, dækkende 
for det gamle langhus’ tilmurede syddør.

Fig. 37. Detalje af dør
fløj fra 1489, sml. fig. 38 
(s. 1330). NE fot. 1979. 
- Detail of door from 
1489, cf. fig. 38.

Et †pulpitur omtales 167113 i forbindelse med 
indkøb af fyrredeller til ni stole deroppe. 1812 
trængte rækværket om pulpituret til nogen re
paration;14 udsættelsen gentages det følgende 
år, hvorefter pulpituret ikke mere nævnes, 
hvilket dog ikke hindrer, at det først er fjernet 
senere i århundredet, f.eks. ved hovedrestaure
ringen 1855.

Orgel, bygget 1952 af I. Starup & Søn, Kø
benhavn. Fire stemmer, ét manual og anhangs- 
pedal. Disposition: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Rauschquint II. I nordskibets vest
ende. †Harmonier: 1) Anskaffet mellem 1881 og 
1897.69 2) Anskaffet 1923.12

Salmenummertavler, o. 1950, hvidmalede med 
brune metalnumre på søm. †Salmenummertav
ler, fra 1800’rne, sortmalede med tunget over
kant, til at skrive på med kridt. 1902 var de for 
små og ønskedes øget til begge sider.12

Lysekrone, fra 1600’rne, med to gange syv 
arme; mellem de to rækker en krans af pynte
arme. Profileret skaft og hængekugle afslut
tet med pinjekogle, foroven flakt ørn (sml. 
Ørslev, DK. Sorø s. 911). I nordre skib, an
det hvælv. †Petroleumshængelamper fjernedes 
1923.12

Kirkeskib, 1906, korvet. I søndre skibs mid-



terste hvælvfag.70 1923 ønskedes et kirkeskib 
anskaffet.12

†Ligbårer. Inventariet 1647 opregner en ny og 
en gammel ligbåre.2

Klokker. 1) 1300’rne, støbt af Oluf Henriksen 
Kegge, tvm. 98 cm. Majuskelindskrift om hal
sen mellem rammelister: »Ave Maria gracia 
plena« afsluttet af støbersigil med klokke, jfr.
Kirke Helsinge. Profilliste på slagkanten. Op
hængt i vuggebom.

2) (Fig. 39) fra 1547, tvm. 80 cm. Om halsen 
minuskelindskrift mellem rammelister: »Per 
Gedde borgere y Malmø mdxlvii«. Profillister 
på slagkanten. Ophængt i slyngebom.

166713 anskaffedes et trindt hult træ, som 
klokkestrengen gik igennem ned i kirken.
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Fig. 38. Dørfløj fra 1489 (s. 1329). NE fot. 1979. 
Door from 1489.

Fig. 39. Klokke støbt 1547 (s. 1331). NE fot. 1979. - 
Bell cast in 1547.

†Klokke? Blandt de afleverede klokker fra 
Løve herred 1528 var en hob, som skriveren 
ikke kunne gøre regnskab for.71

Klokkestol, 1700’rne, af eg, omdannet i 
1900’rne med skråstivere af fyr. Hele »klokke
værket« trængte 1734 til reparation,72 og 1814 
var »stoleværket i tårnet skrøbeligt, så klokker
ne ej kunne ringe«.14 1902 læstes årstallet 1761 
på begge bomme; nuværende ophængning fra 
1946 ved August Nielsen, Roslev.

GRAVMINDER
†Epitafium, o. 1581? 184860 nævnes et epita
fium, over hr. Anders Madsens hustru †l681, 
»for kordøren« sammen med gravsten nr. 1 og 
*gravtræ. Årstallet kan være en læsefejl, An
ders Madsen kan så være den kirkeværge, der 
1587 er medskænker af kalk og †disk (jfr. alter
sølv).

Mindetavle. (Fig. 40), o. 1850. Over faldne 
krigere af Drösselberg sogn. Christen Peder
sen, husmand i Mullerup, såret ved Kolding
23. april 1849, død i Middelfart 3. maj 1849; 
Christian Hansen, gift tjenestemand (rettet fra

86*
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tjenestekarl) i Mullerup, såret 6.juli 1849 ved 
Fredericia, †26.juli 1849; Christen Christensen, 
tjenestekarl på Drösselberg Mark, faldt ved 
Ovre Stolk 25.juli 1850; Christen Jacobsen, 
tjenestekarl på Bödstrup, død på Augusten- 
borgs lazaret 8. okt. 1850.73

Indskrift med kromgul skriveskrift på sort- 
malet tavle, 98x94 cm, sammensat af fem lod
retstillede fyrrebrædder, foroven formet som 
en segmentgavl. Langs de lodrette sider er på
lagt riflede, hvidmalede lister med rød staffe
ring og grønmalede ege- (til højre) og laur
bærblade; gavlen bæres af glat liste med tilsva
rende staffering og i midten lille dekoration 
med kanonkugler, geværer, faner, sabler og en 
tromme.

1902 på skibets nordvæg, nu på våbenhusets 
vestvæg.

Gravsten. 1) O. 1676. Iep Pedersøn, fordum 
forpagter på Bostrup, hvor han døde 18. maj 
1676. Mørkegrå kalksten, 162x98 cm, med 
fordybede versaler på øverste trediedel af ind
skriftfelt, indrammet af rankeornamentik i 
fladt relief langs hele stenens kant; i midten, 
nederst, vinget timeglas over hovedskal. 184860 
»for kordøren«, nu i vestvangen til nordkapel
lets arkade.

2) (Fig. 42), 1600’rnes anden halvdel, med se
kundær indskrift, o. 1797, for [jomfruerne Ka
ren og Martha Westergaard]. Begge levede 
som mønster for deres ... køn ... Men de døde 
til et sørgeligt tab for deres ædle forældre, for

Fig. 40-41. 40. Mindetavle o. 1850 over faldne fra Treårskrigen (s. 1331). Einar V. Jensen fot. 1952. 41. *Grav- 
træ over Laurits Sørensen af Bøstrup, †1644 (s. 1333). Nu i NM2. LL fot. 1983. - 40. Memorial tablet c. 1850 for 
soldiers fallen in the first Schleswig War, 1848-1850. 41. *Memorial of wood to Laurits Sørensen of Bøstrup, †1644. 
Now in NM2.
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pagter Mads Westergaard og madam Anna 
Kirstine Westergaard på Bøstrup, begravede 
16. jan. 1797.

Lysgrå kalksten, 181x122 cm, sekundær 
gravskrift med reliefantikva i felt, der omtrent 
udfylder stenens midte; langs randen omløben
de vers: »Bered dig gag fra werden ud beteng 
dit livets ende ...« med (oprindelige) reliefver
saler. I hjørnerne medaljoner med evangelister
ne - i halvfigur bag skrivepulte - og deres sym
boler; mellem medaljonerne øverst den Op
standne med sejrsfane, omgivet af akantusløv 
(fig. 43), nederst engel - med timeglas og 
skjold med udslidt, vistnok latinsk, fordybet 
indskrift - ligeledes på en baggrund af akan
tusløv.

Stenens senere anvendelse som tærskelsten i 
våbenhuset har sat sig spor dels i form af to 
store huller, omgivet af rille, i evangelistmedal
jonerne i højre side, dels i en række mindre 
huller i de to øvrige medaljoner og på midten; 
stenen er revnet tværs over midten, øvre halv
del er stærkt slidt, til dels ved koncentriske sku
restriber med centrum i det store hul - som af 
en dørfløj.74 De gravlagtes navne er herigen
nem slidt ud, men kendes fra 1848,60 hvor ste
nen befandt sig ved »den vestre ende af kirke
muren«. 1902 fungerede den som tærskelsten; 
nu opstillet på våbenhusets nordvæg.

*Gravtræ. (Fig. 41), o. 1644. Lavritz Søfren- 
søn, som boede og døde i Bøstrvp 14. dec. 
1644. Egetræsplanke, 164x43-47 cm, ca. 8 cm 
tyk, tværs over træet gravskrift og initialer 
med indskårne versaler, enkelte steder er to el
ler flere bogstaver skåret sammen. Under ind
skriften reliefskåret Jesumonogram i skjold, og 
nederst (enkens?) initialer: SPD. Langs kanten 
bladranke.75

184860 nævnes gravtræet sammen med grav
sten nr. 1 og †epitafium »for kordøren«; 1899 
fundet på loftet, hvor det anvendtes som trin
bræt over hvælvingerne, og afgivet til Natio
nalmuseet (inv. nr. D 4245).

Åbne †begravelser. 11. juni 1723 hensattes fru 
Anna Catharina Müllers lig i sakristiet. Hun - 
der var moder til kirkens patron, Caspar von 
Bartlin - var død, 82 år.76

Fig. 42. Gravsten nr. 2 fra 1600’rnes anden halvdel, 
genanvendt 1797 for jomfruerne Karen og Martha 
Westergaard (s. 1332). NE fot. 1979. - Tombstone 
nr. 2 from the second half of the seventeenth century, 
reused 1797 for the Misses Karen and Martha Wester
gaard.

Hendes søn, major Caspar von Bartlin af 
Bøstrupgård, hensattes 12. nov. 1728; han var 
død efter 12 dages sygdom 20. okt. 1728.76 
175566 anføres, at der ikke findes nogen inskrip
tion; hans lig er nedsat i jorden - muligvis foran 
altret.77

Tårnrummet indrettedes o. 1750 til begravel
se for kirkeejeren, generalauditør J. B. Paasche, 
Bøstrup, og familie; 175566 var hans første hu
stru, Margrete Christina Brun, og fem af deres 
børn bisat her. 1804 anførte synet,33 at trævær
ket i begravelsen var råddent og 1805, at den 
var brøstfældig; man ville rette henvendelse til 
familien. 1806 var begravelsen fjernet, og man 
arbejdede på at istandsætte kirken, hvor den 
havde været. Muligvis er kisterne allerede på 
dette tidspunkt flyttet til gravkapellet i sakri-
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Fig. 43. Detalje af grav
sten nr. 2 (sml. fig. 42), 
visende den Opstandne 
med sejrsfane og del af 
den oprindelige rand- 
skrift (s. 1333). NE fot. 
1979. - Detail of the tomb
stone no. 2, cf. fig. 42 
showing the Ascension and 
part of the original inscrip
tion.

stiet. Topografen I. H. Larsen anfører imidler
tid 1848,78 at tårnrummet, da han så den åbne 
begravelse, var fyldt med omtrent 20 kister; 
»muligt at de siden er, som jeg håber, nedsatte i 
jorden«. Flytningen må dog senest være sket i 
forbindelse med rummets indretning som vå
benhus 1855.21

1925 undersøgtes 16 †kister fra 1700’rne i 
gravkapellet i det oprindelige sakristi, der da 
indrettedes til varmerum. De nu sammenfaldne 
tre voksen- og 13 barnekister var af eg, profile
rede og med inderkister af fyr. Der konstatere
des nogle få †kistebeslag af bly. På den største 
kiste lå en †kistepladeramme, ligeledes af bly, o- 
val med strålekrans og skyer. Indskriftskjoldet 
havde været af træ,79 men var nu helt hen- 
smuldret. Efter undersøgelsen begravedes ki
sterne på kirkegården.

Fra præsteindberetningen 175566 kendes en 
enkelt †kisteplade, 1753. Margareta Cristina 
Brun, †22. nov. 1753, 47 år; gift med hr. Joa
chim Bårner Paasche, Kgl. Majst.s velbestalter 
oberauditør, herre til Bøstrup osv., i 21 år, 6 
måneder og 16 dage. Hendes livs lys har an
tændt liv og lys i 14 børn, fire sønner og 10 
døtre, af dem lever tre sønner og seks døtre.

En kisteplade, 1759, over Christian von Wil

cken, nu i skriftestolen, stammer fra Kirke Hel
singe kirke (s. 1286).

I kirkerummets sydvesthjørne er ophængt en 
forsølvet egeløvskrans til minde om lærer Horst- 
mann, Drøsselbjerg, †21. aug. 1910, sat af ven
ner og gamle elever i Mullerup.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 44) o. 1795. 
Justitsråd og herre til Bøstrup, Hans Georg 
Faith, *26. dec. 1751, †2. dec. 1795. Denne 
mands værdige kone, Catharine Marie, f. Fa- 
britius, *9. april 1750, †l. nov. 1801. Dette dis
se retskafne forældres minde helliges dem af 
deres børn.

Stelelignende, flerleddet opbygning af grå 
marmor, 260 cm højt, største bredde 125 cm; 
indskrift med fordybet, sortmalet kursiv. Over 
aftrappet sokkel et felt med indfældet relief i 
hvid marmor, forestillende rosenstrøende ge
nius. Relieffet flankeres af nedadvendte fakler 
og dækkes af profileret kronliste. Herover blok 
med indskriften, kronet af felt med lyre samt 
palme- og bøgegrene i bueniche; øverst urne. 
Indfældet i nordkapellets vestmur.

2-10) I hjørnet mellem tårnet og nordkapel
let, foran det afbrudte skib, er opstillet ni kirke
gårdsmonumenter — hovedsagelig med støbt 
vedbenddekoration og indfældet marmorplade
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af forskellig form - over medlemmer af famili
en van Deurs til Bøstrup. Gravstedet hegnedes 
tidligere af †støbejernsgitter, der også omfattede 
kirkegårdsmonument nr. 1.

I hjørnet mellem ligkapellet og kirkegårdens 
sydmur er et gravsted, som på de sidste to sider 
hegnes af lavt støbejernsgitter med á la greque- 
bort foroven. Nordvest for kirken hegner et 
spinklere gitter med rundbuer foroven et andet 
gravsted.

Fig. 44. Kirkegårdsmonument nr. 1 over Hans Ge
org Faith, †1795, og hustru Catharine Marie, f. Fa- 
britius, †1801 (s. 1334). Henrik Larsen fot. 1985. - 
Churchyard monument no. 1 to Hans Georg Faith, 
†1795, and his wife, Catharine Marie, born Fabritius, 
†1801.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Helsinge - Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. Bl. Liber 
daticus 1738-75. - B3. Liber daticus 1791-1831. - 
Godsarkiver. Bøstrup gods. Bakkendrup og Drøssel
bjerg kirker 1871-1925. - Ved embedet. Kirkesynsbog 
1862-19(79). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt 
i almindelighed s. 50.

NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Indberet
ninger ved P. Rahbek og M. Mackeprang 1899 
(S. Andreastavle), C. M. Smidt 1902 (bygning), 
J. Olrik 1902 (inventar og gravminder), P. Nørlund 
1925 (gravkapel), E. Lind 1943 og 1954 (kalkmale
rier), Einar V. Jensen 1941 og 1958 (inventar), Hugo 
Johannsen 1979 (bygning), Marie-Louise Jørgensen 
og Birgitte Skov 1979 (inventar og gravminder). - 
Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse ved Hugo Jo
hannsen, inventar ved Marie-Louise Jørgensen og 
Birgitte Skov-Jakobsen, gravminder ved Henrik 
Larsen. Redaktionen afsluttet maj 1985.

Tegninger. NM2. Font og vindue ved C. M. Smidt 
1902. - Opmåling af trappehus ved P. Nørlund 
1925. - Kalker af indskrift på altertavle ved Einar 
V. Jensen o. 1952. - Plan ved M. Brahde 1966. 

Notebøger. NM2. C. M. Smidt IVa, 86-101; 151. 
Litteratur. C. M. Smidt: Drøsselbjærgs toskibede 

Kirke, i Arkitekten 1906, s. 165-67.
1 Roskildebispens jordebog s. 162.
2 LA. Løve hrd.s provsti. 1647-1785. Herredsbog.
3 Repert. nr. 7489.
4 Landebogen s. 125.
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
6 Kronens Skøder II, 398 og III, 67.
7 Kronens Skøder V, 66; RA. DaKanc. A30. 1809. 
Fortegnelser over kirker og disses ejere.
8 Ifølge sognepræstens skrivelse 1738 besad kongen 
jus vocandi, sålænge upriviligerede personer ejede 
kaldets to kirker. I modsat fald mente han, at kalds
retten måtte gå på skift mellem kirkernes ejere, da 
hovedsognet ikke var dobbelt så stort som annekset, 
jfr. LA. Bispearkivet: Løve hrd. 1690-1820. 1782 
havde etatsråd Knud Holtermann til Helsingegård 
kaldsret, jfr. LA. Sognekaldsarkivet. Liber daticus 
1738-1775.
9 1876 omtales den »udvidede kirkegårdsmur« i for
bindelse med flytningen af et vognskur, der året ef
ter siges at være opstillet umiddelbart vest for den 
»nuværende vestmur« (d.e. den nye mur omkring 
det indlemmede stykke), jfr. note 65. På et ældre 
postkort i NM2 fra tiden efter ligkapellets opførelse 
1894 ses et stråtækket hus vest for kirkegården. 1932 
ønskedes arealet udset til kirkegårdsudvidelsen ind
hegnet, jfr. note 12.
10 1661-62 tækkede murermesteren 65 fod af ring
muren, og materialeforbruget opgjordes til 1700
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tagsten og 1200 mursten, jfr. note 13.
11 Østmurens søndre halvdel (40 alen) og et mindre 
stykke i nord (7 alen) ønskedes 1883 nedbrudt og 
genopført, jfr. note 12. 1888 omtales en fornyelse af 
sydmuren.
12 Ved embedet. Kirkesynsbog 1862-19(79).
13 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Holbæk, Kalund
borg og Sæbygård amter. Kirkergsk.
13a Det er uvist, om det †vognskur på »præstegårdens 
grund«, som 1876 flyttedes og blev genopstillet 
uden for den regulerede kirkegårds vestmur, var 
identisk med 1600’rnes rejsestald, jfr. LA. Godsarki
ver. Bøstrup gods. Bakkendrup og Drøsselbjerg kir
ker 1871-1925. Vognskuret må være nedbrudt før
1904 (muligvis i forbindelse med ligkapellets opfø
relse ti år forinden), da kirkeejeren blev anmodet om 
at lade opføre en kirkelade eller stald umiddelbart 
vest for kirkegården. Synet billigede, at rejsestalden 
blev opført, men langs østmurens sydende. 1910 til
lod man opstilling af et mindre hus i fortsættelse af 
rejsestalden (note 12).
14 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
15 Skibets østre og vestre gavle må dog have stået 
omtrent i skellet mellem skibet og dettes senere for
længelser mod vest og mod øst.
16 Sædvanligvis er dørenes udvendige åbning rund
buet, hvorimod den vandrette afdækning er sjælden. 
Et illustrerende eksempel er bevaret i Førslev, hvor 
den oprindelige norddør har rundbuet, ydre åbning, 
mens en ny norddør, indsat i forbindelse med en 
senromansk vestforlængelse afdækkes af monolit, 
jfr. DK. Sorø s. 996, fig. 3. - Korsprydede tympana 
er almindelige i jyske granitkvaderkirker, jfr. 
M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1948, s. 
143f. I det sjællandske byggeri er typen yderst sjæl
den, jfr. dog Pedersborg (DK. Sorø s. 282).
17 Moltke: Runerne s. 346; endvidere ÅrbOldk- 
Hist. 1953, s. 154.
18 Størstedelen af pillerne skjules af den sekundære 
lukkemur under og over gjordbuen; dog er den vest
ligste del af sydvæggens pille synlig fra det ydre 
(sml. fig. 6b). Den tilsvarende del af nordvæggens 
pille var endnu bevaret 1902; men er siden fjernet i 
forbindelse med omdannelsen af de udvendige støt
tepiller (jfr. s. 1312).
19 Sml. f.eks. skibets hvælv i Sæby (s. 899).
20 Kapellet nævnes første gang 1396, jfr. DK. Kbh. 
Amt s. 1458f. Det skal bemærkes, at kapellets gavl
vindue indrammes af en særpræget blændingskom- 
position, som har paralleller i gavludsmykninger af 
våbenhuset ved to af stiftets kirker, Jydstrup (DK. 
Sorø s. 469) og Græse (DK. Frborg. s. 2198).
21 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsfor- 
retningsprot.
22 Jfr. oversigten i DK. Kbh. Amt s. 2214.
23 Jfr. oversigten i DK. Sorø s. 1220. - Det skal i

Fig. 45. Landsbyplan 1783. - Village map.

øvrigt bemærkes, at korets nordvæg øst for sakri
stiet og efter dettes opførelse er ommuret og forhø
jet, hvorved den oprindelige falsgesims, umiddel
bart over savskiftet er fjernet (sml. fig. 1 og 8).
24 Der kendes flere paralleller til asymmetrisk place
ring af tårnet, som kan skyldes hensyn til terrænet, 
der dog i dette tilfælde kun falder lidt vestover. Væ
sentligere har været ønsket om at spare ved at slå 
tårn- og våbenhusfunktionerne sammen, jfr. eksem
pelvis Sønderup, Haarslev, Ting-Jellinge og Kvisle- 
mark (DK. Sorø s. 640, 860, 869 og 1058). At tårnet i 
Drøsselbjerg er opført med henblik på også at vare
tage en våbenhus-funktion, fremgår af placeringen i 
tilknytning til langhusets syddør. Endvidere viser 
kirkegårdsportalen, at der i middelalderen har været 
en indgang på sydsiden.
25 Tårnrummets funktion som våbenhus må være 
ophørt senest 1665, jfr. note 13, da tårn og våbenhus 
opregnes hver for sig i forbindelse med reparation af 
tage.
26 Jfr. situationen i Ting-Jellinge (DK. Sorø s. 869).
27 Udmuring under selve døråbningen er nødven- 
diggjort efter fjernelsen af en ca. 125 cm bred plat
form for enden af fritrappen (jfr. fig. 4d).
28 Tilsvarende bomhuller i et mellemstokværk ken
des dog fra Bjerager kirke (DK. Århus s. 2497). Den 
lejlighedsvise sammenhæng med en postuleret for- 
svarsmæssig indretning af tårnet er forlængst afvist, 
sml. Kirke Helsinge (s. 1289, note 30).
29 Om dette led i hovedrestaureringen hedder det 
blot, at »det gamle våbenhus er lagt til kirken, som 
herved er blevet større«, jfr. note 21.
30 Det ses umiddelbart af den store gavls tre sæt 
blændinger, at sideskibets gavl oprindelig er opført 
som en pendant til langhusets, og dette bekræftes 
ved undersøgelse af murværkets inderside, der står
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blankt mod loftsrummet. Det skal dog bemærkes, at 
sideskibets sadeltag ikke har efterladt sig spor på tår
nets østside.
31 Jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vestsjæl
landsk murermester fra 1500’rnes første årtier, i 
Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift 
til Harald Langberg 1979, s. 99-109; se endvidere 
gavlen på Bakkendrup kirkes vestforlængelse.
32 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kens tilstand.
33 LA. Helsinge-Drøsselbjerg sognekaldsarkiv. B3. 
Liber daticus 1791-1831.
34 1812, 1821 og 1836 siges blot, at kirken var under 
reparation på murværk.
35 Jfr. indsætningen af »stuevinduer« i Butterup, 
Nørre Jernløse og Kvanløse (s. 64, 92 og 116); endvi
dere Gierslev s. 1129.
36 I indb. fra 1902 hedder det, at graveren kunne 
huske den gamle gavl, der således snarest er ombyg
get i 1870’erne, da der ifølge synsprotokollen var 
reparationer på tagene, jfr. note 12.
37 Jfr. note 12 og 21.
38 Jfr. DK Sorø s. 52, fig. 27 (3. rk., nr. 5) og s. 137. 
Endvidere St. Tårnby (DK. Præstø s. 325f.).
39 DK. Sorø s. 793 f.
40 Jfr. korrespondance med heraldikeren, lektor 
Knud Prange.
41 Versalindskriftens »A« samt årstallets to ettaller 
har stiplede konturer for herved at angive, at de i 
1954 er rekonstrueret efter Egmont Linds kalke fra 
1943.
42 DK. Sorø s. 450. Ved en restaurering foretaget ef
ter udgivelsen af Danmarks Kirker fremkom på pa
nelets bagside en rødkridtsindskrift med årstallet.
43 Bag på tavlen hænger et englehoved, der kan have 
været anbragt under storgesimsens midterste bøjle.
44 Tidligere stod den med en meget mørk egetræs
maling og forgyldte rammer omkring malerifelter
ne. Mellem dette farvelag og det oprindelige lå en lys 
egetræsådring og marmorering.
45 Herom se Erik Moltke: Nogle malerier i vore kir
ker og deres forbilleder, i ÅrbOldkHist. 1955, 
s. 105-23.
46 Samme årstal er sekundært indskåret bag på 
tavlen.
47 Afbildet i Hollstein: Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts ca. 1450-1700, XXII.
48 På en nyere revle på bagsiden var med blyant skre
vet: »Ophængt i Kirken den 6. Oktober 1916. 
N.Jørgensen, Drøsselbjerg«.
49 Af de sjældnere forekommende altertavler viet til 
S. Andreas kan nævnes tavlerne i Keldby på Møn 
(DK. Præstø s. 968 med fig. 7) fra begyndelsen af 
1500’rne, flankeret af fire scener af hans legende og 
med apostle i fløjene, og i Kornerup (DK. Kbh. Amt 
s. 678 med fig. 4) fra o. 1500, hvor fire af apostlene er

anbragt i midtskabet, og de øvrige i fløjene. Begge 
steder står Andreas med korset foran sig, mens han i 
den sengotiske tavle i Vejlø (DK. Præstø s. 763 med 
fig. 4) sidder på en stol i midtskabet, og fløjene rum
mer fire relieffer med scener af hans legende. Der
imod findes i Rimbo kirke i Uppland, Sverige, et 
alterskab, hvis fremstilling svarer til den i Drøssel
bjerg (afbildet i Aron Andersson: Medieval Wooden 
Sculpture in Sweden, V, Stockholm 1964, s. 201, og 
anset for at være udført af en nordtysk mester i 1460- 
70’erne, jfr. samme IV, Stockholm 1975, s. 214).
50 De tidligere, nyere farver bestod af en blegrød 
legemsfarve, sortbrunt hår og skæg, mens kappen 
havde fået en dårlig guldbronze.
51 Jfr. henvisningerne s. 937 note 67. Fra Stokkemar- 
ke er et relief af S. Jørgen og dragen kommet til 
Nationalmuseet (jfr. DK. Maribo s. 459 og Natio
nalmuseets Vejledning, Danmarks middelalder, 
1972, s. 90).
52 Kalken er omtalt og indskriften gengivet af 
J. F. Fenger: Helgensager, i KirkehistSaml. 2. bd., 
1853-56, s. 21.
53 Muligvis anskaffet i stedet for en forbedring, der 
1816 ansås for nødvendig, jfr. note 14.
54 En oblatæske af elektroplet nævnes i inventariet 
1862, jfr. note 12.
55 Jfr. Chr. Waagepetersen: Dansk sølvplet før 1900. 
En foreløbig oversigt med to facsimilerede kataloger 
fra H. C. Drewsen 1861 og 1883. Kalundborg og 
Omegns Museums skrifter nr. 3, 1975. Det fremgår 
heraf, at H. C. Drewsens etablissement for »Affine- 
ring af Galvanoplastik« oprettedes 1845. Efter hans 
død 1874 synes firmaet at sygne hen.
56 Jfr. note 2. Indførslen ulæselig, da papiret er itu.
57 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 412 og Oscar Reu- 
tersvärd: Paradisets kålla och de gotländska »Para- 
disfuntarna«, 1967, s. 75.
58 Poul Halkjær Kristensen: Danske Tinmærker, ved 
Holger Rasmussen, 1983, jfr. også Jørgen Olrik: 
Gammelt Tintøj, i Tidsskrift for Industri 1906, s. 65 
med fig. 10-11.
59 Jfr. Beckett: DaKunst II, 182 og DK. Præstø 
s. 1074 samt DK. Sorø s. 1243. Følgende krucifikser 
må anses for at være udført af samme mester som 
Drøsselbjerg og Store Fuglede: Benløse, Skørpinge 
og Hyllested (DK. Sorø s. 418, 815, og 879), Kirke 
Hyllinge (DK. Kbh. Amt. s. 916) samt Fakse og 
Lundby (DK. Præstø s. 522 og 805).
60 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1848.
61 1902 stod stolpen under stolen, men er formentlig 
fjernet samme år i forbindelse med stolens flytning.
62 Statens Museum for Kunst, Den kgl. Kobberstik- 
saml. mappe 96.
63 Over den oprindelige staffering lå egetræsmaling i 
to farver, en ganske lys og en ret mørk samt en lys
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rødlig marmorering på hvid bund. Storfelter, frise 
og postamentfelter havde mørk ådring; storfelternes 
indramning og profillisterne om frise og postament
felter havde lys ådring. Alle vandrette led samt pila- 
strene mellem fagene havde lys rødlig marmorering. 
Øverst lå en mørk egetræsmaling.
64 DaAtlas VI, 249.
65 LA. Godsarkiver. Bøstrup gods. Bakkendrup og 
Drøsselbjerg kirker 1871-1925.
66 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. I—II.
67 Jfr. note 33 og 14.
68 Muligvis som foreslået 1902 af Olrik for Per Han
sen, men mange andre muligheder er til stede.
69 Jfr. note 65 og 12.
70 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
71 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29.
72 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.
73 En nærmere identifikation af de faldne findes i 
Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50, 
bd. Ila, 1949, s. 290f.
74 Sml. Vibeke Michelsen: Genbrug af gravsten, i

Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna 
Møller, 1983, s. 181f.
75 Jfr. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i 
NMArb. 1931, s.41f.; sml. også Udby (s. 484) og 
Skellebjerg (s. 1042).
76 J. F. Fenger: Om vore gamle Kirkebøger, i Kirke
histSaml. l.rk. 2. bd., 1853-56, s. 270f. Sml. Hav
rebjerg kirkes alterkalk, o. 1708 (s. 1101 med note 
50).
77 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
78 Jfr. note 60. Jens Henrik Larsen (1773-1852) var 
sognepræst i Holbæk og Merløse 1821-49. Hans to
pografiske beskrivelse af Holbæk amt, der udkom 
med to bind 1832 og 1842, og hvoraf resten forelig
ger som manuskript i NM2, er ikke altid præcis i 
sine opgivelser.
79 Malede kisteplader af det billigere materiale træ er 
sjældne, men kendes fra Ebeltoft kirke (Randers 
amt), hvor et antal konstateredes ved en undersøgel
se af korets gravkældre 1983, ligesom et par stykker 
er udstillet på Ebeltoft Museum, jfr. indb. ved Hen
rik Larsen 1983.



Fig. 1. Landsbyen Ulstrup med Røsnæs kirke, set fra bakkerne i nordvest. Farvelagt tegning af Hans Brasen 
1873. Privateje. - The village of Ulstrup and Røsnæs church seen from the hills to the north-west. Colour drawing by 
Hans Brasen 1873.

Den til S. Laurentius viede kirke1 (jfr. †klokke nr. 2) 
er i Roskildebispens jordebog ansat til 1 mk.2 I 1567 
talte sognet 40 tiendeydere.3 Endnu o. 1666 ansås pa- 
tronatsretten for at være kongelig;4 men senest 1698 
fik regimentskvartermester Friderick Engelstrup 
skøde på jus patronatus.5 Herefter tilhørte kirken 
skiftende private ejere, fortrinsvis indehavere af de 
store jordbesiddelser omkring Kalundborg, hvoraf 
general Chr. Lerche 1755 fik oprettet stamhuset Ler- 
chenborg: Således siges kirkens patron i 17006 og 
endnu 17027 at være sognepræsten i Værslev (Skip- 
pinge hrd.), Hans Hvalsøe, der en tid ejede Birken- 
degård; men kort efter - i 1705 - anføres Chr. Palu- 
dan som kirkeejer.8 Senest 1718 tilhørte kalds- og 
ejerretten Carl greve Ahlefeldt til Tranekær på Lan
geland,9 der ved århundredets begyndelse havde er
hvervet jordegodset omkring Kalundborg. Det kom 
efter hans død 1722 bl.a. til den engelske købmand 
Christopher Watkinson (jfr. altersølv), hvis arvinger 
1742 afhændede besiddelserne til ovennævnte Chr. 
Lerche. Da avlsgården Lerchenfeld i udkanten af Ka
lundborg o. 1790 udskiltes fra Lerchenborg må kir
ken være fulgt med, idet gårdens nye ejer, apoteke
ren i Kalundborg, Adolf Chr. Windersleff, allerede 
1791 nævnes som kirkens ejer.10 Herefter lå den un
der Lerchenfeld,11 indtil overgangen til selveje fandt 
sted 4. okt. 1909.

Under krigen mod England (1807-14) opbevare
des ammunition til den 1809 anlagte skanse på Refs- 
næs i kirken.12

Helligkilde. S. Laurentii kilde findes i præstegårds- 
haven syd for kirken og var tidligere meget besøgt 
som lægedomskilde.13 Det berettes endvidere, at de 
syge ved midnatstid under iagttagelse af fuldkom
men tavshed førtes tre gange rundt om kirken som 
led i helbredelsen.14

I det ret stærkt kuperede terræn ligger kirken 
tæt ved sydkanten af et bakkedrag, omtrent 
midt i landsbyen Ulstrup. Kirkegården, hvor
fra der mod sydøst er udsigt over den del al 
Kalundborg Fjord, som kaldes Kirkebugten, 
har i det væsentlige bevaret gamle grænser mod 
øst, syd og vest, mens den er udvidet på det 
svagt stigende terræn mod nord: Først o. 186715 
og senest i 1983-84 (havearkitekt Torben Mi- 
chelsen).

Kirkegårdens hegn og indgange. Den yngste ud
videlse danner et selvstændigt afsnit i nordvest, 
omgærdet af græsbevoksede kampestensdiger, 
hvorimod den gamle del af kirkegården hegnes

RØSNÆS KIRKE
ARS HERRED
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af hvidkalkede mure, hængt med udadvendte, 
røde vingetegl. Ældst og muligvis senmiddel
alderlig er en strækning af østmuren nord for 
lågen, opført af munkesten over markstenssyld 
og prydet med udvendigt savskifte foroven.16 
De øvrige mure synes hovedsagelig af mark
sten, suppleret snart med gamle, snart med ny
ere teglsten. Murene, som stedvis fremtræder 
stærkt flikkede, kan vel i kernen have betydelig 
ælde; dog er hovedparten af sydmuren, der be
fæster det højereliggende kirkegårdsterræn 
mod Røsnæsvej næppe tidligere end slutningen 
af 1800’rne. Murens karakter svarer nemlig i alt 
væsentligt til indhegningen af udvidelsen fra
1867.17 - De bevarede regnskaber omtaler hyp
pigt behovet for vedligeholdelse af ringmure
ne. Således opsattes 1687 fire udvendige mur
piller18 - formentlig i syd eller øst, hvor mure
ne fortsat støttes på denne måde. I 1800’rnes 
første årtier høres tilbagevendende klager over 
ringmurenes brøstfældighed.19

Hovedindgangen er i vest og består af køre
port og fodgængerlåge; nyere trætremmefløje 
med ældre smedede gangjern er ophængt i fal
sede piller af munkesten, til dels ommuret i 
nyere tid. En låge i øst med tilsvarende fløj og 
gangjern har piller, der indtil en reparation for 
få år siden stod falsede mod kirkegården og var

af store mursten. Såvel hovedindgangen som 
østlågen er antagelig oprindelige i kernen og 
identiske med »kirkeporten og to låger«, hvis 
fløje ønskedes fornyet 1662.20 Den østre låge 
fik 1687 »opstander og bom«.18 Behov for re
paration fremføres ved gentagne lejligheder i 
1800’rnes begyndelse, og o. 1870 synes begge 
indgangspartier at være blevet renoveret.21

Ved nordkapellets østre hjørne vokser en 
hængeask, og inden for kirkegårdens sydvestre 
hjørne står en ahorn.

Op til den vestre kirkegårdsmur, lige syd for 
hovedindkørslen findes en lille bygning af 
kampesten med gavle af moderne mursten. 
Huset, hvis dør i nordgavlen har overligger af 
monolit, synes i nyere tid at have tjent som 
materialhus (»kalkhus«). Det ses på landsbypla
nen fra 1787, syd for et større beboelseshus, 
(fig. 31), og det kan ikke udelukkes, at det 
rummer levn af den †kirkelade, hvorfra man 
1667 tog 100 tagsten.22

Lige syd herfor er der i vort århundrede op
ført et nødtørftshus i skikkelse af en beskeden 
teglhængt halvtagsbygning med adgang gen
nem selve kirkegårdsmuren. Bygningen, hvis 
installationer er fornyet inden for de seneste år
tier, er i sig selv yngre end 1914, da tømrer 
L. Jensen afgav tilbud på nødtørftshuse.23 - Det

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1921, revideret af HJ 1985 og tegnet af Marianne Nielsen 1986. 
Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 3. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1985. - Exterior seen from the south-east.

brolagte fortov omkring kirken er fornyet inden 
for de seneste år.24

BYGNING
Kirken består af kor med tresidet apsis og skib, 
bygget i etaper, idet korpartiet sandsynligvis 
stammer fra tiden o. 1200-50, hvorimod skibet 
er yngre og snarest skal henføres til tiden 
o. 1300. Hertil er i senmiddelalderen føjet fire 
tilbygninger, hvis indbyrdes rækkefølge dog 
ikke med sikkerhed kan afgøres: sakristi ved 
korets nordside, våbenhuse ud for begge døre i 
skibet og et tårn i vest. Orienteringen afviger 
betydeligt mod syd.

Af kirkens to hovedafsnit er koret som 
nævnt ældre end skibet, hvis flankemure er 
bygget op mod triumfvæggen uden forbandt. 
Det kan således ikke udelukkes, at koret indtil

opførelsen af det nuværende skib har fungeret 
sammen med en †trækirke? Tidsforskellen giver 
sig desuden til kende i tekniske (materialer, be
handling af murkronen) og stilistiske (vindues
former og døre) forskelle. Under alle omstæn
digheder er bygningen kendetegnet af en bryd
ning mellem gamle traditioner og nyere, goti- 
serende tendenser. Således er planen tilsynela
dende udstukket efter den gængse tredeling,25 
mens den polygonale apside er en indrømmelse 
til den gryende gotik.26 Andre brud med den 
romanske tradition repræsenteres af den skø- 
desløse murbehandling samt det forhold, at 
nordsiden i begge afsnit er vinduesløs.

Materialer og teknik. Såvel koret med apsis 
som skibet er bygget af blandet materiale, dels 
rå og kløvede marksten mellem hjørnekvadre, 
dels munkesten. I fordelingen af materialerne er 
der imidlertid den åbenbare, i byggeforløbet
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begrundede forskel, at teglsten i apsis og kor er 
enerådende fra undersiden af vinduessålbænken 
(jfr. fig. 4) og indtil murkronen, hvorimod det
te byggeemne i skibet - bortset fra sydøsthjør
net — næsten udelukkende er benyttet til døre, 
vinduer og den tre skifter høje gesims af trinvis 
udkragede bindere (jfr. fig. 7).

Fra tilbygningernes loftsrum kan oprindelig 
ydre murbehandling iagttages. Det fremgår 
heraf, at korets munkestensmure har stået blan
ke, mens markstensmurværket i skibet delvis 
dækkes af den udglattede fugemørtel, som ikke 
viser spor af den i romansk tradition så almin
delige kvaderridsning endsige dækkende puds 
(jfr. fig. 7). Overvæggene dækkes af et kalket, 
groft berappet mørtellag (jfr. fig. 6).

Murhøjden ved apsis samt korets og skibets 
sydøstre hjørner andrager henholdsvis 3,2, 3,7 
og 4 m, målt mellem brolægning og oprindelig 
murkrone.

Døre og vinduer. Begge døre er bevaret og i 
brug, idet den let forhuggede norddør genåb
nedes ved restaureringen 1973-74 efter at have 
været blændet siden o. 1910. Syddøren er 
spidsbuet og dobbelt falset mod det ydre, mens 
den indvendig har en fladbuet niche. Norddø
ren synes at have haft tilsvarende udformning,

men selve lysningens vanger og den inderste af 
falsene er borthugget.

Apsiden har faet lys gennem tre rundbuede, 
smigede vinduer, af hvilke det midterste nu er 
blændet. De flankerende er i brug, men til gen
gæld rekonstruerede efter sekundære udvidel
ser, som kun havde levnet rester af oprindelige 
karmsider ind mod midtervinduet. Sidstnævn
te måler udvendig 142 x 86 cm, indvendig 119 
x 72 cm, og ved en undersøgelse 1921 konsta
teredes, at lysningen, hvori glasfals mod det 
ydre, var 31 cm bred. Korets oprindelige syd
vindue, som må have siddet forskudt mod øst, 
er slugt ved senere ændringer;27 nordmuren har 
derimod altid været vinduesløs, og dette gæl
der også skibet.

Sidstnævnte afsnit har haft tre vinduer, hvis 
oprindelige form og dimension imidlertid kun 
med sikkerhed kan klarlægges ved udhugning i 
murværket. De to vestlige er nu blændede og 
delvis synlige fra skib og våbenhus (jfr. fig. 7), 
mens det østligste tilsyneladende har dannet 
udgangspunkt for det vindue, som indsattes 
her ved restaureringen 1973-74 (sml. fig. 3 og 
11). Alle tre lysåbninger har rulskiftestik, der 
for de to østliges vedkommende er rundbuede. 
Endvidere fremgår det, at midtervinduet, hvis

Fig. 4a-b. Korets vægge, delvis afklædt under restaurering. a. Apsis. b. Sydvæg. Morten Aaman Sørensen 
fot. 1973. - Walls of the chancel, partly stripped of plaster and whitewash during restoration. a. Apse, b. South wall.
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Fig. 5. Ydre, set fra sydøst. Chr. Axel Jensen fot. 1920. - Exterior seen from the south-east.

top lige akkurat er synlig fra skibets loft, tilsy
neladende har en spidsvinklet, halvstens dyb 
fals mellem murflugten og smige karmsider - 
et særtræk, som kendes fra en række eksempler 
i årene o. 1300;28 sammesteds ses desuden, at 
issepunktet sidder 45 cm under murkronen. 
Det vestre vindue (blændet med små gule sten i 
eftermiddelalderlig tid), der i lighed med den 
nuværende østre lysåbning er meget slankt, har 
ifølge omridset af den indre åbning haft spids
buet stik og er således antagelig ombygget.

Indre. Apsidens tredelte teglstenshvælv synes 
tilligemed den spidsbuede arkade mod koret at 
stamme fra hvælvslagningen i sidstnævnte af
snit, og alterudbygningen har således efter alt 
at dømme oprindelig stået med fladt loft.29 
Korbuen er en meget fladtrykt rundbue, hvis 
søndre vange og tilsvarende del af buestikket 
kan være ombygget, hvilket muligvis forklarer

åbningens forskydning mod syd i forhold til 
kirkens længdeakse. Begge hovedafsnit har 
haft †bræddelofter. I skibet er den østligste lofts
bjælke, 22 X 14 cm i tværsnit, bevaret som an
kerbjælke, omend i sekundært leje. Pudsen på 
triumfvæggen (jfr. fig. 6) viser, at bjælkerne 
oprindelig har hvilet på murkronen, og adskil
lige smedede søm på bjælkens underside godt
gør, at brædderne har været slået fast her.

Alle taggavle er bevaret. Korets er helt af tegl 
i modsætning til skibets, som er af marksten 
udspækket med teglbrokker. Såvel korets øst
gavl som triumfgavlen brydes af rundbuede 
døråbninger, som på vestsiden indrammes af 
firkantede blændinger. Ingen af åbningerne er 
dog intakte: Således er østgavlens rulskiftestik 
sekundært fornyet samtidig med fjernelse af 
false, og i triumfgavlen er stikket helt borttaget 
tillige med den nordre vange.
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Fig. 6. Bjælke langs triumfvæggen, set fra skibets 
loft. På undersiden ses søm, hvormed det oprindeli
ge †bræddeloft har været fastgjort (s. 1351). HJ fot. 
1985. - Beam along the east wall of the nave, seen from 
the loft. The under side still shows some of the nails used 
for fastening the original tboard ceiling.

Ændringer og tilføjelser. Både apsis, kor og 
skib er i middelalderen udstyret med hvælv. 
Det er formentlig sket i tiden o. 1400-1450, 
men næppe samtidig.

Korhvælvet hviler på vederlag, indhugget i 
væggenes teglstensmurværk, mens der mod 
apsiden er opmuret en spidsbuet arkade med 
lavtsiddende vederlag - en bue, som tillige 
bærer vestsiden af apsidens tredelte hvælv. Rib
berne er halvstens med pærestavprofil, der dog 
foroven slår over til almindelige retkantede 
halvstensribber - en type, hvortil der kendes 
flere paralleller.30 I sviklerne er der runde spy
gat, og herudover ses lignende huller foroven i 
syd- og nordkappen. - Falsgesimsen på søndre 
flankemur og den tilhørende forhøjelse af tag
gavlen med ni, let brynede kamtakker hidrører 
antagelig fra middelalderens seneste årtier. Fra 
sakristiets loft ses nemlig, at nordre flankemur 
stod uden gesims, da denne tilbygning opfør
tes. Den kamtakkede gavl, hvis søndre halvdel 
er ombygget i nyere tid, prydes af to små cir
kelblændinger og i toptinden, umiddelbart 
over lysgluggen, af en blænding med vandret, 
falset afdækning.

Skibets to hvælvfag hviler på piller, der uden

vederlagsmarkering videreføres i spidse, hel
stens brede hvælvbuer. Halvstensribberne mø
des foroven i en lille, diagonalt stillet toprude. 
Der er halvstens overribber, og sviklerne er ud
muret med fald mod de små, rektangulære spy
gat (fig. 8). I østfagets kapper, på nær den ve
stre, ses et lille cirkulært hul ikke langt fra rib
bekrydset. - For skibets vedkommende er 
hverken murkronen eller taggavlene ændret 
ved hvælvslagningen, og triumfgavlens glatte 
kamme og diminutive toptinde virker nærmest 
eftermiddelalderlige.31

Søndre våbenhus (fig. 9) er muligvis opført i 
tiden o. 1350-1450. Materialet er munkesten i 
munkeskifte; men desuden er der, især i flanke
murene, udstrakt anvendelse af marksten. 
Flankemurene har falsgesimser (i vest tredob
belt), og taggavlen krones nu af fem, let bryne
de kamtakker, som muligvis er sekundært til
føjet.32 Selve murfladen brydes af tre spidsbue
de højblændinger over et savskifte i tagfoden. I 
midterblændingen er en smal lyssprække, som 
mod loftsrummet indrammes af en blænding 
med trappestik.33 Den slanke dør er spidsbuet 
med ydre og indre fals; men det er sandsynligt, 
at den ydre spidsbue er levn af et spejl omkring 
en lavere, flad- eller rundbuet døråbning. Det 
rundbuede vestvindue er nyere og yngre end
1886,15 da man ønskede våbenhusets daværen
de lysåbning erstattet af et større jernvindue. - I 
østvæggen over den murede vægbænk er en 28 
cm dyb niche, som afdækkes af markstens mo
nolit og måler 100 X 24 cm i åbningen; bunden 
er ca. 80 cm over gulv. En rem, indvendig i 
flankemurene, ca. 200 cm over gulvet antyder, 
at loftet, der 168618 siges at være omlagt, oprin
delig var et lavt styrtrumsloft; i hvert fald er 
der ikke spor af, at bygningen som sådan er 
forhøjet.34

Tårnet er bygget af kampesten, der foroven 
suppleres med munkesten. Tydeligst på nord
siden, der ikke er skalmuret, ses førstnævnte 
materiale udvendig næsten enerådende til godt 
over midten af murhøjden, hvorefter det veks
ler med bælter af tegl. Tårnrummet og skibet 
forbindes af en spidsbuet til begge sider falset 
arkade. Selve rummet overdækkes af samtidigt
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Fig. 7-8. 7. Skibets sydmur med oprindelig gesims (s. 1350) og blændet vindue (s. 1350) set fra våbenhusets 
loft. HJ fot. 1985. - South wall of the nave with original cornice and bricked-up window. - 8. Detalje af skibets 
hvælv, set fra loftet: Overribben flankeres af små spygat, mod hvilke den udmurede hvælvlomme har fald 
(s. 1352). HJ fot. 1985. - Detail of the nave’s vault, seen from the loft: On each side of the rib are small »scuppers«, 
towards which the bricked-up spandrel declines.

hvælv, hvilende på forlæg. Ribberne er hoved
sagelig kvartstens, men øges til halvstens bred
de foroven omkring det lille diagonaltstillede 
topkvadrat. Det fladbuede, falsede vestvindue 
afløste ved restaureringen 1973-74 et spidsbuet 
støbejernsvindue, indsat engang i 1890’erne.15 
Det er sandsynligt, at dettes ydre bue har været 
levn af oprindeligt spidsbuet spejl omkring en 
mindre, fladbuet lysåbning.

Opgangen til de øvre stokværk er oprindelig 
sket ad en †fritrappe i syd, hvis tilhørende over
dør fortsat er i brug. Den er fladbuet, udvendig 
falset og åbner sig i en dyb niche mod det lave, 
mørke mellemstokværk, hvis gulvlag skjuler 
oversiden af tårnrummets hvælv. Klokkestok- 
værket har glamhuller mod alle verdenshjør
ner: to mod nord og syd, et mod øst og vest; de 
er alle fladbuede og udvendig falsede, mens de 
mod selve rummet indrammes af fladbuede 
spareblændinger.

De øst-vestvendte taggavle har glatte kam
me med lille toptinde, og selve gavlfladen bry
des af tre spidsbuede høj blændinger, af hvilke 
den midterste i vest dog senere har faet fladbuet 
afdækning. I begge gavle har der været to ræk
ker gennemløbende bomhuller til udrigning af 
stilladser under opførelse og ved senere repara

tion;35 i midterblændingen ses en kalkeluge.
Trappehuset tilhører formentlig middelalde

rens seneste årtier. Det er af munkesten bortset 
fra halvtagets gavle, som er ombygget med 
små sten i nyere tid (1800’rne?). Den fladbuede 
underdør, indenfor hvilken huller til stænge
bom er bevaret, giver adgang til en muret spin
del med loft af fladbuede binderstik; smalle 
sprækker i syd- og vestsiden belyser trappen.

Nordsidens våbenhus (fig. 10) tilhører efter 
blændingerne at dømme tiden o. 1475-1500. 
Det kaldes 1680 »kapellet« og rummede 168718 
stolestader for gårdejernes tyende. O. 191015 
blændedes døren til kirken, da rummet ikke 
længere blev brugt af kirkegængerne og længe 
havde foranlediget kuldegener. Herefter benyt
tedes tilbygningen som ligkapel. 1980 genåb
nedes den, og våbenhuset påtænktes benyttet 
som venterum for dåbsgæster, brude m.m.

Tilbygningen, hvis mure er relativt svære, er 
opført af munkesten i munkeskifte over mark- 
stenssyld. I flankemurene sidder et fladbuet, 
falset vindue, som udvendig bryder den let ud
kragede trappefrise under falsgesimsen. Af dis
se er det østre muligvis oprindeligt, hvorimod 
det vestre og gavlens fladbuede døråbning kan 
stamme fra 1800’rne.36 Et kort savskifte over
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dørstikket bryder den forsænkede trappefrise i 
taggavlens fod og viser, at der altid har været 
en muråbning på dette sted. Selve taggavlen 
krones af fem let brynede kamtakker, hvortil 
svarer vandret afdækkede højblændinger, som 
tvillingedeles af skaktavlmurede halvstensstave 
- en karakteristisk og relativt sjældent fore
kommende detalje;37 i midterblændingens ene 
halvdel er en fladbuet glug til loftsrummet. - 
Vinduerne åbner sig mod det indre i dybe ni
cher, der for østvæggens vedkommende flan
keres af små, ligeledes fladbuede nicher.

Sakristiet ved korets nordside er for under
murenes vedkommende af marksten, som i de
taljer og murenes øvre dele afløses af munke
sten i munkeskifte. Flankemurene afsluttes 
med falsgesimser, og den glatte taggavl står 
med helstens kamme, som krones af toptinde. 
Det fladbuede østvindue er formentlig ændret 
og udvidet i lysningen, muligvis o. 1910, da 
man indsatte et jernvindue; den indre åbning 
synes derimod urørt. Vestdøren, som ønskedes 
indsat 1877,15 er fladbuet og let ombygget 
1973-74.

Selve rummet dækkes af et samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg undtagen mod koret, hvor 
der er en rundbuet, helstens skjoldbue. Ribber
ne er halvstens, og i sviklerne findes små rekt
angulære spygat. Forbindelsen til koret sker 
gennem den mod sakristiet falsede dør, hvis 
vandrette plankeafdækning dog næppe er op
rindelig.38

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 
Kirkens udsatte beliggenhed på Refsnæs har 
gjort hyppige reparationsarbejder nødvendige. 
Det gælder i særlig grad tårnet, hvis syd- og 
vestside bærer talrige murankre og i øvrigt 
præges af omfattende skalmuring. Bevarede 
regnskaber fra to årtier i 1600’rnes slutning 
bringer tillige konkrete oplysninger: 167022 re
pareredes vestgavlens søndre del fra toppen af 
kammen til langt under tagskægget efter at væ
re faldet ned. Som led i reparationsarbejdet ind
lagde man to ankerbjælker. Ti år senere satte 
man sydsiden istand og indlagde bl.a. to nye 
bjælker med tilhørende murankre. Endelig 
hedder det 1686,18 at østre side af tårnet og

kammen var brøstfældige. - Men også kirkens 
østafslutning har voldt problemer. Således har 
apsidens murværk slået store revner, hvilket på 
et tidspunkt - formentlig i 1800’rnes anden 
halvdel - foranledigede opførelse af to †støttepil
ler, som imidlertid er fjernet 1973-74 efter gen
nemførelse af andre, stabiliserende foranstalt
ninger (sammenspænding af korets østgavl 
med trækbånd m.v.).

Bevarede regnskaber og andre kilder nævner 
hovedreparationer i 1825,19 1839,39 186140 og 
192323, uden at omfanget eller det nærmere ind
hold dog er specificeret. Senest er kirken 1973- 
74 underkastet en hovedrestaurering (arkitekt 
professor Ejnar Borg), der for bygningens ved
kommende i det væsentlige indebar reparation 
af ud- og indvendigt murværk, stabilisering af 
korgavlen, fjernelse af udvendige støttepiller, 
omlægning af gulve og fornyelse af vinduerne i 
kirke og tårn.

Kirkens vinduer har overhovedet været un
derkastet adskillige ændringer, som ikke i alle 
tilfælde kan tidsfæstes. 1680 fornyedes vinduet 
»for alteret« og i det nordre kapel, dvs. for
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Fig. 9. Søndre våbenhus 
(s. 1352). EM fot. 1968. 
— The south porch.

Fig. 10. Nordre våben
hus (s. 1353). Ulla 
Haastrup fot. 1968. - 
The north porch.

mentlig korvinduet og det østre i nordsidens 
våbenhus. 168718 udblæste det sydvestre i kir
ken og sakristiets nordøstre i en storm. 181341 
anskaffedes to nye vinduer i kirkens sydside 
som erstatning for de tilsvarende brøstfældige 
her »lige for prædikestolen«. Da kirken beskri
ves 1862 siges alle vinduer at være af træ; men 
åbningernes antal og form opregnes ikke. 1878 
besluttede man at indsætte to spidsbuede vin
duer med støbejernsrammer i skibets sydside, 
øst for våbenhuset (jfr. fig. 11). 189015 ønskede 
man et lignende i tårnrummet som afløser for 
det eksisterende trævindue. Endnu ved århund
redskiftet var trævinduerne bibeholdt i kor og 
apsis (jfr. fig. 14).42 For sidstnævntes vedkom
mende stod det oprindelige midtervindue da 
blændet, mens de flankerende var udvidet og 
indvendig fremtrådte som firkantede åbninger.
1909 besluttede man at indsætte jernvinduer og 
samtidig hermed fik åbningerne den fladbuede 
form med ydre fals, som kendes fra ældre teg
ninger og fotografier (jfr. fig. 5). Efter 1922, 
muligvis allerede ved restaureringen året efter, 
genåbnedes apsidens oprindelige midtervin

due, og de to flankerende restaureredes i tilsva
rende skikkelse; alle tre fik blyindfattede ruder, 
som 195515 havde behov for reparation. Ved 
seneste restaurering indsattes termoglas i ho
vedparten af vinduerne, hvoraf enkelte tillige 
ommuredes. Det gælder tårnrummets spidsbu
ede åbning fra 1890, som formindskedes og fik 
fladbuet, falset form. Endvidere tilmuredes de 
to spidsbuede vinduer i skibets sydmur og i 
stedet åbnedes et rundbuet, udvendig falset, 
som delvis udgår fra sporene af det østligste af 
de oprindelige vinduer (jfr. fig. 11).

Det fladbuede korvindue har bevaret en 
form med ydre fals og indre smige, hvis nuvæ
rende skikkelse må være samtidig med indsæt
telsen af jernrammen o. 1910;43 hvorledes det 
fremtrådte inden da vides ikke. Restaureringen 
1973-74 afslørede, at det vestligste af skibets to 
sydvinduer øst for våbenhuset forud for ind
sættelsen af de spidsbuede jernvinduer havde 
været en bred, kurvehanksbuet åbning, antage
lig hidrørende fra slutningen af 1500’rne eller 
1600’rne. Det lille rundbuede vindue vest for 
våbenhuset stod indtil 1973 med en støbejerns-
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ramme, som de bl.a. kendes fra staldbygnin
ger; muligvis er vinduet etableret samtidig med 
indsættelsen af denne ramme engang i slutnin
gen af 1800’rne eller begyndelsen af vort år
hundrede.

Tagværker. Koret har bevaret et senmiddelal
derligt egetræstagværk, af krydsbåndstype 
med to lag hanebånd og lodrette spærstivere, 
der er kæmmet ned over spærskoen og ender i 
lille hulkel; de fem fag er nummereret fra øst. 
Skibets tagværk er af samme type; men bortset 
fra enkelte led i eg, helt fornyet med fyr. - 
Sakristiet har spinkelt tagværk af eg, forment
lig oprindeligt, med enkelt lag hanebånd og 
kort lodret spærstiver. Tagværket over nordre 
våbenhus er ligeledes af eg og af lignende kon
struktion; tre af hanebåndene er dog fornyet 
med fyr. Tårnets stol er af krydsbåndstype med 
to lag hanebånd og lodret spærstiver; det oprin

Fig. 11. Skibets sydmur med spor af ældre vinduer. Fot. i NM2 fra o. 1973, da kirken restaureredes. - The 
south wall of the nave showing traces of former windows.

delige materiale er eg, men i vid udstrækning 
udskiftet med fyr. Over søndre våbenhus og 
apsiden er der nyere fyrretræstagværker; sidst
nævnte fra restaureringen 1973-74.

167122 var kirketaget øde på den søndre side, 
hvor seks »rum« (fag) fra tårnet at regne repa
reredes med »fladsten«.

Kirken står i dag med hvidkalkede mure ude 
som inde og tage, hængte med røde vingetegl. 
Gulvene er belagte med gule sten, der i selve 
kirken hovedsagelig ligger på fladen uden fuge, 
mens de i tilbygningerne er kantstillede og med 
fuge. Koret er hævet to trin over skibet.

Opvarmning. 1882 opsattes en kakkelovn i 
nordsiden; men allerede 1887 udskiftedes den 
på grund af kapacitetsproblemer med en større. 
Ved restaureringen 1923 fik kirken indbygget 
kalorifer, der 195515 erstattedes af elektrisk 
varme.
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Glasmaleri. I de to flankerende apsisvinduer 
er der i forlængelse af kirkens nyindretning 
1973-74 indsat abstrakte glasmosaikker, udført i 
blå, røde, gule, grønne og hvide farver af Hol
ger Dall.

KALKMALERIER

1895 undersøgte Jacob Kornerup fremkomne 
malerispor på triumfvæggens nordre halvdel, - 
spor, som efter registrering og resultatløse un
dersøgelser på væggens søndre halvdel og i ko
ret atter overkalkedes. Ved restaureringen 1973 
fremkom under afhugning af gammel vægpuds 
i apsis og kor en række malerispor, af hvilke et 
indvielseskors blev sikret in situ ved konserve
rende behandling, udført 1974 af Robert Smal
ley; endvidere er et tilsvarende kors trukket af 
og tillige med et andet fragment, ophængt på 
skibets nordvæg (omstændighederne ved de to 
sidste fund ikke oplyst). De øvrige malerispor i 
korpartiet, som kun kendes gennem fotogra
fier, tildækkedes påny.

1) 1400’rne. Vest for apsidens nordligste vin
due er der - formentlig i forbindelse med kor-

Fig. 12-13. 12. †Kalkmalerifragmenter på triumfvæggens nordre halvdel, fremdraget 1895 og atter overhvid- 
tet (s. 1358). Farvelagt tegning af Jacob Kornerup 1895. - †Fragments of murals on the northern half of the east wall 
of the nave, uncovered 1895 and then covered with whitewash. Colour drawing by Jacob Kornerup 1895. - 13. 
Indvielseskors. Gotisk kalkmaleri på korets sydvæg (s. 1358). Morten Aaman Sørensen fot. 1973. - Cross of 
consecration. Gothic mural on the south wall of the chancel.
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partiets overhvælvning — malet et indvielses- 
kors, svarende til to på hver af korets flanke- 
mure (jfr. fig. 4b) og antagelig yderligere 
mindst ét mere i selve apsis. Det vestligste af 
sydvæggens er bevaret på plads og viser et hjul
kors (fig. 13), malet med grå og sorte farver. 
Korset er konstrueret med en passer, hvis hul
ler og forskellige cirkelslag står tydeligt ind
ridset i pudsen. Et andet kors er aftrukket og 
ophængt på skibets nordvæg.

2) En blomstergren, malet med cinnober, 
dodenkop og grønt, kan være fragment af en 
senmiddelalderlig udsmykning, hvis sammen
hæng og placering er uvis. Ophængt på skibets 
nordvæg.

†Kalkmalerier. 1) Inden hvælvslagningen og 
formentlig i 1300’rne er triumfvæggen udstyret 
med en dekoration, hvoraf fragmenter frem
droges nord for korbuen (fig. 12). Disse bestod 
hovedsagelig af et krydsskraveret tæppemøn
ster, hvis felter var udfyldt af liljer, stregstjer
ner, rhomber og trekløverblade. Den halvrun
de øvre afslutning og mønstrets placering lader 
formode, at det har skullet tjene som baggrund 
for en her opstillet sidealterfigur?. Mellem tæp
pemønstret og bueåbningen var ifølge Korne
rup malet en søjle (med slyngbånd?), hvis be
varingstilstand ikke muliggjorde en klar be
stemmelse af den øvre afslutning. På akvarellen 
er desuden vist en trappeformet figur, svarende 
til de Golgatha-høje, som bl.a. er velkendt fra 
middelalderlige gravsten.44 Farverne var i det 
væsentlige rødbrune, suppleret med grå kon
turer.

2) 1400’rne? Fotografier fra restaureringen 
viser, at korhvælvets ribber har været forsynet 
med dekorativ bemaling i form af zik-zak-bor- 
ter og kvadre; endvidere var kapperne delt af en 
afstribning langs isselinjerne. Bemalingen kan 
have været samtidig med hvælvet.45

3) 1861? Ved kirkens beskrivelse 1862 var 
skibets hvælv anstrøget med blåt, mens vægge
ne stod dækket af gul farve. Denne tilstand, 
som er fastholdt i Willumsens maleri (fig. 14) 
stammede muligvis fra istandsættelsen 1861 og 
blev helt fjernet efter 1904, da farverne ønske
des afløst af hvidtning.15

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen stammer den romanske 
fontekumme, som er opstillet på en fod tegnet 1955, 
og et par gotiske alterstager. Alterbordsforsiden er 
malet i 1500’rnes sidste fjerdedel, mens hovedparten 
af inventaret er tilkommet i 1600’rne. Det gælder 
prædikestolen fra århundredets første fjerdedel, sto
lestaderne o. 1625 og det jævnaldrende dåbsfad af 
messing samt 1662 en nu fjernet altertavle. Prædi
kestolen tilhører en gruppe, som er repræsenteret i 
adskillige kirker på Kalundborgegnen, og stolene er 
af en i det hele taget velkendt type. Derimod fortje
ner dåbsfadet at fremhæves på grund af det usæd
vanlige motiv i dets bund. Fadet er skænket 1639, da 
lensmanden på Kalundborg, Hans Lindenov, ægtede 
Christian IV.s datter Elisabeth Augusta. Kirkens 
oblatæske stammer fra 1694, mens alterkalk og disk 
bærer kirkeejerens navn og årstallet 1725. En klokke 
støbt i året for Christian IV.s kroning 1596 måtte 
omstøbes 1834. Ti år senere kopierede maleren 
C. Tilly et billede af Kristus velsignende malet af 
J. L. Lund. Maleriet var indsat i en enkel, nygotisk 
ramme og opstillet på alterbordet, hvor det 1924 
afløstes af krucifiks skåret efter gotisk forbillede. 
Ved den seneste restaurering 1973-74 tilmuredes ap- 
sidens østvindue og krucifikset ophængtes her.
Alterbordet består af en fyrretræskasse, hvis for
side og to kortsider udførtes i 1500’rnes sidste 
fjerdedel, mens bagsiden er yngre. Forsiden 
(fig. 15) måler 104 X 166 cm; den smykkes af 
fire slanke arkadefelter, hvis bueslag med par
vis indskårne småstreger hviler på fyldingspila- 
stre med profilkapitæler. I sviklerne hvirvelro
setter. Mellem felterne er der glatte, profilliste- 
indrammede smalfyldinger. Foroven og forne
den nye profillister. Kortsiderne har hver to 
glatte rektangulære fyldinger.

Forsidens staffering ligger på tynd kridt
grund og består i arkadefelterne af fire forskel
lige stofimitationer, brunliggule med grågrøn- 
ne strøg og sorte konturer, alt på rød bund. 
Pilastre og smalfelter er røde med skablonerede 
sorte små stjerner og rosetter, de indrammende 
lister er gule og grønne, kapitæler og bueslag 
blå.

Indtil restaureringen 1922 stod den nederste 
del af forsiden, der ikke var dækket af alterklæ
de, med egetræsådring svarende til det øvrige 
inventar af træ. Kortsiderne er umalede lige
som bagsidens rammeværk.
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Fig. 14. »Brudeparret går efter vielsen tilbage til deres respektive stole«. Maleri af J. F. Willumsen 1885. 
J. F. Willumsens Museum, Frederikssund. - » The bride and bridegroom returning to their seats after the wedding.« 
Painting by J.F. Willumsen 1885.

88*
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†Alterklæder. Inventarierne 1664 og 166722 
nævner et rødt klæde med frynser om, mens 
det 1687 noteres, at der har manglet alterklæde 
i 14 år.18 1817 ønskedes alterklæde anskaffet,41 
og 1855 var der en ny fløjlsalterbeklædning 
med guldgaloner.39 1866 erhvervedes et nyt al
terklæde af rødt silkefløjl eller tilsvarende klæ
de, med guldgalon.17

Som alterprydelse tjener et krucifiks ophængt 
på østvæggens blændede vindue, bag ved bor
det. Det er skåret 1924 af Th. Pedersen efter 
tegning af arkitekt Otto Langballe og malet af 
Erik Pedersen ifølge malet indskrift på bagsi
den: »Th. Pedersen sculp. Erik Pedersen pinx., 
Otto Langballe arct. fecit anno dom(ini) 
mcmxxiv solo dei gloria«. Forbilledet er et 
krucifiks fra 1400’rne; indtil 1973 stod det på et 
nygotisk retabel med småspir i enderne, hvori
mellem indskrift med relieffraktur: »Livstræet 
skyde af Korsets Rod smage lad alle vor Drot 
er god« (sml. Kvanløse s. 118 med fig. 8). 1985 
i tårnets mellemstokværk.

Den tidligere altertavle (jfr. fig. 14) var et ma
leri fra 1844 i nygotisk ramme med krabbebla
de på den lave trekantgavl. Billedet er signeret: 
»C. Tilly pinx. 1844«;46 det måler 158 X 107 
cm og er malet med olie på lærred. Motivet: 
Kristus velsignende med åben bog i venstre 
hånd, kopierer et maleri af J. L. Lund fra 1831 i 
Søllerød kirke.47 Farverne er stærke, blåt og 
rødt på klædebon mod den flisebelagte terasse; 
i baggrunden italieniserende landskab.

Efter nedtagningen 1924, og endnu 1968, 
stod maleriet i sakristiet; i hvert fald siden 1981 
ligger lærredet sammenrullet i tårnets mellem
stokværk og rammen på våbenhusloftet.

†Altertavle. 1662 bekostedes en ny altertavle, 
da den gamle intet duede.20

Altersølv. Kalk og disk, fra 1725. Kalken er 
22,1 cm høj; den har ligeknækket fod med 
bred, konveks hjørneafskæring. Ved overgan
gen til det ottekantede skaft er indskudt en lige
ledes ottekantet krave; den midtdelte, fladtryk
te knop har på hver side otte bukler svarende til

Fig. 15. Alterbordsforside o. 1575-1600, med malet stofmønster i arkaderne; den nederste del overmalet i 
nyere tid, mens det øverste var dækket af alterklædet (s. 1358). Niels Termansen fot. 1921. - Altar frontal 
c. 1575-1600, with painted textile pattern in the arcades; lower part painted over recently, while the upper part was 
covered by the antependium.
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Fig. 16. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1981. - In
terior to the west.

fodens. Under bægerets mundingsrand ses ind
skrift med graveret skriveskrift: »Christoph 
von Watkinson hat diesen Kelch und Teller ver- 
neuen und verbessern lassen zur Ehre Gottes 
und zum Gebrauch der Gemeine zu Røssniz Ao 
1725 d. 1 Nov.«. Nøjagtig samme indskrift 
findes på identisk kalk i Årby kirke, der også lå 
under Østrupgård, som Watkinson ejede fra 
1724 til sin død 1729. Under fodens bund fire 
stempler: mestermærke NF over 1721 for Ni
colaus Fuchs (Bøje s. 58), Københavnsmærke 
1725, guardeinmærke for Conrad Ludolf og 
månedsmærke skorpionen.

Den glatte disk, 15,7 cm i tvm., har graveret 
cirkelkors på fanen og under bunden stempler 
identiske med kalkens.

†Kalke og diske. Inventarierne fra 1664-6722 
opregner en kalk og disk af sølv, mens et fra 
168718 nævner en forgyldt kalk og disk foræret 
af Maren Hesselbergs 1674.

Oblatæske (fig. 17), fra 1694, oval, 9x7 cm, 
højde 3,5. Glat, den eneste prydelse er lågets

graverede fremstilling af Kristus på korset; ved 
dets fod spader omkring kranium over korslag
te knogler. Under æskens bund fire stempler: 
mestermærke GH over årstallet 1694 (Bøje 
s. 51 og Bøje 1979 nr. 166) for Gerhard Weg- 
horst, Københavnsmærke 1694, guardeinmær
ke for Conrad Ludolf og månedsmærke kreb
sen. †Oblatæske, af træ, er nævnt i inventariet
1862.15

Sygesæt, bestående af kalk fra 1500’rnes slut
ning, disk og oblatæske fra 1878. Den helstøbte 
kalk er 12,5 cm høj, har sekstunget fod med 
fodplade og standkant smykket af lodrette sta
ve. Ved overgangen til det sekskantede skaft er 
der ligesom ved knop og bæger små profilerin
ger. Knoppen har seks rudeformede bosser 
hvorimellem spidse tunger. Lavt, udladende 
bæger. Hele kalken, undtagen bægeret, smyk
kes af graverede planteornamenter inden for 
rammelinjer og på en af fodtungerne et kruci
fiks. På knoppens bosser er med versaler grave
ret: »Ihesvs« og på tungerne blade. Fodpladen
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Fig. 17. Oblatæske udført 1694 af Gerhard Weghorst 
i København (s. 1361). NE fot. 1981. - Wafer box 
executed 1694 by Gerhard Weghorst in Copenhagen.

har to stempler: et bomærke, som repræsente
rer en endnu ukendt mester, og et bymærke, 
der kan være Kalundborgs fem tårne (fig. 18). 
En parallel er sygekalken i Bregninge (Skippin- 
ge hrd.), som kun har ét stempel identisk med 
bomærket på Røsnæs-kalken.

Glat disk, 9,3 cm i tvm., med graveret cirkel
kors på fanen og under bunden tre stempler: 
mestermærke ATD for Albert Telemack Dre- 
bolt (Bøje 1044), Københavnsmærke (18)78 og 
guardeinmærke for Simon Groth.

Oblatæske, fra 1878, cylinderformet, 4,2 cm i 
tvm., med graveret cirkelkors og stempler som 
diskens.

Alterkander. 1) Fra 1800’rnes anden halvdel, 
af sort porcelæn med guldkors, fra Bing og 
Grøndahl. 2) »Skænket år 1977 af Refnæs sogns 
Spare- og Laanekasse« ifølge graveret versal
indskrift på foden. Sterling sølv, udført af Bent 
Ohrt. †Tinflasker. En større på 5 pægl og en 
mindre på 1 pægl nævnes 1664; året før skulle 
skruen på kirkeflasken repareres. Den lille blev 
1669 istandsat for tre huller.22 1686 havde kir
ken kun en stor flaske på 1 pot (4 pægl).18 1862 
omtaler inventariet foruden den eksisterende 
porcelænskande endnu en alterkande til vin.15

Alterstager, gotiske, 34,5 cm høje, fra samme 
værksted som stagerne i Hjembæk og Gørlev

(s. 697 og 1203 med fig. 27). Ganske som først
nævnte hviler de på tre fødder formet som hun
de siddende på terning med fem huller i hver af 
de tre sider, der vender udad. Det cylinderfor
mede skaft brydes af to skaftringe. Tragtformet 
lyseskål med lysepig af jern fastgjort under fo
den med stort gevind. 1862 var stagerne forsy
net med bliklys og lamper til lysvæske, en an
ordning, der 1888 ønskedes erstattet af rigtige 
alterlys.15 O. 1920 brugtes stagerne uden hun
defødderne, der da lå under alterbordet. - Syv
armet stage, fra 1900’rne, såkaldt Grundtvigsta- 
ge med rund fod. 166522 og endnu 168818 op
førtes i inventariet to ubrugelige †lysestager af 
messing, foruden alterstagerne.

†Bibel. Inventariet 1684 nævner tre parter af 
Svannings bibel [fra 1647], den fjerde stjal kir
ketyve 167318 (sml. †messehagler).

Et †kobberildkar omtales 166422 og 1688.18

En †vandkedel af messing nævnes 166222 og 
1685, da den var ubrugelig.18

†Messehagler. 1664 fandtes en hagel af rødt og 
blåt fløjl,22 men 1684 nævnes kun levninger af 
en gammel, som tyvene i 1673 efterlod (sml. 
†bibel), og endnu 1687 klages over at messeha- 
gel har manglet i 14 år.18

†Skriftetavle, købt 1687.18

En †primklokke er omtalt i inventariet 1684.18

Alterskranke, fra 1800’rne, halvrund, med 
drejede træbalustre som Hagesteds (s. 548).49

Fig. 18. Stempler på sygekalken fra 1500’rnes slut
ning. Mesterstempel i form af bomærke og muligvis 
Kalundborgs bymærke (s. 1362). EM fot. 1968. - 
Marks on the chalice for the sick from the end of the 1500s. 
Maker’s mark and possibly the Kalundborg mark.
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Font (fig. 20). Den romanske kumme hviler 
på granitfod formet som et terningkapitæl, 
hugget af stenhugger Carlsson, Kalundborg, 
efter tegning udført af arkitekt Aage Herløw 
1955. Kummen, af grå granit, tvm. 76 cm, har 
rundstav ved mundingsranden; i bunden ses til
proppet afløb. På den ene fjerdedel af kummen 
er der rester af bemaling: hvid kalkgrund hvor
på arkader eller blomsterblade med rødokker 
tilsyneladende imiterende de gotlandske Para
disfonte, jfr. f.eks. Raklevs. 1887 overvejedes 
det at afskrabe den overmalede font og erstatte 
foden, der dengang var af cement, med en ny.50 
Tidligere i korets nordvesthjørne, siden 1954 
ved skibets nordvæg ud for nordre våbenhus.

Dåbsfade. 1) (Fig. 19) skænket 1639, af mes
sing, med ombøjet kant, tvm. 64 cm. I bunden 
drevet fremstilling med et usædvanligt motiv: 
en engel med lændeklæde, holdende nedad- 
vendt basun (?) ved siden af en nøgen kvinde 
(Troen?) med kors, hvis lodrette stav hviler på 
kranium over korslagte knogler; desuden fugle 
(påfugle?) og blomster. På fanen springer 
hund, hare, hjorte og enhjørninge efter hinan
den, ligeledes i drevet arbejde. Overalt er bag
grunden udfyldt med graveret rankeværk. Be
slægtet med fadene i Sønder Jernløse og Tuse 
(s. 146 med fig. 18 og s. 607). Under bunden er 
graveret Christian 4.s kronede monogram med 
årstallet 1639 samt kongeligt våben med navnet 
Elisabeth Avgvsta i versaler, antagelig for 
Christian IV. s datter med Kirsten Munk, som 
1639 blev gift med befalingsmanden på Ka
lundborg, Hans Lindenov.

2) 1862,15 af sølvplet, tvm. 26 cm, med profi
lering ved fanens yderkant. Fandtes 1968 i al
terbordet, 1985 i tårnets mellemstokværk.

Dåbskande (fig. 21), fra 1800’rne, af tin, 25 
cm høj, engelsk, formet som et lågkrus. Kan
den er antagelig en af de talrige nyere efterlig
ninger af kander, som medlemmer af familien 
Duncomb(e), Birmingham (uagtet kanderne er 
stemplet London), forfærdigede i 1700’rnes an
den halvdel.51 Yderligere to tinstøbere i Bir
mingham benyttede et tilsvarende stempel 
sammen med bynavnet London; det var James 
Yates, o. 1800-40 og Yates, Birch & Spooner,

Fig. 19. Dåbsfad nr. 1, af messing, skænket 1639 
(s. 1363). NE fot. 1981. - Brass baptismal dish, donated 
1639.

Fig. 20. Døbefont af granit. Foden er fra 1955, kum
men romansk, med rester af nyere bemaling 
(s. 1363). NE fot. 1981. - Granite font. The bowl is 
Romanesque, with traces of later painting. The base dates 
from 1955.

o. 1800.52 Dåbskanden har under bunden stem
pel med krone og derunder bånd hvorpå 
»Lo[ndo]n« i versaler, nederst »England« 
(fig. 21 b).



1364 ARS HERRED

Fig. 21 a-b. Dåbskande af tin, antagelig fra 1900’rne. 
a. Helhed. b. Stempel under bunden (s. 1363). NE 
fot. 1981. - Baptismal ewer of pewter probably 1900s. a. 
In its entirety. b. Mark on the bottom.

†Dåbskande (fig. 22), fra o. 1850, af krontin,
26 cm høj, med stempel for Carl Magnus Svan- 
berg, der blev mester 1842 og døde 1872.53 Lå
get var brækket af. Kanden, der svarede til en i 
Skibby (DK. Frborg. s. 2689 med fig. 38), blev 
stjålet i 1970’erne.

†Korbuekrucifiks. Præsteindberetningen 1808 
nævner et lille krucifiks på muren over indgan
gen til koret.

Prædikestol (fig. 24), fra 1600’rnes første fjer
dedel, stafferet 1627, af den såkaldte Kalund- 
borgtype. En samtidig himmel ligger for tiden 
på loftet over en af præstegårdslængerne. Op
gangen er fra 1974.

Kurven har fire fag, adskilt på hjørnerne af 
dobbelte, toskanske søjler med diamantbosser 
i skafternes prydbælte. I storfelterne er der 
arkader, hvis omløbende ramme og bueslag 
smykkes af beslagværk (jfr. fig. 23), i sviklerne 
rosetter. Postamentet er glat med fremspring 
under hjørnernes søjler og en række småkon- 
soller under forkrøppet profilliste foroven. På 
fremspringene sidder diademhoveder skåret af 
Kristian Due ved restaureringen 1923 efter til
svarende på stolen i Ubby (Ars hrd.); også 
hængestykkerne stammer fra denne istandsæt
telse. Gesimsen har beslagværk på fremsprin
gene og derimellem felter indrammet af ægge
stav. Under håndlisten er der pærestav om
kring midtroset og over hjørnefremspringene 
bøjler med kvindehoved.

Himlen, der blev nedtaget ved sidste re
staurering, er regelmæssig sekskantet med en 
længere side mod væggen. Midt på den glatte 
underside sidder en ottekant hvori tredobbelt 
roset indrammet af to rækker tandsnit. Gesim
sen har glat gennemløbende frise; under den 
udkragede kronliste er der småkonsoller. Top
stykkerne rummer englehoved og har volutter 
på de skrå sider. Hjørnernes firkantede topspir 
er fornyede.

Sammen med flere andre prædikestole, bl.a. 
i Raklev og Tømmerup, og nogle altertavler i 
de omkringliggende kirker hører stolen til en 
gruppe arbejder, der anses for at være udført af 
et såkaldt »Kalundborgværksted«. Kirkernes 
beliggenhed omkring Kalundborg begrunder
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benævnelsen; som mulig leder af dette værk
sted kan peges på en snedker ved navn Christen 
R, der 1611 leverede en prædikestol til Vor Frue 
kirke i Kalundborg.54 Da den desværre ikke ek
sisterer, kan forslaget ikke be- eller afkræftes. 
Opmærksomheden skal dog også henledes på 
det forhold, at man i Årby en menneskealder 
senere foretrak en snedker i Rørby, fordi han 
var billigere end en Kalundborgsnedker. Lig
nende forhold kan have gjort sig gældende for 
den her omtalte gruppe.

Den nuværende staffering, muligvis identisk 
med den oprindelige fra 1627, fremdroges ved 
en istandsættelse 1923; den består af gråt, rødt, 
grønt, guld og på søjlerne marmorering med 
røde og grønne bosser i prydbælterne. Gesims
bøjlernes hoveder har lys hvidlig hudfarve med 
røde kinder, håret er forgyldt. Frisens indskrift 
med gylden fraktur på sort bund lyder; »Jeg 
skal icke do, men leve ... Psal. CXVII« (Sl. 
118,17).

I kurvens arkadefelter ses fremstillinger af de 
fire evangelister siddende, nærmest knæstyk
ker, med symbolet forneden (fig. 23). De bærer 
store kapper, der er røde hos Mattæus og Mar
kus, mens farverne på de to andre står afblege- 
de, gråbrune, på grund af stolens tidligere pla
cering ved sydvæggens vindue. Baggrunden er 
blygrå. Evangelisternes navne er malet med 
gyldne versaler på sort bund i de respektive 
postamentfelter: »S Mathevs«, »S Marcvs«, »S 
Lvcas« og »S Iohanes«, begyndende i vest nær
mest væggen, efter at stolen 1974 flyttedes fra 
sin oprindelige plads ved sydvæggen til den nu
værende ved skibets nordvæg, østligste fag.

Himlens staffering svarer til kurvens; i ge
simsfrisen indskrift ligeledes med gylden frak
tur på sort bund: »Opløft din Røst som Enn 
Bassune oc Kundgiør mit Follck Deris offver- 
tredelse oc Jacobs Hüs Deris Synnder. Esai 
58xm« (Es. 58,1). På undersiden er der malet 
skyer, således som det også ses i Årby; på lang
siden, som har siddet ved væggen ses initialer
ne »P.S. E.H.« og på ydersiden, vendt mod 
menigheden: »H.A. S.P. - An(n)o 1627 - I.O. 
K.W.«.55 Himlen blev fjernet 1974 og ligger nu 
på loftet over en af præstegårdslængerne.

Fig. 22. †Dåbskande af tin, udført af Carl Magnus 
Svanberg (s. 1364). EM fot. 1968. - †Pewter baptismal 
ewer executed by Carl Magnus Svanberg.

Indtil en istandsættelse 1924 hvilede stolen på 
en ottekantet bærestolpe, der stod på tilsvaren
de *pille af grå granit, ca. 75 cm høj, med en 
side på 10 cm (fig. 30). 1924 deponeret i Ka
lundborg Museum (nr. 5977). Pillen stammer 
sandsynligvis fra Kalundborg, hvor hvælvet i 
Vor Frue kirkes sakristi bæres af en anden otte
kantet søjle, mens et tilsvarende brudstykke 
blev fundet i sydfløjens kælder ved C. M. 
Smidts udgravning af forborgen 1935.57 Ved 
den nuværende opstilling er prædikestolens 
kurv anbragt på en muret blok op ad nord
væggen.

Stolestader (fig. 25), o. 1625. Gavlene, der 
svarer til de ældste stoles i Gierslev (s. 1141), 
har halspilastre med tre rundstave på skaftet og 
rudebosser på postament og bryst, postamen- 
tets med konkave indsnit. Foroven trekantgavl 
kantet af profillister. Lågerne har arkader med 
skællagte skiver på pilastrene og fladsnit over 
bueslaget. Sæder og rygpaneler stammer fra
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nyere tid, mens indgangspanelerne er gamle.
1923 deponeredes to *gavle med en låge på 

Nationalmuseet (inv. nr. Dl0456), mens Ka
lundborg Museum modtog tre *gavle og to lå
ger (inv. nr. 2898), som afviger en smule fra 
dem i kirken. Postamentbossen er således uden 
indsnit, og der synes ikke at have været en bos- 
se over bueslaget på slutstenens plads.

Den nuværende staffering fra 1973 er grå 
med blåt på gavlenes pilastre og lågernes flad- 
snit. Tidligere indgik også brunt og en grøn
marmorering, foruden sort i bemalingen, som 
stammede fra 1923, da den afløste en egetræs
maling - bevaret på stolene i Kalundborg - an
tagelig fra 186215 (jfr. fig. 14). Oprindelig synes 
stolene at have stået i træets farve med ganske 
lidt sort.56

En del gavle og låger blev tilovers ved om
lægning af varmeinstallationen 1954 og opbe
vares nu i tårnets mellemstokværk. Tidligere 
havde de fungeret som panel i tårnrummet.

Fig. 23. Prædikestolsfelt med malet fremstilling fra 
1627 af evangelisten Mattæus, sml. fig. 24 (s. 1365). 
NE fot. 1981. - A pulpit panel with painting of St. 
Matthew from 1627, cf. fig. 24.

Fig. 24. Prædikestol o. 1600-25, stafferet 1627 (s. 
1364). EM fot. 1968. - Pulpit, c. 1600-25, painted 
1627.

1687 fik Oluf snedker 10 dl. for fem nye pa
nelerede †kirkestole i den nordre tilbygning, »ef
tersom de fortrykte tyendet af gårdstolene, 
hvorover var idelig kiv«.18 Disse fem stole stod 
endnu 1862 i nordre våbenhus.15 Seks mands- 
stole fik nyt »brystpanel« ved en restaurering 
1825,19 og 20 stolesæder gjordes bredere efter 
synsudsættelse 1872,15 ligesom rygpanelerne 
antagelig udførtes ved denne lejlighed.

†Skriftestol. 1805 klagedes over manglende 
rækværk for skriftestolen i sakristiet.19

En †kirkesangerstol stod 1862 i koret.15

Armstolen anskaffet 185139 til præstens brug, 
står nu i sakristiet.

Et †fyrretræsbord og tre gamle †bænke fandtes i 
sakristiet 1664;22 1686 købtes et nyt fyrretræs- 
bord med skuffe og lås.18

Ifølge Worsaaes notat fra 1859 havde der »til 
for ikke lang tid siden« i koret stået en stol med 
Christian V.s initialer; den sagdes at have været
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Fig. 25. *Stolestader fra 
o. 1625, nu i Kalund
borg Museum, svarende 
til de nuværende i kirken 
(s. 1365). EM fot. 1968. 
- *Pews c. 1625, now in 
Kalundborg Museum, cor
responding to those now in 
the church.

en kongelig †stol, brugt af monarken under jag
ten på Røsnæs.

En muret bænk findes ved våbenhusets øst
væg.

†Skab. Inventariet 166422 og igen 168618 næv
ner et rød- og »guld«malet skab med tre rum 
og tre hængelåse i sakristiet. En gammel skåren 
†lysekiste omtales 166522 og 1685.18

Pengeblok (sml. fig. 14), 1800’rne, 87 cm høj, 
kvadratisk, med en side på 27 cm. Metalbeslå- 
et, med pengeslids i toppen. Lys egetræsfarve. 
Tidligere i skibet ud for nordre våbenhus, nu i 
tårnets mellemstokværk.

Pengebøsse, 1900’rne, af egetræ, 34 X 22 cm, 
med jernbånd over kors og slids i låget. Op
hængt i våbenhuset ved døren ind til kirken.

Pengetavle (fig. 26), 1800’rne, af eg, åben, 
med lavt udsavet rygskjold og drejet skaft. 
Sortmalet. 1862 opregner inventariet to om- 
gangstavler, 1908 udgik de.15

Dørfløje. Tårndøren er fra 18-1900’rne, de 
øvrige fra 1970’erne. - Oluf snedker, der lave
de de fem stolestader i nordre tilbygning, for

færdigede 1687 også en †kirkedør af tre egedeller 
leveret af Niels Trudsøn.18

Orgel, med seks stemmer, bygget 1974 af 
Conrad Christiansen, Bagsværd. Disposition: 
Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. I 
tårnrummet. †Harmonier: l)Skænket af sogne
præsten 1862.15 2) Anskaffet 1917.23

Salmenummertavler, 1900’rne, i renæssancestil 
med pilastre og trekantgavl, hvori fladsnit. Til 
metalnumre på søm. Nu i tårnets mellemstok
værk; i stedet bruges søm direkte på væggen til 
metalnumre.

†Salmenummertavler. Willumsens maleri (fig. 
14) afbilder en stor, firkantet, sortmalet tavle i 
profileret ramme til at skrive på med kridt og 
hvidmalet fraktur: »Før Prædiken« og »Efter 
Prædiken«. Desuden ses en lille, glat tavle med 
tunget overkant, som endnu 1968 fandtes i tår
nets mellemstokværk.

Lysekroner, fra o. 1930. På loftet ligger nyro
manske, såkaldte hjulkroner, som ses på foto
grafi fra 1920 af kirkens indre.
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Kirkeskib, fregatten »Jylland«, ophængt i ny
este tid.

Hatteknager, 1900’rne, af træ, drejede, skifte
vis lange og korte. Hvidmalede. I våbenhuset.

Gibsrelief, fra 1800’rne, forestillende Hans 
Tausen, 58 X 42 cm, hang indtil genåbningen
1973 i den tilmurede dør mellem skib og nor
dre våbenhus. Nu i tårnets mellemstokværk.

Klokker. 1) (Fig. 29) 1615, »Hartwich Quel- 
lichmeier gos mich anno 1615«. Tvm. 79 cm. 
Indskrift med versaler mellem profillister og 
liljefriser. På legemet medaljon med relief fore
stillende satyr og nymfe (fig. 28), utvivlsomt 
udført efter forlæg.58

2) 1834. »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøben- 
havn anno 1834«, ifølge versalindskrift om hal
sen. Tvm. 103 cm. Akantusfrise over skriftbån
det. Omstøbt af †klokke nr. 2.

1971 blev revner i begge klokker svejset, og 
de forsynedes med nye knebler. Ophængt i 
slyngebomme.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 afleve
redes en klokke på 2 skippd.59 2) 1596, støbt af 
Borchart Gelgiesser. »Sub corrona(tione) Chri- 
stiani IV anno mdxcvi ex pio decreto Stenonis 
Brahe præsidis ar cis Calundburgens(is) in 
usum ecclesiæ dei quæ est in Revsnes hæc cam- 
pana conflata Chri(sti)erno Madense [Madum- 
ense?] Cimbr(o) pastoratum ibidem turn obti- 
nente. Borchar Gelgeter me fecit 1596« (Ved 
Christian IV.s kroning år 1596 efter from be-

Fig. 26. Pengetavle fra 1800’rne (s. 1367). EM fot. 
1968. - Collection tray 1800s.

slutning af Steen Brahe, høvedsmand på Ka
lundborg slot, til brug for Guds kirke, som er 
på Refsnæs, er denne klokke støbt, da Christen 
Madum fra Jylland beklædte pastoratet samme
steds. Borchart Gelgiesser gjorde mig). På le
gemet sås »som en rist og på begge sider heraf 
læstes: Templi divi Lavre(n)tii« (S. Laurentii 
kirke til minde) og »nedentil insigne«.60 Allere
de 1686 var klokken helt bruden,18 og igen 1831 
var den revnet og blev derfor 1834 omstøbt hos 
Gamst,39 jfr. klokke nr. 2.

Inventariet 1684 opregner en gammel †jern- 
lænke til den store klokke,18 muligvis anvendt 
for at undgå for stort slid på et vanligt reb.61

Klokkestol, gammel, af eg med fornyelser af 
fyr. Dobbelte skråstivere, under den store 
klokke er der krydsbånd, under den lille en lod
ret stiver.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O. 1600?, genanvendt 1618. »Hans 
Laur ... (fød her udi) Ræfs(næs) ... døde ... 
(Martii) ... vdi hans ...«.62 Sekundær indskrift 
over Elizebet Iørgens [D] atter, Powell Chri- 
stensøn, fordum borgmester her i Callundbor- 
rig, hans efterleverske, †6. maj 1613 i hendes 
alders 53. år. Gravvers på dansk, og nederst på 
stenen på latin: »Patientia vincit omnia« (tål
modighed overvinder alt). Langs randen omlø
bende giverindskrift: Denne sten har hendes ef
terladte søn Iørgen Powelsøn, borger i Kiø- 
binghafn, og hans kære hustru, Kistine Peders- 
daater, ladet bekoste, hende til ære, som her 
under ligger, anno 1618.

Rød kalksten, 164 X 118 cm. Den oprindeli
ge indskrift med stærkt udslidte reliefversaler 
omkring et ligeledes udslidt (bomærke?)skjold
i et bælte tværs over stenens midte.63 Sekundær 
tværskrift og randskrift med fordybede versa
ler. Indtil restaureringen 1973-74 østligst i ski
bets midtgang, foran kortrinnet, nu i tårnrum
mets nordvesthjørne.

2) O. 1691. Hr. Lauridtz Olesøn Coc,64 bar
nefødt i Assendrop præstegård 13. april 1634, 
skolemester i Ringsted otte år, sognepræst på 
Refsnæs i 18 år, provst i otte år. Han var sin
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Fig. 27. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior to the east.

eneste hustru, Elizabeth Sophi Lauridtz- 
daater,65 en huld og vennekær mand, sine egne 
seks børn og sine seks stedbørn alle uden for
skel en from og omhyggelig fader, †18. marts 
1691 i hans alders 57. år. Gravvers:
»Hans Legom huiler rolig 
hans Siel er i Guds Bolig 
Igien de samlis skal 
vdi Guds Frydesal.
Saa lef da salig Siel, lef lenge vel haf Glæde 
Indtil vi samlis skal vdi Guds Huus oc Sæde 
Der skal ei være graad men idel Fryd oc Roe 
Ei Skilsmis ei Fortræd der skal vi ævig Boe«.
Rød kalksten, 173 X 108 cm, tværskrift med 
fordybede versaler. Oprindelig midt i korgul
vet, siden 1973-74 i tårnrummets gulv, ved 
nordvæggen.

3) O. 1767. Over pige Mette Hansdaatter, 
barnefødt i Ulstrup 15. jan. 1748, død samme-

sted 25. dec. 1767 i hendes alders 19. år, 10 må
neder, 3 uger og 2 dage.

»O du Min Søde Jomfru Fiin 
du hviler i dit søde SoveSkrin 
Gud ... Min Siæl omfaune Dig 
Blandt Englerne i Him(m)erig«.
Kalksten, 114 x 70 cm, med fordybet skrive
skrift i ovalt skriftfelt. Herover krans medjesu- 
monogram, fremholdt af svævende engle med 
palmegrene i den frie hånd. Rester af en rand
skrift med reliefskriveskrift: »... Hindis tro og 
Forlovede ... / ... / ... Frands Søn ...«. 190515 
gav synet tilladelse til, at en gammel gravsten 
måtte anbringes »mellem de to murfløje på øst
enden«, dvs. på apsidens østmur, mellem stræ
bepillerne, hvor den stadig findes.

4) O. 1776. Hr. Friderich Velten Wenuleth,66 
*31. marts 1714, præst ved Refsnes menighed
37 år, provst i herredet tre år, †24.jan. 1776
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efter 30 års ægteskab med Margaretha Elisa
beth Hessen, *17. juni 1714, †dl.

Kalksten, 78 X 63 cm, med fordybet 
usædvanlig sirligt udformet skriveskrift tværs 
over stenens øvre halvdel. I hjørnerne svage 
ornamenter, rosetter og rokokoblade. Forne
den i lige så lavt relief fugl med kvist i næbbet 
mellem to tulipaner. Opsat med jernhager på 
østmuren af nordre våbenhus.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1798. Over hr. 
Johan Anthon Monrad, (født) i Tømmerup 
præstegård 18. marts 1746, (beskikket)67 til 
sognepræst for Refsnæs menighed 1782, gift 
første gang med jomfru Adelgunde Charlotte 
Venuleth (datter af Fr. Wenuleth, sml. gravsten 
nr. 4), anden gang med jomfru Friderikke Fri- 
borg, som overlevede ham og satte dette hæ- 
dersminde på det sted, han selv havde bestemt 
sig til grav for at blande sit støv med de kære 
levninger af denne hans sidste kones af ham 
højtelskede søsterdatter Witta Wahlbohm. Han 
døde 9. okt. 1798.

Sandstenstavle, 88 X 57 cm, hvorpå indskrift 
med fordybet, sortmalet skriveskrift. Under 
tavlen, der foroven ender i buetunge, er indsat 
en cirkulær portrætmedaljon af gibs med et 
barnehoved i profil. Tavlen er indmuret i vest
muren på nordre våbenhus; gravstedet foran 
var 1920 omgivet af †smedejernsgitter med kæder 
mellem stænger.

2) O. 1818. Andreas Rytzou, sogne(præst til 
Refsnæs menighed), †4. aug. 1818 (i sit 60. 
år),67 og hans ægtefælle, Johanne Marie Ryt
zou, f. Brendstrup, †21. febr. 1806 i sit 39. år. 
Med dem hviler to børn, Johannes og Knud. 
Hans anden ægtefælle og efterlevende børn sat
te dette minde.

Plade af rød bornholmsk sandsten, 95 X 62 
cm, med fordybet kursiv, indmuret i sakristiets 
nordgavl. 1920 var gravstedet omgivet af †jern- 
gitter med smedejernsstænger.

3) O. 1841. Wilhelmine Theodora Struch, f. 
Westermann, *28. jan. 1786, †18.juni 1841, og 
Peter Henning Struch, *21. april 1787, †18. 
april 1851, sognepræst til Refsnæs. Hvid mar
morplade, 52 X 33 cm, med fordybede versa
ler; indmuret i sakristiets vestmur.

En laurbærkrans af forsølvet kobber, på hvis 
sløjfeender er graveret med versaler: »Dit min
de Peter«, befinder sig nu i tårnets mellemstok
værk.

Fig. 28. Detalje af klokke nr. 1, sml. fig. 29. Medal
jon med fremstilling af satyr og nymfe (s. 1368). NE 
fot. 1981. - Detail of bell no. 1. Medallion on the bell.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Ars hrd.s provstis arkiv. Forskellige sager 1681- 
90. - Sognekaldsarkiv. Kirkebog 1718-1814, med kir
kesyn 1817-42. - A.2.1. Liber daticus 1759-1815 
(kirkesyn 1803-15). - H.2. Menighedsrådets for
handlingsprotokol 1904-57. - Ved embedet. Synspro- 
tokol 1862-19(68). - Protokol over embedsindtægter 
m.v. - Liber daticus 1886-1941. - Se i øvrigt arkiva
lier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Usign., udat. klokkeindberetning til Ul- 
dall, indberetning til Oldsagskommissionen 1808, 
J. B. Løffler 1881 (bygning, inventar og gravmin
der), J. Kornerup 1895 (kalkmalerier), Chr. Axel 
Jensen 1920 (bygning, inventar og gravminder), 
Niels Termansen 1922 (prædikestol og alterbordspa- 
nel), Ulla Haastrup og Susanne Krogh Bender 1968, 
suppleret 1981 ved Marie-Louise Jørgensen og Bir
gitte Skov (inventar og gravminder), R. Smalley 
1974 (kalkmalerier), Hugo Johannsen 1985 (byg
ning). - Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse ved 
Hugo Johannsen, inventar ved Marie-Louise Jørgen
sen og Birgitte Skov-Jakobsen, gravminder ved 
Henrik Larsen. Redaktionen afsluttet 1985.

Tegninger NM2. Akvarel af kalkmaleri ved J. Kor
nerup 1895. - Planer ved Charles Christensen 1921.
- Facader og snit ved Ejnar Borg 1970-71. - Plan af 
kor ved Morten Aaman Sørensen 1973. - Plan af 
kirkegård ved Torben Michelsen 1981.

Notebøger. NM2. Henry Petersen XXIII, 50 f. - 
Worsaae XX, 50 f.
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1 Dette fremgår af brev fra 1483, jfr. De ældste dan
ske Archivregistraturer, IV, 222.
2 Roskildebispens jordebog s. 163.
3 Landebogen s. 127.
4 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
5 Kronens Skøder III, 237.
6 RA. DaKanc. D19. 1699-1771. Koncepter og ind
læg til Sjællandske registre.
7 RA. Rtk. 313.1. Tiendetaksationer m.v. Kommis
sionen af 18. april 1702.
8 RA. Rtk. 2243.281. Sjællands stifts renteskriver
kontor. Specifikation over konge- og kirketiender. 
Det skal bemærkes, at i denne kilde anføres Friderick 
Engelstrup som kirketiendeejer i 1702. - Chr. Palu- 
dan nævnt som ejer efter 4. april er muligvis den 
forpagter af Søgård i Gørlev sogn, som 1694 købte 
Nørager ved Tissø.
9 I 1738 tilhørte rettighederne John de Thornton, ar
ving efter den engelske købmand Christopher Wat
kinson; det nævnes samtidig, at den daværende 
præst (Thue Christensen From, 1718-57) var kaldet 
af grev Carl von Ahlefeldt, jfr. LA. Bispearkivet. 
Ars hrd. 1672-1820.
10 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
11 RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnelse over kirker 
og disses ejere.
12 Fremgår af en beskrivelse af redouten ved Refs
næs, nr. 18 i »Croquier af de siden 1800 ... anlagte 
skanser og batterier ved kysterne, 1813«, jfr. Forsva
rets bygningstjeneste: Katalog over gamle kort og 
tegninger fra Ingeniørkorpset 1763-1932. Venligst 
meddelt af antikvar Kirsten-Elizabeth Høgsbro.
13 Schmidt: Helligkilder s. 25.
14 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1849.
15 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(68).
16 Lignende udsmykning af middelalderlige kirke- 
gårdsmure kendes bl.a. fra Hørby, Hagested og 
Mørkøv (s. 488, 526 og 774).
17 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
18 LA. Ars hrd.s provstis arkiv. Forskellige sager 
1681-1690.
19 LA. Sognekaldsarkiv. Liber daticus. 1759-1815.
20 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03.03. 
Patronatssager vedr. Trinitatis kirke. 1661-1740. 
Diverse.
21 Således ønskedes 1870 en »ny låge« (d.e. fløjen?) i 
østre ringmur, jfr. note 15, og to år senere fremføres 
behovet for en ny kirkeport og en ny låge i vest, jfr. 
note 17.
22 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Hol
bæk, Kalundborg og Sæbygård amter.
23 LA. Sognekaldsarkiv. Menighedsrådets forhand- 
lingsprot. 1904-57.

Fig. 29. Klokke nr. 1 støbt 1615 af Hartvig Quellich- 
meier (s. 1368). NE fot. 1981. - Bell no. 1 cast 1615 by 
Hartvig Quellichmeier.

24 1938 ønskede man et 1 m bredt fortov af kamp, 
lagt i cement, jfr. note 15.
25 Korets udvendige bredde svarer til afstanden mel
lem ydersiden af østgavlen og triumfgavlens vestsi
de, mens korbuen er halvt så bred. Skibet omfatter 
to sådanne »kvadrater«, målt henholdsvis mellem 
flankemurenes indersider og fra triumfgavl til og 
med vestgavlen, jfr. andre eksempler s. 1154 og note 
20.
26 Allerede i senromansk kirkebyggeri begynder po- 
lygonale apsider at vinde indpas, således som det 
kendes fra Lolland-Falster, jfr. Sakskøbing og Es- 
kildstrup (DK. Maribo s. 131, 1297). Mere nærlig
gende paralleleksempler er repræsenteret i Ubby 
(Ars hrd.) og Vallekilde (Ods hrd.). Endvidere kan 
det have været af betydning, at den flersidede alter
indramning var velkendt fra Kalundborg, Vor Frue.
27 I det ved restaureringen 1973-74 delvis afklædte 
indre murværk sås intet spor af ældre vinduer om
kring det nuværende, jfr. fot. i NM2.
28 Således vinduerne i Årby kirkes vestforlængelse 
(s. 1446) og de i noten til dennes beskrivelse opreg
nede paralleleksempler.
29 Apsishvælvets overside dækkes af moderne puds, 
men det ses tydeligt, at dets kapper sekundært er 
hugget ind i korets gavl.
30 Jfr. korhvælvet i Sønder Asmindrup, som smyk-
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Fig. 30. Ottekantet *søjle af granit tidligere brugt 
som støtte under prædikestolen (s. 1365). Nu i Ka
lundborg Museum. EM fot. 1968. - Octagonal *co
lumn of granite used to support the pulpit. Now in Ka
lundborg Museum.

kes af kalkmalerier, gjort af Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80 (s. 182).
31 Fra tårnets mellemstokværk ses, at dettes østmur 
hviler direkte på skibets vestgavl, som øjensynlig 
ikke har faet påmuret kamme inden tårnets opfø
relse.
32 Det virker, som om kamtakkerne ikke er helt på 
linje med skiftegangen i selve det trekantede gavlfelt. 
Under alle omstændigheder er den øverste tinde re
tableret 1973-74 efter i en årrække at have stået ned
skåret og med udadvendt afdækning (sml. fig. 9).
33 Sml. Hagested kirkes nordre våbenhus (s. 530) og 
korgavlen i Tømmerup.
34 Chr. Axel Jensen antyder i sin indberetning (1920) 
muligheden af en forhøjelse og mener ligeledes, at 
murremmens lave placering nødvendiggør et buet 
loft af hensyn til døråbningerne. Intet tyder dog som 
nævnt på en forhøjelse, og et fladt loft i overens
stemmelse med remmene vil kun overskære dørenes 
indfatning, ikke selve åbningen.
35 Af bomhullerne er den nedre række i gavlfoden

endnu åbentstående, mens den øvre, som ses på æl
dre fotografier, nu er blændet.
36 1859 hedder det, at »nordre udbygning er så 
mørk, at et nyt vindue må anbringes«, jfr. note 39. 
Det er således tænkeligt, at både vinduet og døren 
kan stamme fra restaureringen 1861.
37 Detaljens nærmestliggende parallel er bevaret på 
mellemhuset i »bispegården« i Kalundborg, jfr. re
degørelsen ved Jørgen Ganshorn, i Tore Nyberg og 
Thomas Riis, red.: Kalundborgs historie, 3, 1983, 
s. 37. Foruden de her opregnede kirkelige paralleller 
såsom Oluf Mortensens våbenhus ved Roskilde 
domkirke (DK. Kbh. Amt s. 1461f.) og Vording
borg kirkes sakristi (DK. Præstø s. 173) kan i selve 
amtet nævnes kirkeladen ved Kvanløse, våbenhuse
ne i Undløse (s. 112, 360) og Bregninge (Skippinge 
hrd.).
38 På fotografi af korets nordvæg under restaurerin
gen 1973 ses skifterne umiddelbart over plankerne 
samt øverst i vestvangen at være af nyere sten end 
det øvrige sekundære murværk omkring døren; end
videre er vægpudsen med middelalderligt indvielses- 
kors beskadiget ved indmuring af plankerne.
39 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsforretnings- 
prot. 1831-61.
40 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
41 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
42 1899 ønskedes alle vinduer, specielt de tre trævin- 
duer i koret, malet, jfr. note 15.
43 I sin indberetning 1920 vurderede Chr. Axel Jen
sen vinduet som værende senmiddelalderligt. Det 
kan vel ikke udelukkes for den ydre åbnings ved
kommende; imidlertid viser et fotografi fra restaure
ringen 1973 (fig. 4b), at de skrå vanger er fremkom
met ved rå afhugning af munkestenene, mens det 
fladbuede stik indvendig er af små, gule sten.
44 Løffler: Gravsten s. 9.
45 Lignende dekoration af ribber er benyttet af Ise
fjordsværkstedet, bl.a. i Sønder Asmindrups kor
hvælv, som har beslægtet ribbeprofil (s. 182, 187).
46 Jfr. Mynster: Visitatsdagbøger I, 24 og 25.
47 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 436. Se også Hannemarie 
Ragn-Jensen: Die zweite Generation der dånischen 
Nazarenern, i Hafnia. Copenhagen Papers in the Hi
story of Art, no. 6, 1979, s. 144-75, hvor Lunds bil
lede er gengivet fig. 11.
48 HofmFund. X, 29.
49 1862, jfr. note 15, var der et malet og lakeret ge
lænder af træ.
50 Jfr. note 15, samt cirkulære af 23. maj 1889! om 
fontens befrielse for maling.
51 Jfr. Howard Herschel Cotterall: Old Pewter. Its 
Makers and Marks, London 1978, s. 199-200, 
nr. 1465 og 1466, sml. tavle XLVIII d.
52 Jfr. note 51, nr. 5338 og 5349, førstnævnte dog 
uden »London«.
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53 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 53.
54 Jfr. Hugo Matthiessen: En Snedker-Forskrivning 
fra Kalundborg, i Fra Arkiv og Museum, V, 1912- 
15, s. 459-60. Betegnelsen »af Kalundborgtype« eller 
fra »Kalundborgværkstedet« er brugt i Trap 5. udg.
55 Initialerne kunne stå for s(ogne)p(ræsten), hr. An
ders Christensen Larberg, og k(irke)v(ærgen).
56 Jfr. brev fra Kristian Due.
57 Jfr. C. M. Smidt: Kalundborg, i NMArb. 1936. 
Søjleskaftet gengivet s. 32.
58 Som et andet eksempel på et overraskende motiv 
brugt i klokkerelief kan nævnes en medaljon med 
enhjørningsjagt som bebudelsesmotiv på en klokke i 
Frederiksstad i Norge, jfr. Bernt C. Lange: Enhjør
ningsjagt som bebudelsesmotiv, i Den iconographi- 
ske post nr. 4-5, 1972, s. 29-32.
59 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
60 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
61 Klokkekonsulent Bent Gammeltoft-Hansen tak- 
kes for dette forslag, jfr. brev af 15. aug. 1985, hvor 
klokkekonsulenten forestiller sig et tårnrum tæt pak
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62 Suppleret efter indb. 1881.

63 Indb. 1881 og 1920 opfattede indskriften over 
Hans Laur(itsen?) som den sekundære.
64 Laurids Olufsen Kok var søn af sognepræst i 
Sdr. Asmindrup og Grandløse Oluf Sørensen Kock 
og 1. hustru Else Nielsdatter, sml. Sdr. Asmindrup, 
sygesæt (s. 192) og gravsten nr. 3 (s. 197). Laurids 
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Laurids Olufsen Kok, i ÅrbHolbæk 1934, s. 98f. 
samt Carl Dumreicher og E. Olsen: Danmark, dej
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Laurids Kok, 1956.
65 Hun, der var enke efter Koks forgænger som sog
nepræst, Søren Jensen, †1673, blev tredje gang gift 
med den næste sognepræst, Christoffer Schiwe, 
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Skalk 1985 nr. 1, s. 16f. Hendes datter af første ægte
skab, Maren Gram, fik en tilsvarende skæbne, jfr. 
gravsten over Niels Holgersen Bruun, †1707, i Rør
by (Ars hrd.).
66 Hans mor, Catharina Hedewig, f. Ipsen, er begra
vet i Årby (jfr. s. 1488, gravsten nr. 2).
67 Suppleret efter KglBibl. NyKglSaml. 2246. 
Fr. Algreen Ussing: Gravskrifter osv. 1-2. 1856-64.

Fig. 31. Landsbyplan 1787. - Village map.
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Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1982. — Exterior seen from the south-east,

RAKLEV KIRKE
ARS HERRED

Sognet var i middelalderen henlagt til S. Olai kirke i 
Kalundborg; men kort efter Reformationen stiftede 
Melchior Jensen, tidligere forstander for Kalund
borg franciskanerkloster, derpå evangelisk sogne
præst ved Vor Frue og senere S. Olai sammested, en 
ny kirke i landsognet, hvortil han var flyttet 1540, 
efter at forgængeren i embedet, Lauritz Jensen, var 
død året forinden i den her beliggende præstegård.1
1546 udgik kongebrev om, at hr. Melchior, sogne
præst udi Borre sogn (d.e. Raklev) måtte bede om 
hjælp i Kalundborg, Korsør og Holbæk len til at lade
opbygge samme Borge sogne kirke.2 1547 må Mel
chior have lagt grundstenen til den nye kirke (sml. 
gravsten nr. 1), som fik navn efter forgængeren i

Kalundborg (sml. kalkmalet frise med sønnen og 
efterfølgerens mindedigt), hvorfra adskillige materi
aler til kirkens bygning synes hentet. 1554 omtales 
det, at kirken var kommet i stor gæld, ved at sogne
præsten hr. Melchior havde ladet bygge på den, 
hvorfor man ansøgte kongen om at måtte beholde 
kirkens part af tienden.3

1567 havde sognet 60 tiendeydere og var i besid
delse af en præstegård. Året efter, den l.aug., fik 
sognemændene i Raklev kongebrev på, at de herefter 
måtte have og holde deres egen sognepræst, sålænge 
de selv kunne underholde ham uden besvær for kon
gen.4 To dage forinden, den 28.juli 1568, havde 
kongen i Kalundborg overladt sognepræsten og de

89*
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Fig. 2. Kirken og kirkegården med nedrevet †portal 
mod syd (s. 1376). Tegning 1859, gengivet efter 
E. Sloth Arentzen og Kjeld de Fine Licht: Kirker og 
bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv, 1974, s. 17.
- Church and churchyard with demolished †gateway to the 
south.

menige sognemænd i »Borgesogn« dette års kirketi
ende, eftersom deres kirke var meget bygfældig, og 
de derfor havde anskaffet sten og kalk til dens repa
ration.5

Patronatsretten ansås endnu 1666 for kongelig;6 
men 10. dec. 1672 fik generalløjtnant Jørgen Bielke 
skøde på kirketienden.7 Fra denne kom kirken ved 
udlægsforretning til amtsskriver Jørgen Hansen 
1687, men gik tilbage til kronen 1692, og da Jørgen 
Bielkes datter, Sophia Amalia, 1693 fik skøde på den 
halve kirketiende, forbeholdt kongen sig patronats
retten.8 Herefter kom kirketienden på skiftende 
hænder. 1702 ejedes den således dels af Jørgen 
Bielkes arvinger,9 dels af Chr. Paludan, der havde 
købt sine rettigheder på auktion 4. sept. 1699 efter 
afdøde borgmester i Kalundborg, Thomas Jensen.10 
I størstedelen af 1700’rne tilhørte kirken i lighed med 
bl.a. Røsnæs og Årby ejerne af de store jordbesiddel
ser omkring Kalundborg,11 hvoraf general Chr. Ler
che 1755 oprettede stamhuset Lerchenborg. Da avls
gården Lerchenfeld ved århundredets slutning ud
skiltes herfra, fulgte kirken med, og 1791 ejedes den 
af Adolf Chr. Windersleff og Bech til Kalundborg 
ladegård og Lerchenfeld.12 1796 solgte proprietær 
Bech Kalundborg ladegård (Kålund Kloster) til 
kommandør Peder Stub,13 og kirken lå herefter un
der denne ejendom,14 indtil overgangen til selveje 
fandt sted l.sept. 1910.

O. 181215 opsattes på tårnet en af »kystmilicens 
signalstænger« som led i etableringen af en †optisk 
telegraf mellem København og Slesvig under Eng- 
landskrigen.

Sagn. Til korgavlens granithugne mandehoved 
var der tidligere knyttet megen folketro. Således vil

le et sagn vide, at hovedet forestillede »Ole Bulder« 
til Bonderupgård, der skal have ligget i Tranemosen, 
et par kilometer nord for kirken. Endvidere tilskrev 
man kirkegårdsjorden, hvor regnen dryppede ned 
fra hovedet, helbredende kraft.16

Kirken er beliggende på et nordvendt bakke- 
hæld et lille stykke nord for landsbyen Raklev. 
Mens der tidligere ikke fandtes nogen bebyg
gelse i kirkens umiddelbare nærhed (jfr. 
fig. 41), omgives den i dag af enkelte huse. Fra 
kirkegården er der vid udsigt mod nord over 
Sejerøbugten og fra klokkestokværket tillige 
mod syd over Kalundborg Fjord. - Den nu ret 
store kirkegård er udvidet flere gange. Indtil 
midten af forrige århundrede lå hovedparten af 
arealet syd for kirken (jfr. fig. 41), men 184917 
og atter 190618 foretoges udvidelser mod øst, 
og endelig tillagdes 1923 et stort jordstykke 
mod nord.

Kirkegårdens hegn og indgange. Allerede 158419 
blev kirkegården hegnet med mure mod øst og 
mod syd. Af den nuværende indhegning er de 
ældste partier - mod syd og vest samt nordmu
rens vestligste dele - hvidkalkede kampestens- 
mure, som i væsentligt omfang er fornyet 
o. 1860, en halv snes år efter indhegning af den 
første østudvidelse.20 Murene omkring de to 
yngste udvidelser er af rå kamp med glatce- 
menterede sider mod kirkegården. Overalt står 
hegnsmurene nu hvidkalkede og afdækket med 
indadvendte vingetegl.

1811 og endnu 1821 klagede synet over, at 
ringmuren, især mod nord og syd, var »vold
somt ødelagt og bortstjålet lige til grundste
nen«, bl.a. var dækstenene borttaget af patro
nessen, fru von Schnell.21

Hovedindgangen er mod syd, ud for våben
huset, og består siden 186018 af en køreport 
mellem to ganglåger, adskilt af murede, tegl
hængte piller med udvendige korsblændinger. 
Desuden findes der på østsiden en rundbuet, 
falset portal med fem kamtakker, og o. 1970 er 
der i vestmuren åbnet en indgang fra en nyan
lagt parkeringsplads. Samtlige indgange lukkes 
af nyere, brunbejdsede trætremmefløje.

Hovedindgangen afløste 1860 en tredelt †por
tal (jfr. fig. 2) med flad- eller kurvehanksbuet
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Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1921, suppleret 1986 af HJ og Erik Skov samt tegnet af 
Marianne Nielsen 1986. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

køreport mellem rundbuede fodgængerlåger. 
En †låge mod vest nævnes tidligst 166422 og 
repareredes 1803,23 mens en †indgangsport på 
kirkegårdens nordside anskaffedes 1831.17

Langs kirkegårdsmuren vokser der mod syd, 
øst og nord bornholmsk røn, mens der i vest 
inden for muren omkring den nordre udvidelse 
er et læbælte af elm, ahorn, birk og røn. Ho
vedgangene markeres af rækker af bornholmsk 
røn.

Bygninger m.m. på kirkegården. På forpladsen, 
straks øst for hovedindgangen, er der 1905 eller 
kort derefter opført et ligkapel på kommunens 
bekostning.18 Den hvidkalkede, teglhængte 
murstensbygning har trappegavle mod øst og 
vest. Oprindelig var kapellet planlagt opført 
vest for hovedindgangen i forlængelse af materi- 
alhuset, der er en gammel hvidkalket og tegl
hængt kampestensbygning, som o. 1970 er for
længet mod vest og indrettet med toiletter 
m.v.

1904 imødekom synet ønsket om opførelse 
af to †nødtørftshuse i kirkegårdens nordre hjør
ner. Retiraderne, der 1910 betegnedes som kir
ken uvedkommende, tillodes 1912 flyttet uden

for kirkegården.18 En o. 1930 opført †rejsestald 
syd for kirkegården er nedrevet o. 1970 i for
bindelse med anlæg af parkeringsplads.

BYGNING
Kirken består af et rektangulært langhus fra

1547 og et samtidigt eller umiddelbart herefter 
opført vesttårn. Et sakristi på langhusets nord
side angives rejst 1578, mens et våbenhus i syd 
antagelig er noget yngre. Der har tillige været 
et †våbenhus ud for norddøren. Orienteringen 
afviger væsentligt mod syd.

Melchior Jensens gudshus, som til dels er op
ført af genanvendte materialer (se nedenfor), er 
sikkert dateret til 1547 og således en af reforma- 
tionstidens få nye kirker. Den udmærker sig 
tillige ved sin stil, hvor hævdvundne normer 
brydes med nye tendenser: Planens traditionel
le langhusskema og den sengotiske forkærlig
hed for kamtakkede blændingsgavle er her 
kombineret med et bjælkeloft i det indre, som 
på dette tidspunkt er helt usædvanligt i sjæl
landsk kirkebyggeri. Dette normbrud skyldes 
vel først og fremmest sparehensyn; men mulig
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vis har bygherrens ønske om at markere tros
skiftet ved en gammeldags simplicitet også 
spillet en rolle.

Materialer. Til langhusets mure er der udven
dig og i detaljerne benyttet ret små munkesten, 
lagt i noget uregelmæssigt munkeforbandt, 
mens der mod det indre op til et niveau lidt 
under murkronen er muret med marksten. Byg
ningen rejser sig over en sokkel af to skifter, 
hver ca. 50 cm høje granitkvadre med skrå
kant. Granitsoklen ses tydeligst på østgavlen, 
mens den omkring begge dørsteder bliver 
uklar, - en disposition, som må sættes i forbin
delse med de allerede fra begyndelsen påtænkte 
våbenhuse. Lige vest for våbenhuset erstattes 
den af en stor, rejst kampesten, men fremtræ
der atter intakt på begge vesthjørner. Granit
kvadrene, som også er benyttet til dørene og i 
tårnet, stammer rimeligvis fra en nedreven ro
mansk bygning, antagelig menighedens tidli
gere forsamlingshus, †S. Olai kirke i Kalund
borg (jfr. endvidere østgavlens granitskulptur 
s. 1379 og alterbordets dækplade).

Døre og vinduer. Begge døre er bevaret: dog 
er kun syddøren, som 189018 udvidedes i bred
de og højde, fortsat i brug, mens norddøren 
står blændet ved indre murflugt og fremtræder 
som en udvendig niche (jfr. fig. 4). Her ses un
der et fladbuet helstensstik et dybtliggende, ret 
smalt tympanonlignende felt af granit, med hu
let vandret underkant. En kvader med lignende 
hul- eller skråkant er indsat i østre karmside. 
Under kirkens istandsættelse 1971-77 blotlag
des dørens indre åbning med fladbuet stik og 
samtidig konstateredes, at en tilsvarende af
dækning for syddørens vedkommende var 
borthugget tilligemed fjernelsen af udvendige 
false.

Ingen oprindelige vinduer er bevaret; dog 
påvistes 1971-77 indvendige false umiddelbart 
vest for langhusets andet og tredje sydvindue 
fra øst. Det er således muligt, at langhusets nu
værende vinduer, i det mindste sydsidens øst 
for våbenhuset, sidder på oprindelige åbningers 
plads; derimod er det vestligste og nordsidens 
isolerede vindue formentlig sekundære.
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Fig. 4. Norddøren (s. 
1378) og spor efter taget 
til et nedrevet †våbenhus 
(s. 1381). HJ fot. 1986. - 
North door and vestiges left 
by the roof of a demolished 
†porch.

Fig. 5. Ydre, set fra øst. 
NE fot. 1982. - Exterior 
seen from the east.

Langhusets to skifter høje falsgesims er re
konstrueret ved kirkens seneste istandsættelse 
på grundlag af en stump øst for sakristiet, som 
ikke var fornyet, da de øvrige gesimser ommu- 
redes 1861.18

Taggavlen over den lige afsluttede østgavl har
11 helstens kamtakker, afdækket med munke 
og nonner. Gavlfeltet brydes af 10 høj blændin
ger med vandret falset afdækning, svarende til 
en i Vestsjælland ved middelalderens slutning 
meget udbredt komposition.24 En fladbuet 
glug, der mod tagrummet indrammes af flad
buet blænding, er anbragt lavt i hver af de to 
midterste blændinger, og på pillen mellem dis
se, der går i ét med den midterste smalle kam
tak, er indmuret et 65 cm højt mandshoved af 
kornet granit (fig. 6). Det frontalt vendte, for
mentlig romanske hoved har udstående, man
delformede øjne, spidst fuldskæg, angivet ved 
bølgelinjer, lange lokker, der lader ørerne fri, 
kort hals og udetaljeret, lige afskåret buste. 
Hovedet, der tidligere af almuen kaldtes »man
den«,18 har været omgærdet med sagn og over

tro (jfr. s. 1376). Ved kirkens beskrivelse 1861 
opfattedes det som et muligt billede af kirkens 
bygherre Melchior Jensen; oprindelig har det 
sikkert skullet forestille Kristus, men ved ind
muringen 1547 kan det være tænkt som et por
træt af S. Olaf, efter hvem den nye kirke var 
benævnt (s. 1384).

Det stemningsfulde indre præges af det op
rindelig rødmalede, nu delvis fornyede bjælke
loft, der i forrige århundrede betegnedes som et 
»afskyeligt, ugipset træloft«.25

Tilsvarende beskriver biskop J. P. Mynster 
ved denne tid kirken som »stor, men styg, med 
bræddeloft, mørk, yderst simpel«.26 Bjælkerne 
hviler på murkronen, og mellemrummene 
mellem disse og loftsbrædderne lukkes af 
skunkbrædder, hvis kortsider er indfældet i ril
ler, udført med stemmejern efter tagværkets 
opstilling.27

Det anselige tårn må være opført i umiddel
bar fortsættelse af langhuset, da dette savner 
selvstændig vestgavl, mens man fra loftsrum
met tydeligt ser i hvert fald tårnets nord-
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østhjørne markeret. Tårnets underste partier er 
altovervejende bygget af rå kamp med hjør
nekvadre, blandt hvilke der nederst i nordve
stre hjørne sidder en kvader med nedadvendt 
skråkant. Langhus og tårnrum forbindes af en 
lavtsiddende rundbuet arkade, i hvis vanger der 
kan iagttages genanvendte granitkvadre. Selve 
rummet overdækkes af et rundbuet tønde
hvælv (med helstens overribbe på midten) i 
fortsættelse af tårnbuen.28 Det rundbuede vest
vindue er ombygget samtidig med fornyelsen 
af langhusets 1863.

Adgangen til de øvre stokværk sker siden 
1934 ad en muret trappe i syd. Tidligere fandtes 
her en †fritrappe (jfr. fig. 2), som betjente den 
fladbuede overdør. Det høje mellemstokværk, 
hvorfra der i nyere tid er åbnet en dør til lang
husets loft, belyses gennem en udvendig falset, 
fladbuet glug i vest. Klokkestokværket har 
mod hvert verdenshjørne et glamhul bestående 
af en fladbuet dobbeltåbning, omfattet af en 
ligeledes fladbuet blænding, i hvis spejl der 
over tvillingbuens firkantede midtpille er et cir
kelrundt hul. Alle kanter er skråt affasede, und
tagen i det søndre glamhul, hvor senere forny-

Fig. 6. Romansk hoved af granit (s. 1379), indmuret 
i kirkens østgavl, sml. fig. 5. HJ fot. 1982. - Roma
nesque head of granite embedded in the east gable,
cf. fig- 5.

Fig. 7. Tårnets vestre taggavl (s. 1380). HJ fot. 1986. 
- Tower gable west.

elser også har elimineret cirkelåbningen. Flan
kemurene krones af bloktandgesimser, der hid
rører fra seneste istandsættelse og erstatter en 
dobbelt falsgesims. Den østre taggavl har ni 
kamtakker og et hertil svarende antal høj blæn
dinger med vandret falset afdækning (den syd
ligste blænding nymuret ved seneste restaure
ring). Omtrent midt i gavlen er der i to af 
blændingerne anbragt et par fladbuede glugger 
(»kalkeluger«). Den vestre gavl (fig. 7) ligner i 
hovedtrækkene østgavlen, men de tre midter
ste høj blændinger brydes her af en pyntelig fir- 
pasformet blænding - en usædvanlig komposi
tion, der genfindes på Vedbygård.29

Tilføjelser og ændringer. Sakristiet, der skal væ
re tilføjet 1578,30 er over en syld af store kam
pesten rejst af lysbrændte munkesten i munke
skifte med udglattede fuger. Flankemurene 
krones af bloktandgesimser, mens taggavlen 
mod nord har ni noget uregelmæssige kamtak
ker og derunder ti højblændinger med aftrap
pede stik. De to midterste blændinger under 
den brede toptinde udgør et tvillingpar, sam
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menholdt af en halvstens stav med tre tværstil
lede sten. Der er her øjensynlig tale om en sen 
gentagelse af et motiv, der et halvt hundrede år 
tidligere synes flittigt benyttet i amtet.31 Sakri
stiet har oprindelig haft to små fladbuede vin
duer i flankemurene; af disse er det vestre se
nest tilmuret o. 1759 ved opsætningen af præ
sten Peder Møllers epitaf, mens det østre gen
åbnedes 1971-77 og forstørredes i lysningen 
(false borthugget). 1862 havde sakristiet to vin
duer i nordgavlen, som 1886 øgedes og forsy
nedes med jernstel.18 Disse lysåbninger tilmu- 
redes ved seneste istandsættelse, idet det østre 
dog omdannedes til en fladbuet dør.

Det indre overdækkes af et svagt tilspidset 
tøndehvælv, hvis kappe ved gavlen brydes af 
tagværkets eneste bindbjælke. Forbindelsen 
med langhuset tilvejebringes af en fladbuet 
mod sakristiet falset dør. Midt på nordvæggen 
er muret en stor renæssancekamin af munkesten 
(fig. 9), hvis nu lukkede skorsten ses bag gav
lens toptinde. Kaminens indvendige bredde 
mellem de svungne, volutformede vanger er 94 
cm. Bagvæggen skråner bagover ligesom kap
pen, der over en glat frise har tre svære mur- 
stensprofiler og øverst krones af en profilind- 
rammet gavltrekant.

Det rummelige våbenhus (med lavt styrt- 
rumsloft) ved langhusets sydside er opført af 
munkesten i munkeskifte over en fremsprin
gende markstenssyld, og de få oprindelige de
taljer antyder snarest en datering til tiden 
o. 1600. Her tænkes på flankemurenes kurve- 
hanksbuede lysåbninger, af hvilke den vestre er 
genåbnet ved seneste restaurering. I den østre 
sad 1861 en trælem med rude af »gammelt tykt 
glas«, som 1866 ønskedes erstattet af et vindue; 
det nuværende stammer dog fra istandsættelsen 
1971-77. Den høje rundbuede dør er udvidet 
og ombygget 1890 samtidig med indgangsdø
ren til selve kirken.18 Som tærskelsten ligger 
udvendig en stor møllesten? af granit (tvm. 180 
cm med hul på 25 cm).

Sidemurene, der kun er få skifter lavere end 
langhusets, krones af en karnisprofileret tand
snitgesims under fremspringende afrundet skif
te. Formentlig er gesimsen yngre — 1700’rne? -

Fig. 8. Sakristi fra 1578 (s. 1380), set fra nordvest. 
HS fot. 1986. - Sacristy from 1578. Seen from the north
west.

ligesom den af små gule sten murede taggavl, 
hvis gavltrekant med tre rundbuede blændin
ger indfattes af falsgesims. Gavlens spids er 
ommuret 1972 og ved samme lejlighed er der 
opsat en vindskede af træ.

Svarende til den vestsjællandske skik med to 
våbenhuse har kirken haft et †våbenhus ud for 
langhusets norddør. Det fremgår af et tagspor 
(jfr. fig. 4), der røber en tilbygning med væ
sentlig lavere flankemure end sydsidens. Mu
ligvis er den forsvundne bygning identisk med 
det †kalkhus, som 1667 var så forfaldent, at 
»dersom det ikke havde blevet nedbrudt, havde 
det selv falden neder«. I stedet bevilgedes en 
afløser af bindingsværk, fire fag lang, af ege
tømmer og teglhængt.22
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Fig. 9. Kamin ved sakristiets nordvæg (s. 1381). NE 
fot. 1982. - Fireplace by the north wall of the sacristy.

Ændringer og vedligeholdelse. Tårnets syd- og 
vestside har fra tid til anden måttet underkastes 
omfattende istandsættelser med skalmuring og 
indlægning af ankerbjælker; hertil kommer re
parationer af gavlene og deres kamme. Nær
mere oplysninger kendes fra 1668-69, da kirken 
havde entreret med murermester Jens Peder
sen, Roskilde.22 Den nuværende skalmuring af 
sydsiden med små sten og talrige skalmursan- 
kre hidrører formentlig fra 1860.18

Uspecificerede hovedreparationer på kirkens 
murværk omtales 1814,21 182523 og 1833.17 
1842 oplagdes et †glatpudset loft under langhu
sets bjælker;32 overgangen mellem loftsplanet 
og væggen, der antagelig samtidig glatpudse- 
des, blev formidlet af en stor, glat hulkel.

I årene o. 1860 gennemgik kirken såvel for 
kirkegårdens, bygningens som inventarets 
vedkommende en række moderniseringer. 
Langhusets murkrone fik således 1860 oplagt 
en †tandsnitgesims,18 og et par år senere fornye
des vinduerne i langhus og tårnrum: Afsprosse- 
de trævinduer (jfr. fig. 10) erstattedes af vin
duer i jernstel samtidig med, at muråbningerne 
normaliseredes og forsynedes med rundbuet 
afdækning.

Tagværker. Langhuset har i det væsentlige 
bevaret sit oprindelige tagværk af eg, som er en 
dragerstol med dobbelt lag hanebånd og spær
stivere. Der findes kun dragere under det nedre 
lag hanebånd, og disse er i modsætning til nor
men for en gotisk langstol (sml. s. 42, fig. 37) 
utilstrækkeligt understøttet af rudimentære 
skråbånd ud for kongerne. Sidstnævnte er om
hyggeligt affasede på hjørnerne med en lille af
sluttende hulkel forneden. Fagene er nummere
ret med romertal fra øst mod vest, men i to 
afdelinger på hver ti fag; i nord er numrene 
øksehugne, mens de i syd er udført med stem
mejern.

Tårnets oprindelige dragerstol af eg har dob
belt lag hanebånd og spærstivere kæmmet ned 
over spærfoden; den er ved seneste restaurering 
delvis fornyet og forstærket. Også sakristiet 
har i det væsentlige bevaret oprindeligt egetag
værk med tilsvarende konstruktion, dog uden 
drager; bindbjælken ved nordgavlen er fornyet 
1971-77. Ved samme istandsættelse fik våben
huset nyt tagværk, hvis spær og hanebånd er 
af trykimprægneret fyr, mens spærstivere og 
-fødder er af eg.

Kirken står i dag hvidkalket og hængt med 
røde vingetegl. Den præges i mange henseen
der af en gennemgribende istandsættelse i årene 
1971-77 (arkitekt Marinus Andersen). Vigtigst 
har været genskabelsen af langhusets oprindeli
ge interiør ved fjernelsen af det sekundære 
gipsloft. Hertil kommer en lang række yderli
gere ændringer, som er omtalt ovenfor under 
de enkelte afsnit. Endelig er gulvene omlagt 
med almindelige gulsten eller kvadratiske fliser 
af samme materiale (langhus og våbenhus). I 
tårnrummet er de gule mursten undtagelsesvis
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Fig. 10. Spejlvendt billede af kirkens sydside. Bema
let mørtelrelief, udført af en murer 1859 på indersi
den af våbenhusets taggavl. HJ fot. 1986. - Laterally 
reversed picture of the south side of the church. Painted 
relief in rendering made by a bricklayer in 1859 on the 
inner face of the porch gable.

kantstillede, men her som i øvrigt lagt uden 
fuge. Inden for korskranken samt i stolestader
ne er der hvidskuret bræddegulv. Langhusets 
loft står som oprindelig med røde bjælker, 
hvorover gråmalede brædder; i våbenhuset er 
loftet holdt i grå farver.

Opvarmning. 1879 ønskedes to kakkelovne 
anbragt.18 Senere installeredes en kalorifer, som 
1947 afløstes af et elektrisk varmeanlæg.

KALKMALERIER
Under kirkens sidste restaurering fandtes i 1973 
en kalkmalet skriftfrise, vistnok fra 1557. Med 
udgangspunkt i langhusets nordvesthjørne føl
ger frisen, der er malet umiddelbart under bjæl
keloftet, hele nordvæggen og østvæggen samt 
de østligste 6 meter af sydvæggen, hvorefter 
den pludselig standser. Den 61 cm brede frise

afgrænses nedadtil af en 5 cm bred grå streg, 
men står i øvrigt i farvemæssig sammenhæng 
med bjælkeloftet, idet bjælkernes oxydrøde 
farve gentages som bundfarve i frisen, ligesom 
den også oprindelig har været at finde på 
skunkbrædderne mellem bjælkerne. Uarkitek
toniske pilastre malet med sort og hvidt deler 
frisen i et antal felter, hvis længde varierer fra 
58 til 153 cm. I felterne findes mod nord og øst, 
men ikke synligt i sydvæggen, firelinjede ind
skrifter malet med hvid fraktur. Teksten er på 
nordvæggens vestlige del affattet på latin, mens 
resten er på dansk. Den latinske tekst kan iden
tificeres med et mindedigt, hvori Melchior Jen
sens søn og efterfølger i præsteembedet, Jesper 
Melchiorsen (jfr. gravsten nr. 3) beretter om fa
derens bestræbelser for at få kirken rejst. Dig
tet, der er skrevet i elegisk versemål, i alt 15 
disticha, og benævnes »In perpetuum Templi 
hujus Conditoris memoriam Carmen elegia- 
cum« (»Elegi til bestandig erindring om denne 
kirkes grundlægger«) gengives efter den i Kir- 
kehistSaml. 3. rk., II, 284f. trykte tekst, her 
oversat af Erik Skov:

»Cum sit vita hominis præsens hæc fluxa fugaxque, 
Ac veluti labens unda redire nequit,

Corporis atque animi vires intendere par est,
Post aliqua ut vitam sint monumenta tuam.

Hæc ratio ipsa virum movit pietate probatum 
Melchiorem Mystam, Patre Johanne satum,

In laudem ut sanctæ Triadis fundamine ab imo 
Conderet hoc templum relligione sacrum.

A sancto voluit nomen retinere Olauo,
Hoc præter summo ut serviat usque Deo.

Area qua structum est, sterili quod abundat arena, 
Dicta est Sandager nomine rite suo.

Mille et quingentos post annos octoque lustra 
Septimus annus erat, quando opus aggreditur. 

Tunc Rex Christianus regni moderamina gessit,
Cui Pater illustris Rex Fredericus erat.

Sæpe manus operi admotas inhibere malignus 
Tentavit Sathanas, impediitque diu,

Nam duo Tutores, eadem quos cura tenebat, 
Melchioris socii peste repente cadunt.

Ejus deinde uxor, mulier prudensque pudica,
In Domino extremam clausit et ipsa diem.

Adde, quod annonæ fuit et penuria magna,
Dum precia auxissent tempora cara nimis.

Sed remoras Dominus has Melchior exsuperavit, 
Coepto operi extremas imposuitque manus.
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Det Deus, ut vitæ præsentis stamine rupto 
Cum consorte operæ templa superna petat.

Hac spe namque ipse est contentus, nilque moratus 
Laudes, quas homines dantque adimuntque cito«.

Da menneskets liv her på jorden er flygtigt og for
gængeligt og ligesom den rullende bølge ikke kan 
vende tilbage,
gælder det om at anspænde legemets og åndens 
kræfter, således at der efter dit liv kan stå nogle min
desmærker tilbage.
Netop denne tanke bevægede den for sin fromhed 
agtede fortræffelige mand, præsten Melchior, søn af 
faderen Jens,
til at grundlægge dette til Troen viede tempel lige fra 
den første syldsten til pris for den hellige treenighed. 
Han ønskede at fastholde benævnelsen efter den hel
lige Olaf, for at han således desuden bestandig skal 
tjene den almægtigste Gud.

Stedet, hvor den er bygget, har en overflødighed af 
goldt sand og kaldes derfor med fuld ret Sandager.

Efter 1500 år og otte lustrer37 begyndte han værket i 
det syvende år.
Dengang styrede kong Christian riget, han hvis fa
der var den berømmelige kong Frederik.
Ofte søgte den onde Satan at standse de hænder, som 
syslede med arbejdet, og lagde gennem lang tid hin
dringer i vejen for det,
thi to kirkeværger, Melchiors medarbejdere, som 
var grebet af samme iver, faldt pludselig bort, ramt 
af pesten.
Og dernæst endte hans hustru sine dage i Herren, en 
klog og ærbar kvinde.
Dertil kommer, at der også var stor mangel på brød
korn, idet dyrtiden havde sat priserne alt for højt i 
vejret.
Men hr. Melchior overvandt disse hindringer og 
lagde den sidste hånd på det påbegyndte værk.
Give Gud, at han, når dette livs tråd er bristet, må nå 
de himmelske helligdomme sammen med den, der 
har delt anstrengelserne med ham.
Thi i dette håb er han selv tilfreds og skøtter ikke om 
de lovprisninger, som mennesker så rask giver og 
fratager [hinanden].



Fig. 11. Indre, set mod 
øst. NE fot. 1982. - In
terior to the east.
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Fig. 12. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1985. - In
terior to the west.

Af den følgende indskrift på dansk er det kun 
muligt at læse enkelte ord, som ikke giver no
gen sikker fornemmelse af indholdet. Dog sy
nes dateringen »An(n)o (15)57« at kunne skim
tes tidligt i tekstafsnittet.

Den usædvanlige dekoration er 1979 konser
veret og restaureret af Kirsten Trampedach.

træder i egnen omkring Kalundborg, mens altertav
len er udgået fra Lorentz Jørgensens værksted i Hol
bæk; den afløste en ældre, hvis udseende og oprin
delse ikke kendes. Det ejendommelige korbuekruci- 
fiks må antagelig være skåret o. 1700.

Blandt gravminderne bør især bemærkes stenen 
over Melchior Jensen, som lod kirken bygge 1547; 
desuden ses gravsten over sønnen og to børnebørn 
samt et par yngre præster med hustruer.

INVENTAR
Oversigt. Selv om kirken først er bygget efter Refor
mationen, stammer flere af inventarstykkerne fra 
middelalderen og må således være overført fra andre 
kirker, snarest i Kalundborg. Det gælder den sjældne 
alterbordsplade, døbefonten, skabet, som nu står i 
sakristiet, hvor det tidligere var indmuret liggende i 
væggen, og muligvis pengeblokken.

Kirkens stolegavle synes hovedsagelig anskaffet 
1606. Nogenlunde jævnaldrende er prædikestolen, 
som hører til en gruppe, der først og fremmest op-

Alterbordet, der måler 136x95 cm og er 110-14 
cm højt, står i en afstand af ca. 85 cm fra øst
væggen; det er muret af munkesten og dækket 
med en sort, poleret og på de tre sider hulkel- 
profileret kalksten, som krager ca. 10 cm ud 
over selve bordet. Alterbordspladen, som på sin 
nuværende plads må være genanvendt, svarer 
ret nøje til den, der findes i Vor Frue kirke i 
Kalundborg, men lignende bordplader kendes 
tillige fra Fjenneslev og Søborg.33 Umiddelbart
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under dækpladen ses i bordets to kortsider to 
ens, fire skifter høje nicher, som forneden er én 
sten brede, men foroven indsnævres til en halv 
stens bredde. Yderligere er der i bagsiden en 
større, ca. 44 cm høj, 40 cm bred og 70 cm dyb 
niche.

Til alterbordets bagside slutter sig en ejen
dommelig og næppe oprindelig opbygning, sna- 
rest fra tiden o. 1575-1625 (fig. 13); her er rejst 
en bindingsværksvæg af egetømmer og små 
mursten i bordets længde og rækkende ca. 50 
cm over dettes overkant. Med vederlag i denne 
vægstump er der slået en lille fladrundbuet tøn
dehvælving over mod østvæggen, hvor det an
det vederlag er indhugget. Hvælvingens under
kant mod nord og syd er skråt affaset, og over 
den nordre ende er der opmuret et firkantet 
gavlparti med et forsænket kvadratisk midtfelt. 
Et vandret tømmerstykke med en udkragende 
profilering i begge ender danner nu afslutning 
opefter. I sydsiden er murværket afbrudt efter 
en vandret linje over bueslaget, men sandsyn
ligheden taler for, at der her har været et tilsva
rende gavlparti. Det portalagtige arrangement, 
som er beskåret efter den 1668 opstillede alter
tavle, kan tænkes udført under hensyn til me-

Fig. 13-14. 13. Opbygningen bag alterbordet (s. 1386). 14. Altertavlens fodstykke med nadverscene, sml. 
fig. 15 (s. 1388). NE fot. 1982. - 13. The structure behind the altar. 14. Base of the altar-piece with scene of the Last 
Supper, cf. fig. 15.
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Fig. 15. Altertavle med reliefskåret årstal 1668, udført af Lorentz Jørgensen (s. 1387). NE fot. 1982. - Altar- 
piece with the date 1668 carved in relief by Lorentz førgensen.

nighedens offergang. Eksempelvis ønskede kir
keejeren i Ørslev 1735 gerne alterbordet flyttet 
så langt ud fra kirkemuren, at folk kunne gå 
omkring det, når de gik op og ofrede, »hvor
ved en og anden uorden kunne forekomme, 
idet det ene menneske tit og ofte det andet i sin 
gang hindre« (jfr. s. 1056).

†Alterklæder. Inventariet 1667 opregner et 
kaffesalterklæde,22 og det 1695 et »blommet«.34 
Siden 1820 ønskedes et nyt klæde,21 som først 
1831 var indkøbt. 1847 var alterklædet af rødt 
fløjl med guldgaloner.17

Altertavlen (fig. 15), fra 1668, tør med sikker
hed tilskrives Lorentz Jørgensen i Holbæk,35 
selv om han ikke omtales med navns nævnelse, 
da der 1666 på et dertil indkøbt ark papir blev 
skrevet kontrakt mellem kirkeværgerne og bil- 
ledsnideren på den altertavle, som skulle gøres 
til kirken. Billedsnideren fik samme år udbetalt 
et tilgodehavende på 34 dl. 1 mk., og året efter 
et a konto beløb på 23 dl. og endelig næste år 
igen restbeløbet på 167 dl. Samme år indkøbtes 
seks jern til fastgørelse af den nye altertavle.22 
Tavlen følger i store træk den af Lorentz Jør



1388 ARS HERRED

Fig. 16. Alterkalk med graveret årstal 1848, sam
mensat af dele fra to værksteder (s. 1389). NE 
fot. 1982. - Chalice with engraved date 1848, made up of 
pieces from two different workshops.

Fig. 17. Stempler på alterkalkens fod (sml. fig. 16). 
To mestermærker for Henrik Ludvig Schmidt ad
skilt af mærke for Christian Albert Bierager og 
længst til højre muligvis et lødighedsstempel 
(s. 1389). NE fot. 1982. - Stamps on the foot of the 
chalice (cf. fig. 16). Two maker’s marks signifying Henrik 
Ludvig Schmidt, separated by the mark of Christian Al
bert Bierager; to the far right possibly an assay mark.

gensen almindeligvis benyttede komposition, 
men er med omhu tilpasset de stedlige forhold.

I predellaen ses Hyrdernes tilbedelse inden 
for reliefskåret, rigt udformet bruskværk 
(fig. 14). Feltet flankeres af bøjler hvorpå frugt
bundt; de yderste ender af en fremspringende 
fodliste hviler på englehovedkonsoller, som 
støtter mod alterbordet, mens smalle, bruskede 
vinger bærer storstykkets sidefelter, der flanke
res af figurer forestillende de fire evangelister. 
De to midterste, Markus (mod nord) og Lukas, 
støtter benene på hovederne af deres vingede 
tegn: løven og oksen, som ligger på fodstyk
kets konsoller, mens de mindre figurer til si
derne, Mattæus (mod nord) og Johannes, er 
anbragt på lave brusksmykkede postamenter.

Storstykkets midtfelt viser Nadveren, nor
dre sidefelt Korsfæstelsen og det søndre Op
standelsen, de to sidste relieffer fremstillet i ar
kadefelter opløst i bruskværk, mens nadversce
nen foregår i et perspektivisk rum. Til siderne 
vinger med englehoved og bruskbøjler rækken

de op over topstykkernes fodlinje. Over side
felterne er anbragt kartoucher, hvori daterin
gen: »Anno« og »1668«; på konsoller ovenpå 
står Moses med lovens tavler (mod nord) og 
Johannes Døberen, som holder lammet og 
korsstav.

Topstykket viser Kristi himmelfart indram
met af serafer, som peger ind på optrinet, der 
bestemmes ved henvisningen med reliefversa
ler nedenunder: »Actorum I«. På en lille konsol 
øverst sidder engel med basun og antagelig op
rindelig tillige en †palmegren, jfr. epitafium i 
Sønder Jernløse (s. 154 med fig. 21).

Flere af tavlens figurer og relieffer er skåret 
efter forlæg, som er brugt ved andre af værk
stedets arbejder. Eksempelvis kan nævnes Hyr
dernes tilbedelse, som har en nøje parallel i Ka- 
lundborg-tavlen; det samme gælder evangeli
sten Mattæus, mens Johannes Døberen, Kors- 
fæstelsesfremstillingen og storvingerne genfin
des på den et år yngre tavle i Skibbinge (DK. 
Præstø s. 883 med fig. 4). Beslægtede, men ikke
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identiske er desuden fremstillingerne af Nad
veren, Opstandelsen og Himmelfarten sam
mesteds.

Tavlen har muligvis aldrig været stafferet. 
Ved restaurering 1947 fjernedes skæmmende 
fernis og laklag, hvorefter den står med træets 
farve.

†Altertavle. Inventariet 1695 opfører en gam
mel altertavle i sakristiet.34

Altersølv. Kalken (fig. 16), med graveret års
tal 1848, synes sammensat af jævnaldrende dele 
fra to forskellige værksteder (jfr. stemplingen). 
Foden har otte tunger med imiterede rokoko
graveringer, og den pæreformede knop er til
passet dertil ved sin ottesidede form. Det tem
melig høje bæger med udsvajende mundings- 
rand hviler i opdrevet bladkrans; midtpå ses 
graveret skriveskrift: »Raklev Kirke 1848«. På 
fodkanten fire stempler (fig. 17): to ens mester
mærker for Henrik Ludvig Schmidt (Bøje 986), 
desuden et mestermærke for Christian Albert 
Bierager (Bøje 1064) og endelig et vanskeligt 
identificerbart, som muligvis er et lødigheds- 
stempel. Begge sølvsmede havde borgerskab i 
København, Henrik Schmidt 1828, †1871, 
Christian Albert Bierager 1842, †1883. Sidst
nævnte må antages at være mester for fod og 
knop, idet bægeret svarer til andre udført af

Fig. 18. Oblatæske fra 1713, skænket til Raklev kir
ke 1776 (s. 1389). NE fot. 1982. - Wafer box from 
1713, donated to Raklev Church in 1776.

Fig. 19. Alterstage fra o. 1550 (s. 1390). NE fot. 
1982. - Altar candlestick c. 1550.

Henrik Schmidt, f.eks. i Kregme (DK. Frborg. 
s. 1568 med fig. 8) og Egebjerg (Ods hrd.).

Disken, fra 1600’rne, samhørende med †kalk? 
er 16 cm i tvm. og har på fanen graveret cirkel
kors. Under bunden er med versaler graveret: 
»Racløf«.

†Kalk. Ifølge præsteindberetningen 1759 læ
stes på kalken: »Denne Kalck og Disk er med 
ærlig og velbyrdige Hans Lindenows bevilning 
til Rachløw Kirke bekostet An(n)o 1647«.36 
Den synes at være blevet afløst af den nuvæ
rende.25

Oblatæske (fig. 18), fra 1713, skænket til kir
ken 1776, oval, 10,5x7,5 cm, 6 cm høj. Inden 
for en smal glat kant smykkes låget af godron- 
nering omkring ovalt midtfelt, hvori graveret 
skriveskrift: »Givet til Rachl(ev) Kierke, d. 
12te May 1776 af Degnen Christ(ian) Lund og 
Hust(ru) Fridericha Mantix. Naar Du bytter 
Lönnen ud tænk paa os O gode Gud«. Under

Danmarks Kirker, Holbæk amt 90
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Fig. 20. Font af gotlandsk kalksten, fra o. 1200-50 
(s. 1390). NE fot. 1982. - Font af Gotland limestone 
c. 1200-50.

bunden fire stempler: mestermærke CIS over 
1713 for Christen Jensen (Bøje 1979-udg. 196), 
Københavnsmærke 1700,38 guardeinmærke for 
Conrad Ludolf og månedsmærke krebsen.

†Oblatæske. 1695 omtales en lille, rund blikæ
ske til at hente kirkens brød i.34

†Alterkander. 1667 opregner inventariet en 
tinflaske til at hente vin i,22 og det 1695 en gam
mel, vægt 4 pd.34

Sygesæt bestående af kalk fra 1740 og disk fra 
1862. Den enkle kalk er 12 cm høj, med cirku
lær, profileret fod, vaseformet knop mellem 
helt korte, indknebne skaftled og let udsvejfet 
bæger. På fodens overside er kirkeejerens navn 
indprikket med skriveskrift: »Ihon(!) de Thorn- 
thon 1740«. Under bunden mestermærke for 
Trude Nielsen Hvid (Bøje 1871) og Kalund
borgs bymærke. Disken, fra 1862,39 er glat, 7,5 
cm i tvm. Under bunden stempel for Georg 
Fredrik Morthorst (Bøje 1883) fra Kalundborg 
og under fanen indprikket skriveskrift: »Tilhø

rende Rakløv Kirk(e) 1862«. †Vinflaske med ob
latgemme. Inventariet 1862 opregner et glas
gemme til vin overtrukken med et sølvgitter i 
hvis øverste ende en sølvkapsel til oblater.18

†Sygesæt. I inventariet 1667 nævnes en lille 
sølvkalk og disk med en lille sølvflaske til sy
ge,22 antagelig det, der 1695 angives at veje 30 
lod 2 kvint tilsammen.34 Ifølge præsteindberet- 
ningen 1759 sås på sygekalken, som var af sølv, 
årstallet 1699 under sammenskrevet »TJS« for 
borgmester Thomas Jensen?36

Alterstager (fig. 19), o. 1550, beslægtede med 
Mørkøvs (s. 797). Flad, profileret fodskål og 
cylinderformet skaft, som brydes af tre svære, 
midtdelte skaftringe. Flad lyseskål, hvori lyse
pig af jern. Ved fod- og lyseskål en mindre 
vulst. Ifølge kirkebeskrivelsen 1862 restaurere
des stagerne 1860.18

1910 stod der foruden de to alterstager også 
to firearmede †stager på alterbordet;18 1944 var 
de erstattet af en syvarmet stage, fra 1900’rne, 
såkaldt Titusstage.

†Røgelsekar. 1667 omtales et røgelsekar, som 
brugtes til at hente ild i. To år senere fik sme
den betaling for at reparere det.22

En gammel †kedel af kobber, vægt 3 pd. 
nævnes i sakristiet 1695.34

†Messehagler. Inventariet 1667 opregner en 
gammel messehagel overstænket med voks. 
1671 indkøbtes karmoisinrød, fin flos og fran
ske guldkniplinger til krucifikset og »omkring 
haglen« desuden guldgaloner til at kante den 
med.22 1849 var anskaffet en smagfuld og smuk 
ny messehagel.17

Alterskranke, fra 1700’rne, med udsavede ba- 
lustre af træ. Tresidet, med rette vinkler. Far
verne er afstemt efter kirkens bænke, dvs. grå- 
grønne med lysere kontur og grå håndliste. 
Tidligere sås egetræsmaling, muligvis fra
1859.18 1868 anbragtes to †»udgangsdøre« i 
skranken,39 som kan være identisk med den del 
af skranken, der nu ligger på loftet.

Fonten (fig. 20), fra o. 1200-50, er en eks
portfont af gotlandsk kalksten, den rundbuede 
bægerbladstype eller såkaldt Paradisfont.40 
Højden er 110 cm, og kummen måler 82 cm i 
tvm. Den keglestubformede fod har vulst for-
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oven under halvkugleformet kumme, som er 
hugget for sig, og smykkes af 16 rundbuede 
tunger eller bukler adskilt af skarpryggede 
strenge; under den øverste kant en hulkel (sml. 
Drøsselbjerg s. 1324). 1860 i tårnet,30 nu ved 
nordvæggen, vest for døren til sakristiet.

†Font, fra 1700’rne. Endnu 1951 stod der i 
sakristiet en font af eg,41 94 cm høj, formet som 
en stolpe med kun lidt indskårne, balusteragti- 
ge profiler; i oversiden en skålformet fordyb
ning. Marmoreret. Fonten nævnes i kirkebe
skrivelsen 1862 stående i koret.18

Dåbsfad med tilhørende kande, fra 1920’rne,42 
af hamret messing. Det store fad, 90 cm i tvm., 
har tovstav langs kanten. Den 31 cm høje kan
de er under bunden stemplet; L. Reesen, Ka
lundborg (versaler i oval).

†Dåbsfade. Et stort, glat tinfad, som eksiste
rede endnu 1918, var muligvis identisk med det 
dåbsbækken af krontin, der i inventarierne 
166722 og 1695 siges at være lavet, »så at det 
ikke kan vejes«.34 1 861 nævnes et gammelt u- 
brugeligt metalfad. 1863 anskaffedes et mes
singfad til den lille font til afløsning af et porce- 
lænsfad nævnt 1862 sammen med en hvid por- 
celænskande, men med tilføjelsen: findes ikke
mere.18

Korbuekrucifiks (fig. 21), af eg, antagelig fra 
1700’rne, sml. krucifikset i Århus Vor Frue kir
ke skænket 1685 og et mindre i Esbønderup fra 
o. 1700.43 Den 167 cm høje, groft skårne figur 
er usædvanlig bl.a. ved måden, hvorpå den er 
sammensat af flere stykker træ (fig. 22).44 Kri-

Fig. 21. Korbuekrucifiks, antagelig fra 1700’rne 
(s. 1391). NE fot. 1982. - Chancel arch crucifix, presu
mably from the 1700s.

stus hænger i skråt strakte arme. Hovedet hol
des delvis nede mellem skuldrene; det har flet
tet tornekrone, ansigtet er fladt, flankeret af to 
ensdannede, riflede hårlokker. Kroppen er bred 
og flad med skrå ribben og vunde i højre side. 
Det naivt udformede lændeklæde med bølge- 
lignende folder har ved begge sider en flig, der i 
udformningen minder om gardinophængning. 
Fødderne er overlagte med højre øverst. Det

Fig. 22. Detaljer af korbuekrucifiks, jfr. fig. 21, visende sammenføjninger af træstykker (s. 1391). Einar V. Jen
sen fot. 1974. - Details of chancel arch crucifix, cf. fig. 21, showing joints in the pieces of wood.

90*
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Fig. 23. Prædikestol med malet årstal 1613 (s. 1392). 
Einar V. Jensen fot. 1947. - Pulpit with painted date 
1613.

glatte korstræs lodrette arm, som er bredere 
end den vandrette, er afkortet i begge ender, 
foroven ved en uregelmæssig afskæring. Over 
korsskæringen sidder en glat glorieskive, og 
oven over den er anbragt et skriftbånd med 
reliefskårne volutter.

Stafferingen, formentlig fra 1800’rnes første 
halvdel, består af en lys hudfarve, brunt skæg 
og hår med brun tornekrone, hvidt og blåt læn
deklæde med okkergule kanter på sidesnipper
ne.45 Korstræet er gråbrunt med hvidt skrift
bånd, hvorpå sortmalede versaler: »INRI« og 
okkergule kanter. Ved krucifiksets istandsæt
telse 1974 iagttoges oprindelig staffering på 
kridtgrund.

1808 hang krucifikset over »korsdøren«, 
dvs. døren i et †korgitter, som kun er omtalt 
denne ene gang. 1910 omtales i sakristiet et

egetræskrucifiks,18 vel identisk med korbue- 
krucifikset, som 1918 lå på loftet, hvorfra det
1974 hentedes til restaurering for derefter at bli
ve hængt op på skibets nordvæg.

Prædikestol (fig. 23), med malet årstal 1613. 
Stolen, der foruden himlen har bevaret den op
rindelige opgang med tilhørende dør, er udført 
i samme værksted som nabokirkernes, jfr. Røs
næs (s. 1364). På hjørnerne mellem kurvens fire 
fag står toskanske søjler med værkstedets ka
rakteristiske bossesmykkede prydbælter, her 
med en lille vulst mellem hver række. Yderlige
re en vulst er anbragt midt på søjleskaftet. Stor
felterne rummer arkader, hvis omløbende ram
me og bueslag smykkes af slyngbånd; i svikler
ne hvirvelroset. Felterne afsluttes foroven med 
såkaldt tredobbelt tandsnit, hvorover tandsnit 
og æggestav. Postamentet har knækkede hjør
nefremspring med lille diamantbosse; de mel
lemliggende felter indrammes af perlestav. 
Kurvens lave hængestykker har form af et gen
nemløbende bånd med volutter omkring drue
klase; under hjørnefremspringene yngre dreje
de hængekugler. Gesimsen har glat, gennemlø
bende frise og pærestav på kronlisten. Kurven 
hviler på firkantet bærestolpe med afskårne 
hjørner. Udformningen af opgangspanelets tre 
felter svarer til kurvens. Dørens to felter ind
rammes af profillister; det nedre er glat, mens 
det øvre har arkadefelt som kurvens og stole
stadernes. Døren krones af trekantgavl med 
volutter på skråsiderne. Samtidig las.

Himlen er sekssidet med én længere side 
mod væggen. Gesimsen har gennemløbende 
frise med småkonsoller under spinkel »tand
snitliste«. Topstykkerne er formede som tre
kantgavle, hvori englehoved; på siderne ligger 
volutter adskilt af toptinde, hvis drejede kugler 
udførtes ved sidste restaurering efter tilsvaren
de i Store Fuglede (Ars hrd.). På hjørnerne 
større topspir.

Ved istandsættelsen 1944 fremdroges under 
tre lag egetræsmaling den oprindelige staffe
ring fra 1613. Hertil er anvendt rødt, grønt, 
gult og til søjleskafterne hvidt, mens prydbæl
ternes bosser er forsølvede. Postamentfelter og 
gesimsfriser står sorte med forgyldte indskrif-
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Fig. 24a-b. Prædikestolsfelt med maleri af evangelisten Mattæus. a. Den oprindelige fremstilling fra 1613, 
fremdraget ved restaurering 1944. b. En overmaling fra forrige århundrede udført efter Thorvaldsens figurer i 
Vor Frue kirke i København (s. 1393). Einar V. Jensen fot. 1944. - Panel of the pulpit with painting of St. Matthew. 
a. The original representation from 1613, uncovered during restoring 1944. h. Over-painting (19th cent.) after Thorvald
sen’s sculptures in the Church of Our Lady in Copenhagen.

ter, på kurven med fraktur, på himmel og op
gang med versaler. I postamentfelterne citeres 
Joh. 4,46 »Huo som holder herres(!) ord ...«, i 
gesimsfrisen Es. 58,(1) »Opløfft Din Røst som 
Basunen ...« og på opgangspanelet: »Christi 
Ord boe rigelige iblant eder Col. 3 v. 16«; den
ne indskrift afsluttedes med et bomærke. Him
lens latinske indskrift er hentet fra Luk. 11: 
»Beati illi qvi audiunt ...« og fra Es. 40: »Ver
bum domini manet in æternum«. Indskriften 
afsluttes med årstallet 1613.

Storfelternes fremstillinger af evangelisterne
i helfigur (fig. 24a) er malet i rige farver: oran
ge, blegrød, cinnober, grøn og blå på mørke
grå baggrund; nederst i hvert felt ses navnene

med sorte versaler: »S. Matthævs«, »S.Mar- 
cvs«, »S. Lvcas« og »S. Johannes«.

Opgangspanelets arkadefelter har cinnober- 
røde og lysegule maureskeagtige ranker på 
grønlig laserende bund; arkadernes slyngbånd 
er røde og grønne med sølvlasur, i øvrigt er 
anvendt forgyldning på detaljer. Rammevær
ket har tilsvarende maureskeagtige ranker, jfr. 
også alterbordsforsiden i Svallerup (Ars hrd.). 
Dørfløjen har samme farveholdning; dog er 
slyngbåndet omkring det øvre felt blåt.47

Over de nu fremdragne evangelistbilleder var 
yngre †fremstillinger (fig. 24b) malet gråt i gråt 
efter Thorvaldsens skulpturer i Vor Frue kirke i 
København,48 antagelig udført samtidigt med
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Fig. 25. Herskabsstol med malet årstal 1629 (s. 
1394). Einar V. Jensen fot. 1947. - Manorial pew with 
painted date 1629.

det ældste af tre lag egetræsmaling. På en nyere 
bund var malet: »C. B. 186?, A.P. 1897, AH.« 
henvisende til vedligeholdelsesarbejder de
nævnte år.49

Stolen står ved sydvæggen, mellem de to 
østligste vinduer, hvor den 1861 havde opgang 
gennem et af stolestaderne.18

Stolestadernes gavle synes for de flestes ved
kommende udført 1606 som angivet på vestre 
indgangspanel. Sæder og rygstød fornyedes 
kort før 1919, jfr. østre indgangspanel, da sto
lenes omdannelse, som bl.a. indbefattede gen
anbringelse af dørene, siges at være udført på 
en særlig smuk måde.18

Gavlene har hver to kannelerede, toskanske 
pilastre, hvorover trekantgavl dannet af profil
lister, og kronet af tre toptinder. Dørenes arka
defelt indrammes af omløbende slyngbånd 
brudt af listekapitæler; i sviklerne rosetter. 1897 
blev det tilladt at fjerne samtlige døre for stole

staderne,18 men 1918 blev de igen anbragt på 
deres rette plads. Dengang forekom nordsi
dens, dvs. kvindestolene at være ringere arbej
de end sydsidens; nu synes opstillingen at være 
blandet.50 Langs væggene er opsat fyldingspa- 
neler. Også indgangspanelerne er gamle; i det 
vestre ses følgende indskrift med reliefversaler: 
»Anno 1606 lod Mikel Rasmvsøn i Saltbek oc 
Søfren Ibsøn i Vollerop kirkeverge giøre disse 
stole paa kirkens bekostning«. Analogt hermed 
blev stolenes ovenfor omtalte istandsættelse 
1919 markeret med versaler i østpanelet: »Aar 
1919 fornyedes Kirkestolene«. Begge paneler 
har syv felter indrammet af profillister og med 
smalfelter imellem. Det nedre rammetræ er 
fornyet ligesom småkonsollerne foroven synes 
at være.

Det østligste stade i nordsiden er indrettet 
som herskabsstol (fig. 25), med malet årstal 1629 
på en af gavlene. Den er lidt rigere udformet 
end de øvrige stole. I stedet for pilastre har 
gavlene søjler svarende til prædikestolens, men 
elegantere; de står på høje fodstykker med flad- 
snit omkring rudebosse. I gavltrekanten sidder 
englehoved, og toptinderne har rudebosse på 
forsiden. Dørens omløbende ramme smykkes 
ligesom bueslaget af beslagværk.

Ved istandsættelse 1947 fremdroges under tre 
lag egetræsmaling og et lag grå farve den nu
værende staffering fra 1629, et årstal som ses på 
den østligste gavl, mens initialerne [M?]C.D. 
fremkom på den følgende. Størstedelen af det 
første bogstav er ødelagt ved indfældning af et 
nyere rygpanel, men det resterende antyder det 
foreslåede M og i så fald sandsynligvis for præ
stekonen Mette Claus Datter (jfr. gravsten 
nr. 4). I lågens arkadefelt er malet maureske 
med hvidt og rødt, som ligeledes er brugt til 
rammen og på gavlenes søjler og profilled. Her 
som i øvrigt er bundfarven grøn.

Degnestolen er indrettet i forreste stolestade i 
sydsiden.51 Ved inventaristandsættelsen 1947 
sås en blyantsindskrift: »Denne Stol blev sat 
1860, Møller« og en anden med blæk: »1860, 
Degnestolen anskaffet«. Hermed stemmer kir
kebeskrivelsen 1861.18

Bænke. To enkle, lysegrå bænke med trem
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meryg, er antagelig anskaffet 1861 til brug for 
børn, som assisterede kirkesangeren. Nu står 
de i våbenhuset, hvor der 1861 foruden en fast 
†bænk uden rygstød fandtes en fritstående med 
rygstød til kirkegangskoner.18 1918 var der 
langs sakristiets østvæg en bænk af egetræsma- 
let fyr med bred sarg, forneden udsavet i en 
række kølbuer, hvoraf en del endte i kors.

†Møbler i sakristiet. Inventariet 1667 opregner 
et gammelt bord og to gamle bænke.22

Skab (fig. 26), gotisk, nu 130 cm højt og 56 
cm bredt; dybden andrager 50-55 cm. På den 
ene side af det jernbundne skab sidder to øske
ner til hængselbånd, som lukker over forsidens 
to låger; disse har yderligere været sikret ved en 
lodret †jernstang gennem to større øskener for
oven og forneden, hvor skabet er afbrudt. Af 
de tætsiddende, vandrette jernbånd er to af den 
nuværende øvre låges fornyede.
Fig. 26. Senmiddelalderligt skab, hvoraf kun den 
midterste del er bevaret (s. 1395). NE fot. 1982. - 
Late medieval cupboard, only the middle part is preserved.

Fig. 27. Pengeblok med udstanset årstal 1703 i det 
jerndækkede låg, men selve blokken er antagelig æl
dre (s. 1396). NE fot. 1982. - Alms post with the date 
1703 punched in the iron clad lid, but the post itself is 
presumably older.

Om det oprindelige udseende kan kun gis
nes, da udformningen af fodstykke og den øvre 
afslutning næppe lader sig bestemme. Det er 
imidlertid nærliggende at henvise til et skab i 
Bjernede, som hviler på en delvis bevaret time- 
glasformet fod og i øvrigt kommer tæt på ska
bet i Raklev. Beslægtet er endvidere mon
stransskabet fra Mørkøv, nu i Nationalmuseet, 
med oprindelig spirformet øvre afslutning.52 
Tilsvarende kan have hvilet på den »indskæ
ring«, der ses foroven; denne kan dog også væ
re udført sekundært i forbindelse med skabets 
overførsel til Raklev, hvor det før restaurerin
gen 1971-1977 lå indmuret i sakristiets væg ind 
mod koret.53 En anden mulighed er udform
ningen som et saddeltag, der er brugt til skabe
ne i Allindemagle og Vigersted; nærmere be-
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Fig. 28. Jerndækket låg af pengeblok med udstanset 
årstal 1703, jfr. fig. 27 (s. 1396). NE fot. 1982. - Lid 
of alms post with the date 1703 punched in, cf. fig. 27.

slægtet er dog skabet i Landet kirke,54 der har 
samme enkle udseende som Raklevs og ligele
des holdes sammen af tætsiddende, enkle jern
bånd. Nu opstillet i sakristiet ved væggen ind 
mod koret, hvor det tidligere fandtes indmuret 
liggende.

Pengeblok (fig. 27), med udstanset årstal 
1703, men udseendet forekommer ældre. Den
72 cm høje blok, af eg, er tæt jernbundet, hvil
ket også gælder forsidens to låger. Et af jern
båndene ender i et lodret med to huller over 
tilsvarende øskener til †hængelåse. Det jern- 
dækkede, sammenstykkede låg har pengeslids, 
hvorover bøjle for at hindre tyveri af pengene. 
I et af båndene er udstanset initialer, antagelig 
»CHP«, antagelig for kirkeejeren Chr. Palu- 
dan (sml. pengetavle nr. 3) og årstallet 1703 
(fig. 28). 1861 hang den jernbeslåede blok med 
lås »til venstre i indgangen«,18 1918 stod den i 
tårnrummet, nu opstillet i våbenhuset.

Pengetavler. 1-2) (Fig. 40), med malet årstal 
1680. Rygskjoldet har udsavede kanter og dre
jet håndtag, skuffen dækkes af et ganske smalt 
låg. Begge har samme malede dekoration i 
rødt, grønt og guld, på forsiden visende en nø
gen tigger (Lazarus?) med stav og tiggerpose 
eller hat, på bagsiden med lys fraktur: »Hans 
Jørgensøn Kock 1680«.

3) Med malet årstal 1701, svarende til nr. 1 
og 2, dog ikke for den malede dekorations ved

kommende. Den viser på rygskjoldets forside 
en mand med krykker og på bagsiden initialer
ne »CHP« (sml. pengeblok), på siderne med 
versaler: »Racklö(v) Kierckes - anno 1701«.

†Pengetavle. Inventariet 1695 opregner for
uden nr. 1 og 2, en tredje gammel,34 som kan, 
men ikke behøver at være identisk med en »fat
tiges tavle«, som Peder snedker 1661 fik beta
ling for.22

Dørfløje. 1) Samtidig med sakristiets opførel
se, dvs. fra 1578, af eg, bestående af syv vand
rette planker på yngre lodrette, beslået med 
jernnagler. Samtidig gribering. Lysegrå. Mel
lem kor og sakristi.

2-3) Indgangsdøren til våbenhuset og døren 
mellem dette og skibet er begge rundbuede 
fløjdøre, antagelig indsat i forbindelse med ind
gangsdørens ombygning 1890.18 Gråmalede, 
undtagen siden mod det fri, som er brun.

Et †pulpitur omtales 1668 i forbindelse med 
reparationer derpå;22 1750 var bjælkerne derun
der svage,55 1807 trappen op til det løs,23 og 
endelig 1870 foresloges pulpituret taget bort og 
trappepladsen benyttet til en stol, ligesom der 
skulle anbringes stole, hvor støtterne stod.56 I- 
følge beskrivelsen fra 1861 var pulpituret op
stillet i skibets vestende op til tårnet; det hvile
de på fire stolper, og adgangen var ad en be
kvem trappe.18

Orgel, med 17 stemmer og tre transmissio
ner, bygget 1985 af Gunnar Fabricius Husted, 
Fredensborg. Disposition: Hovedværk: Bor
dun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', 
Kvint 22/3', Oktav 2', Mixtur III, Trompet 8'. 
Positiv: Gedakt 8', Fugara 4', Blokfløjte 4', 
Kvint 22/3', Principal 2', Terts 13/5', Sedecima 
T; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16', Princi
pal 8' (transm.), Rørfløjte 8' (transm.), Fagot 
16', Trompet 8' (transm.). Positivets registre er 
indrettet således, at de kan aktiveres separat i 
bas og diskant. Tegnet af Rolf Graae. I skibets 
nordvesthjørne. *Orgel, bygget 1898 af A. H. 
Busch & Sønner, København, og anskaffet på 
menighedens bekostning.18 Fire stemmer, ét 
manual og anhangspedal. Disposition: Princi
pal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Salicional 8 Fod, 
Gemshorn 4 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevind-
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Fig. 29-30. Kirkeklokker. 29. Nr. 1, støbt 1601 af Borchart (Quellichmeyer) Gelgiesser (s. 1398). NE fot. 
1986. 30. Nr. 2, støbt 1629 af Felix Fuchs (s. 1398). NE fot. 1986. - Bells. 29. No. 1 cast by Borchart (Quellich
meyer) Gelgiesser in 1601. 30. No. 2 cast by Felix Fuchs in 1629.

lade. Klingende prospektpiber af tinlegering, 
grupperet i tre rundbuede pibefelter.57 Stod i 
tårnrummet. Nu i kirkegårdskapellet, Stege.

Salmenummertavler, fra 18-1900’rne, i glat 
ramme med søm til metalnumre. Sortmalede i 
lys ramme. - 1907 henstillede synet, at der an
skaffedes nummertavler med bevægelige tal og 
1909, at nummertavlerne maledes med matsort 
farve og forsynedes med bevægelige tal. 1910 
ønskedes de forlænget seks tommer, som det 
ses på de nuværende tavler, og indrettet til an
bringelse af ti dobbeltsidede rækker salmenum
re.18 På loftet er henstillet ældre salmenummer
tavler med udsavet buetunge foroven; desuden 
en pose metalnumre.

To glatte, sortmalede præsterækketavler, den 
ældste fra 1800’rnes slutning, den yngste fra
1924,18 med henholdsvis skriveskrift og versa
ler. Ophængt på våbenhusets vestvæg.

Tre lysekroner, de to leveret 1929 af Knud 
Eibye, Odense, i barokform, hver med ti lyse
arme.

Fig. 31. Detalje af klokke nr. 1 visende våben for 
Steen Brahe, jfr. fig. 29 (s. 1398). NE fot. 1986. - 
Detail of bell no. 1, with the coat of arms of Steen Brahe,
cf. fig. 29.

Kirkeskib, ophængt 1945, fuldskib »Georg 
Stage«, model af skoleskibet af samme navn. 
Skænket af forpagter P. Jørgensen og hustru,
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Fig. 32. Epitafium over sognepræst Peder Møller, 
†1758, og hustru Anna Elisabeth Lidøe, †1759 
(s. 1398). Einar V. Jensen fot. 1947. - Wall monument 
to the vicar, Peder Møller, †1758, and his wife Anna 
Elisabeth Lidøe, †1759.

Tjørnemarkegård.58 Ved sidste restaurering 
flyttet fra skibets vestende til en plads mellem 
de to østligste lysekroner.

†Ligbåre. Inventariet 1667 opregner en ligbå
re,22 og 1862 nævnes to, som ikke var i brug.18

Klokker. 1) (Fig. 29) støbt 1601, tvm. 113 
cm. Indskrift med reliefversaler om halsen: 
»Denn Klocke lod erlig och welbivrdig Mand 
Steen Brahe till Knvdstrvp med Kierke werge 
Anders Niellsen i Nestrop och Michell Morit- 
zen i Ilede (Ellede) støbe till Rackløff Kierke 
wdi Artz Herret hvos(!) mig Borchart Gel
giesser anno 1601«. Over og under indskriften 
buefriser med liljespidser og grenfyld. På lege
met våben for Brahe flankeret af initialerne SB 
for lensmanden Steen Brahe (fig. 31); desuden 
tre medaljoner: en med ridder knælende under

krucifiks og to med pelikan, der hakker sit 
bryst for at give næring til ungerne, som ses 
nedenunder (jfr. samme støbers klokke i f.eks. 
Tømmerup s. 1432 med fig. 30a-c). På slagkan
ten relieflister. Ophængt i slyngebom.

2) (Fig. 30) støbt 1629, tvm. 120 cm. Ind
skrift på tysk med reliefversaler om halsen: 
»Avs dem Fæ(!)ver bin ich geflosen Felix Fuchs 
hat mich gegosen anno 1629«. Over indskriften 
buefrise og under den en frise med akantus- 
værk og dobbeltørne. Ophængt i slyngebom.

Ældre klokkestol med tre hovedstolper af fyr, 
resten af eg, dobbelte skråstivere og skråbånd 
under klokkerne. To 18-alen »træer«, som 1662 
anskaffedes til klokkeværket, 59 indgår for
mentlig i den nuværende stol.

GRAVMINDER
Epitafium (fig. 32), o. 1759. Hr. Peder Möller, 
*21. sept. 1690, kaldet til præst i Rachlev 1726 
og hustru Anna Elisabeth Lidöe, *6. april 1702, 
gift 14. aug. 1727. Han døde 12. okt. 1758, 
hun 16. juli 1759. Sortflammet marmortavle, 
170x95 cm, med fordybet kursiv, hvori spor af 
forgyldning. Tavlen, der hviler på to konsoller, 
afsluttes foroven med segmentgavl; til siderne 
er der vinger afsluttet af volutter og prydet 
med rokokoornamenter, alt udført i stuk. På 
oprindelig plads indmuret i sakristiets vestvæg.

†Epitafium. O. 1639. Præsten Morten Peder
sen [Riber], †12. sept. 1639 og hustru, Karen, 
†19. sept. 1625. Af træ, med billedhuggerarbej
de og malet, omtalt 1764 i sakristiet.60 1859 an
føres en gammel trætavle på væggen,61 og 1861 
nævnes på nordvæggen op mod koret et præ- 
steepitafium, der »skjønnes ikke at være til ziir 
for kirken«.18 Muligvis er der tale om samme 
tavle.

Gravsten. 1) (Fig. 33) o. 1555. Hr. Melchior 
Ioannis (Jensen), første evangeliske provst for 
Ars herred og præst for denne kirke, som han 
har bygget fra grunden af 1547. Han udvandre
de fra denne jammerdal til det himmelske fæd
reland 11. okt. 1555, 60 år gammel. Desuden 
hans hustru Katarina Laurents [datter], som 
hensov 11. juli ...
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Fig. 33. Gravsten nr. 1 over sognepræst Melchior 
Jensen, †l555, og hustruen, Katharina Laurents(dat- 
ter) (s. 1398). Einar V. Jensen fot. 1947. - Tombstone 
no. 1, of the vicar Melchior Jensen, †1555, and his wife, 
Katharina Laurents (datter).

Grå, trapezformet kalksten, delvis skjult af 
alterskranken. Den latinske indskrift med for
dybede versaler fylder næsten hele fladen. For
oven spærstikformet gavlfelt med halvroset og 
forneden en kartouche med religiøs indskrift i 
fordybede versaler flankeret af to bomærke
skjolde (sml. sten nr. 2 og 3). Stenen henføres 
af Chr. Axel Jensen62 til Roskildesuccessoren 
Oluf Nielsen Krog. I korgulvet foran alter
bordet.

2) (Fig. 34) o. 1582. Iens og Anna hensov i 
Herren 1582, han 15. marts, hun 1. april, Iesper 
Melchorsens og Karin Iespers ægte børn. Grå 
kalksten, 83X80 cm. Indskriften med fordybe
de versaler udfyldt med sort optager den neder- 
ste fjerdedel af stenen. Herover ses i relief to 
barneskikkelser i helfigur stående under arka
der båret af toskanske pilastre. Børnene holder

hænderne foldet under brystet. Drengen er i 
knælang frakke med pufærmer, pigen i lang 
kjole med smalt plisseret forklæde og kyse; 
begge bærer højhalset pibekrave. På bueslagene 
citat fra Matt. 19,(14) med fordybede versaler: 
»Lader (de) smaa børn kom(m)e til (mig)«. 
Mellem buerne bomærkeskjold i relief for 
Iesper Melchiorsen, sml. sten nr. 1 og 3.

Som gravsten nr. 1 må også denne henføres 
til Oluf Nielsen Krog,63 sml. sten nr. 84, 89 og 
90 i Roskilde domkirke over Paul Madsen, Ja
cob Foss og Maren Madsdatter (DK. Kbh. Amt 
s. 2046, 2048). Indmuret i nordvæggen over 
fonten.

3) (Fig. 36) 0.1611. Casparus Melchioris 
(Caspar, Jesper Melchiorsen)64 ... som døde 
[1611] ... med sine kære hustruer ... [Citze] 
†1573 ... Marine [†l576] ... Grå kalksten, 
204x114 cm. Indskriften på latin med fordybe
de versaler er næsten slidt bort. I stenens øvre 
hjørner sidder englehoveder; midtfor mellem 
frugtklaser ses et bomærkeskjold svarende til 
det på gravsten nr. 2, samt det ene på sten nr. 1. 
Stenen må derfor være lagt over den Jesper

Fig. 34. Gravsten nr. 2 over Jens og Anna, Karin Je
spers og Jesper Melchiorsens børn, som døde 1582 
(s. 1399). NE fot. 1982. - Tombstone no. 2, of Jens and 
Anna, Karin Jesper’s and Jesper Melchiorsen’s children 
who died in 1582.
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Fig. 35. Gravsten nr. 4 fra 1645 over Dorothea, 
†1643, datter af pastor Christian Christensen Herløv 
og Mette Clausdatter (s. 1400). NE fot. 1982. - 
Tombstone no. 4, 1645, of Dorothea, daughter of Pastor 
Christian Christensen Herløv and Mette Clausdatter.

Melchiorsen, der var fader til Jens og Anna, og 
søn af Melchior Jensen, hvem han efterfulgte 
som sognepræst i Raklev fra 1556 til sin død 
1611. Han var gift fire gange,65 med Citze, 
†8. maj 1573, Marine, †9. marts 1576, Karen 
(jfr. gravsten nr. 2) og den sidste, hvis navn 
ikke kendes, giftede han sig med 12. okt. 1589 i 
Århus. Stenens nederste fjerdedel udfyldes af 
ulæselig indskrift med fordybet fraktur i kar- 
toucheramme. Som de to ovennævnte sten 
henføres også denne til Roskildeværkstedet ved 
Oluf Nielsen Krog.66 På langhusets østvæg, 
syd for altret.

4) (Fig. 35) 1645. Dorothea Christiani, hr. 
Christian C(hristensen) Herlovii (Herløvs), 
dette steds femte evangeliske sognepræst, og

Metthe Claudi filia (Mette Clausdatter), som 
efter halvandet år 3. jan. 1643 udvandrede til 
det himmelske fædreland. Rødlig kalksten, 
172x116 cm. Indskrift på latin med fordybede 
versaler i rektangulært felt på stenens nedre 
halvdel. Derover ses i relief en stående pigefi
gur i arkade båret af to korintiske søjler. I hjør
nerne cirkelfelter med evangelistsymboler og i 
midten forneden fladtrykt hjerteformet felt, 
hvori reliefversaler citerer Rom. 8,28; desuden 
ses forældrenes initialer CCH og MCD samt 
årstallet 1645. Over arkaden hebraiske bogsta
ver. Pigen er iført dragt med langt, folderigt 
skørt, trøje med fligede ærmer og flad halskra
ve. Hovedet på den lange hals er ret lille med 
udstående ører og perleflettet hår. I sakristiets 
gulv.

5) (Fig. 37) o. 1654. Christianus Herlovius 
(Christian Herløv) virkede med flid i Køben
havns skole 1631 og i Slangerup skole fra 1635. 
1640 indsat i Rachløv kirke,67 hvor han levede 
og lærte gennem 15 år, †22. jan. 1654. For dette 
monument sørgede eftermanden Fridericus Ei- 
senbergius (Frederik Eisenberg). Grå kalksten, 
184x108 cm, hvorpå latinsk indskrift med for
dybede versaler hældende mod højre, på neder
ste halvdel hveranden linje mod venstre. I hjør
nerne medaljoner, hvori evangelisterne sidden
de på højryggede stole, de nedre hugget efter 
samme forlæg, som er brugt bl.a. på sten nr. 2 
fra 1655 i Kvanløse og nr. 3 i Soderup (s. 124 og 
298). I midten foroven Kristus med sejrsfanen 
og tilsvarende forneden latinsk opbyggelig ind
skrift. I sakristiets gulv.

6) I korgulvet, nord for altret, ligger en ud
slidt, grå kalksten, 210x130 cm.

Gravramme (fig. 38), o. 1688. Marten Wedel, 
sognepræst først til Stixbierbye og Mørche 
sogne syv år, kaldet hertil 1679. Var i ægteskab 
med Margareta Lorensdat(ter) 15 år, velsignet 
med fire døtre, †1688. Fyrretræsramme, 
187x102 cm, omgivende glat mørkviolet kalk
sten med rustpletter. Den lidt ubehjælpsomme 
indskrift med reliefversaler på sortmalet bund 
står i to linjer på langsiderne og tre på kortsi
derne. Lå i korets gulv 1896, da synet anbefale
de, at den blev taget op og anbragt ved eller i
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Fig. 36-38. 36. Gravsten nr. 3 over Jesper Melchiorsen, †1611, og hans hustruer (s. 1399). 37. Gravsten nr. 5 
over Christian Herløv, †1654 (s. 1400). 38. Gravramme over Marten Wedel, †1688 (s. 1400). NE fot. 1985. - 
36. Tombstone no. 3 to Jesper Melchiorsen, †1611, and his wives. 37. Tombstone no. 5 to Christian Herløv, †1654. 38. 
Wooden frame round the grave of Marten Wedel, †1688.

væggen i kor eller sakristi.18 Nu op ad langhu
sets østvæg.

Da gulvet i tårnet fjernedes 191868 i forbin
delse med omlægning ved opstilling af stole, 
fremkom en hvælving over en ca. 2 meter dyb 
gravkælder, hvis sydgavl var opført 1 meter fra 
tårnmuren og nordgavlen antoges tilsvarende 
at befinde sig 1 meter fra muren, mens rum
mets længde i øst-vestlig retning skønnedes at 
være 2,5 meter. Materialet var hovedsagelig 
røde teglsten, og adgangen foregik gennem åb
ning i skibets midtgang, endnu markeret ved 
afvigende stenbelægning og en mindre sænk
ning i gulvet.

I gravkælderen var tre store og en lille kiste, 
af eg; oven på de sammensunkne kister, som 
var forsynede med jernlænker, lå en del små
sten på størrelse med hasselnødder. Desuden 
fandt man en Kristusfigur, af bly, ca. 20 cm 
høj, som ved hænder og fødder havde været 
sømmet fast. Figuren kan være identisk med et
* kistekrucifiks, der 1938 kom til Kalundborg

Museum fra privateje i Røsnæs sogn (inv. nr. 
4833). Den pågældende figur, af bly, er 23 cm 
høj og mangler højre arm. Venstre hånds fingre 
er krummede omkring hul til søm; i fødderne, 
der har lidt overlast, ses tilsvarende, mindre 
hul. Der er bevaret lyserød hudfarve og rødt 
lændeklæde, og i ansigtet primitiv bemaling 
med røde klatter på kinderne og rød mund. 
Hår og skæg er sort, øjnene markeret med sort 
omrids og tilsvarende prik i midten.

Begravelsen mentes at have været undersøgt 
tidligere, da knoglerne ikke lå i orden; det 
skønnedes at have været en kvinde, to mænd 
og et barn. Det eneste fund var et silkebånd 
med en grøn stribe i midten og en hue, vistnok 
også af silke.

På sakristiets nordvæg hænger to sortmalede 
rammer med glas for; i den ene hænger en stør
re forsølvet egeløvskrans, i den anden en mindre 
tilsvarende bøgeløvskrans.

*Kirkegårdsmonument (fig. 39). O. 1894. 
Gårdmand Søren Nielsen Svendstrup, *27. ju-
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Fig. 39. *Kirkegårdsmonument fra 0.1894 over 
gårdmand Mads Søren Nielsen, Svendstrup, †l894 
(s. 1401). Tegning af Aage Jørgensen. - *Churchyard 
monument c. 1894 to farmer Mads Søren Nielsen, Svend
strup, †1894.

ni 1837, †21. febr. 1894. Af smedejern, 180 cm 
højt, med oval, hvidmalet indskriftsplade, 
hvorpå sort skriveskrift.69 Siden 1936, da det 
fandtes på et privat loft, i Kalundborg Museum 
(inv. nr. 4312).

Et gravsted øst for kirken hegnes af nygo
tisk, sortmalet støbejernsgitter.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Sognekaldsarkivet. Liber daticus 1737-1828. - 
Ved embedet. Kirkesynsbog for Raklev kirke 1861- 
1924. - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i al
mindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved J. B. Løffler 1881 (byg
ning, inventar og gravminder), F. Colding 1893 
(klokker), Chr. Axel Jensen 1918 (bygning og inven
tar), Hugo Matthiessen 1918 (gravminder), Einar 
V. Jensen 1945 og 1948 (inventar), Chr. Axel Jensen

1947 (notater om gravminder), Mogens Larsen 1973 
(kalkmalet indskrift), Einar V.Jensen 1978 (kruci
fiks), Erik Skov 1982 (sygesæt og pengetavler), Mo
gens Larsen 1983 (prædikestol). - Under udarbejdel
se af beskrivelserne har redaktionen kunnet benytte 
et omfattende materiale (opmålinger, skitser, nota
ter, fotografier m.m.) tilhørende Marinus Andersens 
tegnestue ved arkitekt Mogens Andersen, der med 
stor beredvillighed har stillet disse oplysninger til 
disposition. - Bygningsbeskrivelse og kalkmaleri 
ved Erik Skov og Hugo Johannsen, inventar og 
gravminder ved Marie-Louise Jørgensen og Birgitte 
Skov-Jakobsen. Redaktionen afsluttet 1986.

Tegninger. NM2. Plan og kamin i sakristi ved 
Charles Christensen 1921. - Kalker af indskrifter og 
staffering på prædikestol ved Einar V. Jensen 1947. - 
Smedejernsgravminde ved Aage Jørgensen.

Notebøger. NM2. Henry Pedersen XXIII, 44 og 
52. - J. Worsaae XX, 46.

Litteratur. Holger Fr. Rørdam: Raklev Sognekald i 
det første Aarhundrede efter Reformationen, i Kir- 
kehistSaml. 3. rk. II, 280-94. - Ejnar Norup: Raklev 
Kirkes 400 Aars Jubilæum. Særnummer af Raklev 
Sogns Kirkeblad, 1947.

1 Melchior Jensen var blandt de præster, som 1537 
underskrev Kirkeordinansen. Kort efter må han væ
re blevet udnævnt til provst for Ars herred, og det 
var på hans foranledning, at Peder Palladius skrev 
sin vejledning for provsternes visitatser. Melchior 
Jensens og sognets historie i det første århundrede 
efter Reformationen er skildret af Holger Fr. Rør
dam, i KirkehistSaml. 3. rk., II, 280-94.
2 DaMag. 4. rk. I, 226.
3 KancBrevb. 28. jan. Kongens råderet over tienden 
må ses i forbindelse med, at han havde præsenteret 
til S. Olai inden Reformationen.
4 Landebogen s. 127.
5 KancBrevb.
6 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegn. og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
7 Kronens Skøder II, 381.
8 Kronens Skøder III, 85 f. og 106f.
9 RA. Rtk. Sjællands stifts renteskriverkontor. 
2243.281. Specifikation over konge- og kirketi
ender.
10 RA. Rtk. Tiendetaksationer m.v. 313.1. Kom
missionen af 18. april 1702.
11 1738 nævnes således Hamborg-købmanden John 
de Thornton som ejer, jfr. LA. Bispearkivet. Ars 
hrd. 1672-1820.
12 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
13 LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirkekøb.
14 RA. DaKanc. A29. 1726-97. Efterretn. om ejerne
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af kirker og kirketiender. - A30. 1809. Fortegnelser 
over kirker og disses ejere.
15 Jfr. LA. Holbæk amts provsti. 1808-24. Synsfor- 
retn. 1812 og LA. Sognekaldsarkivet. Liber daticus 
1737-1828.
16 Jfr. Frederik Algreen-Ussing: Historisk-topo- 
graphiske Efterretninger om Arts-Herred, 1861, 
s. 10 og Ejnar Norup: Raklev Kirkes 400 Aars Jubi
læum. Særnummer af Raklev Sogns Kirkeblad, 
1947, s. 9.
17 RA. Ars og Løve herreders provsti. 1831-61. 
Synsforretningsprot.
18 Ved embedet. Kirkesynsbog for Raklev kirke 
1861-1924.
19 Jfr. Holger Fr. Rørdam, i KirkehistSaml. 3. rk. II, 
280-94.
20 1850 siges en ny ringmur, muret i kalk, at være 
opført i forbindelse med kirkegårdsudvidelsen, og 
1859 hedder det, at »en ny ringmur er opført om
kring en stor del af kirkegården«, jfr. note 17. For
nyelsen af indhegningen synes sket efter en 1859 
gennemført planering af terrænet, jfr. note 18.
21 LA. Holbæk amts provsti. Synsforretn. 1808-24.
22 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72.
23 LA. Raklev sognekaldsarkiv. Liber daticus 1737- 
1828.
24 Sml. eksempelvis våbenhus og tårn i Tømmerup 
(s. 1411) eller korgavlen i Årby (s. 1456).
25 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1849.
26 Jfr. Mynster: Visitatsdagbøger I, 22.
27 Dette fremgår af, at rillerne i enkelte tilfælde over
skærer oprindelig nummerering af tømmeret.
28 Tøndehvælvede tårnrum repræsenterer et brud 
med normerne for det store sengotiske tårnbyggeri; 
men denne enklere hvælvform kendes derimod fra 
renæssancetiden og senere, jfr. Sværdborg (DK. 
Præstø s. 822) og Annisse (DK. Frborg. s. 1368).
29 En lignende komposition kendes fra østgavlen på 
Vedbygårds nordfløj, som menes opført ved midten 
af 1500’rne, jfr. Kristina Gottfried og Birte Skov: 
Vedbygaard, i Bygningsarkæologiske Studier 1984, 
s. 20.
30 Således hedder det i sognepræsten Jesper 
Melchiorsens optegnelser fra pågældende år: »Sacra- 
rium templi huius extructum est«, jfr. note 1.
31 Jfr. eksempelvis Bakkendrup s. 1223 med fig. 1 
samt Drøsselbjerg s. 1309 og fig. 10; se endvidere 
Hugo Johannsen: På sporet af en vestsjællandsk mu
rermester fra 1500’rnes første årtier, i Strejflys over 
Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, s. 99-100.
32 Jfr. note 18. Når dateringen ikke harmonerer med 
dateringen af J. H. Larsens manuskript, jfr. note 25, 
skyldes det vel, at dennes oplysning er baseret på 
ældre notater.

Fig. 40. To pengetavler, begge med malet årstal 1680 
på rygskjoldets bagside og på forsiden en nøgen tig
ger, antagelig Lazarus (s. 1396). NE fot. 1982. - Two 
collection trays, both with the date 1680 painted on the 
back, on the front is depicted a naked beggar, presumably 
Lazarus.

33 DK. Sorø s. 332 og DK. Frborg. s. 1128.
34 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
35 Jfr. Chr. Axel Jensen: Lorents Jørgensen. Billed- 
snider, i ÅrbHolbæk IV, 1910, s. 5-20.
36 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist, efterretn. til 
HofmFund.
37 Femårige perioder.
38 Lignende uoverensstemmelse mellem årstallene i 
mester- og bystempel kendes fra Udby og Reerslev 
(s. 477 og 970).
39 Jfr. LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn.
40 Se Mackeprang: Døbefonte s. 383 og Oscar Reu
tersvärd: Paradisets källa och de svenska »Paradis- 
funtarna«, Lund 1967, der henfører fonten til type 
la, Visbygruppen.
41 Jfr. skrivelse af 19. sept. 1951 fra menighedsrådet, 
hvori anføres, at den er revnet på langs.
42 1923 tænkte man på at anskaffe nyt dåbsfad og 
-kande, jfr. præstens brev af 29. juni 1923.
43 Jfr. DK. Århus s. 1159 med fig. 112 og DK. 
Frborg. s. 1028.
44 Ifølge indberetning ved Einar V. Jensen 1978 er 
hovedet udført for sig, og på kroppen er limet styk
ker, som yderligere er fæstnet med trædyvler og 
smedede søm.
45 På figuren sås kun få rester, hvorimod bemalingen 
på lændeklædets sidesnipper og på korstræets bagsi
de var velbevaret. På snippernes hvide kridtgrund 
var malet oxydrøde tværbånd. På korstræets forside 
og kanter iagttoges rester af mørk grønlig og mørk 
rødbrun farve, der skønnedes at have været laseren
de, mens bagsiden har en rødbrun træimitation.
46 I en af overmalingerne rettet til Joh. 8.
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47 Der synes at være tale om en oprindelig farve, idet 
der ved den seneste restaurering ikke blev fundet 
ældre farver nedenunder, således som det i øvrigt var 
tilfældet.
48 Jfr. DK. Kbh. By I, 216 med fig. 133 og 136, sml. 
også Store Fuglede (Ars hrd.) og Ugerløse s. 354.
49 Jfr. synsudsættelse 1897: stolestader, prædikestol 
og alterskranke bør males (jfr. note 18).
50 Sml. DK. Ribe s. 1097, hvor det fremgår, at 
mands- og kvindestolene i Billum er forskelligt ud
formede.
51 Lågen blev sammen med fire-fem andre fundet på 
en gård i Ellede, hvor de anvendtes som kyllingebur. 
O. 1947 bragt til kirken.
52 DK. Sorø s. 364 med fig. 17 og s. 799, fig. 31.
53 Det forekommer ejendommeligt, at skabet var an
bragt liggende i væggen, sml. dog Slagelse S. Peders 
kirke, hvor der 1760 i sakristiet nævnes et gammel
dags egeskab »nedlagt«, indrettet i den ene ende til 
to (penge)blokke ..., i den anden med dør for at 
lægge »adskillige gamle sager i« (DK. Sorø s. 230).
54 DK. Sorø s. 464 med fig. 8 og s. 492 med fig. 10 
og DK. Maribo s. 380 med fig. 9.
55 LA. Bispearkivet. Visitatsbøger m.m. 1739-51, 
1748-56, 1775-80.

56 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
57 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel
registrant.
58 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
59 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03.03. 
Patronatssager vedr. Trinitatis kirke. 1661-1740. 
Diverse.
60 HofmFund. Appendix s. 31.
61 Kgl.Bibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen-Ussing: 
Gravskrifter osv. 1-2, 1856-64.
62 Jensen: Gravsten II, 104 og 290, nr. 797.
63 Jensen: Gravsten II, 104 og 290, nr. 798.
64 Caspar er en sent indført form af Iaspar (tysk), 
senere på dansk Jesper, men den fra tysk indlånte 
sideform optræder tillige og nogen blanding finder 
også sted, jfr. Danmarks gamle Personnavne, udg. 
af Gunnar Knudsen og Marius Kristensen under 
Medvirken af Rikard Hornby, 1936-40.
65 Jfr. KirkehistSaml. 3. rk. II, 290.
66 Jensen: Gravsten II, 110 og 293, nr. 823.
67 Ifølge Wiberg: Præstehist. blev han kaldet 13. okt. 
1639.
68 Jfr. brev af 19. okt. dette år.
69 Afbildet i Aage Jørgensen: Danske gravminder af 
smedejern, 1951, s. 48.

Fig. 41. Landsbyplan 1796. — Village map.

KIRKEGÅRD VED KYSTHOSPITALET

I forbindelse med Kysthospitalet, der opførtes 
1874-75, ligger en plantage, skænket af gehej- 
meråd Liebe. En del af denne er indrettet som

kirkegård, hvis funktion dog blev nedlagt i be
gyndelsen af 1970’erne. Der er nu kun bevaret 
et fatal af gravminder fra vort århundrede.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HJ fot. 1986. - The church seen from the south-east.

TØMMERUP KIRKE
ARS HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 2 mk.1 
1447 nævnes en præst, og ligeledes 1492 samt 1499.2 
1567 talte sognet 52 tiendeydere.3 Endnu o. 1666 an
sås patronatsretten for kongelig;4 men 1672 fik 
amtmanden over Kalundborg og Holbæk amter, 
rigsråd Jørgen Bjelke skøde på kirkens tiende, hvori
mod kaldsretten forblev hos kongen, indtil den ved 
skøde af 18. marts 1699 overlodes til assessor i Ad- 
miralitetskollegiet Jens Hellegaard.5 Dennes arvin
ger solgte 1736 kirken til landsdommer, justitsråd 
Johannes Christensen, der imidlertid kort tid senere 
videresolgte den til en upriviligeret person, gårdejer 
Jens Povelsen, hvilket medførte, at jus vocandi faldt 
tilbage til kongen. 1744 købte general Chr. Lerche

kirken som led i sine godserhvervelser omkring Ka
lundborg, og kirken lå, indtil overgangen til selveje 
fandt sted 20. nov. 1912, under det af Lerche oprette
de stamhus Lerchenborg.6 En senere ejer heraf til
skødede 11. dec. 1804 jus vocandi til kongen.7

Sagn. Ifølge en sen kilde søgte sogneboerne forhen 
en anden kirke, indtil de fik tilladelse til at bygge 
denne. Endvidere hedder det, at kirken skal være 
blevet bygget på et levende lam, hvis genfærd vand
rer omkring kirken til stor forskrækkelse for menig
heden.8

Kirken ligger på toppen af et bakkedrag i lands
byens søndre udkant, mellem præstegården og

Danmarks Kirker, Holbæk amt 91
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen, suppleret af HJ og tegnet af Marianne Nielsen 1986. Signatur
forklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

Holbæk-Kalundborg landevejen. Fra kirkegår
den, hvor terrænet hovedsagelig falder mod øst 
og vest, er der således udsyn over åbne marker 
mod syd og industribyggeriet omkring Ka
lundborg i vest. Selve kirkegården synes i det 
væsentlige at have bevaret gamle grænser; men 
er dog 1882 udvidet mod vest.9

Kirkegårdens hegn og indgange. Ældst er den 
østre hegnsmur langs gaden fra landevejen 
mod gadekæret i landsbyens midte (jfr. fig. 33). 
Det er en svær markstensmur, som står hvid
kalket og afdækket af røde vingetegl med ud
advendt fald. Tilsvarende mure indhegnede til
syneladende allerede kirkegården i 1660’erne, 
da afdækningen repareredes med nye tagsten.10 
1831 manglede ringmurene tagsten, og behov 
for hvidtning nævnes. De øvrige sider hegnes 
nu af blanke kløvstensmure med enkelte skifter 
af gulsten under afdækning af vingetegl. Mure
ne, som i korte afsæt følger terrænets fald, 
stammer formentlig delvis fra 1859, da det hed
der, at »det meste af ringmuren var nyopført«;
11 dog må murene omkring den vestlige udvi
delse nødvendigvis være et kvart århundrede 
yngre.12 Inden for hegnet i syd og vest står en

række store elme, mens hovedindgangen flan
keres af to lindetræer.

Hovedindgangen, en køreport i øst, flanke
res af gulstenspiller, prydet med korsblændin- 
ger. I pillerne er ophængt nyere trætremmeflø- 
je i stedet for de oprindelige af jern. Selve port
pillerne er opført 1861,13 og således lige som 
nordmurens to låger jævngamle med kløv- 
stensmurene. Af de to sidstnævnte indgange 
giver den østligste — ud for korgavlen - adgang 
fra kirkestien langs med den 1941 anlagte par
keringsplads, mens den vestre — ud for våben
huset - åbner sig mod præstegården. Begge lå
ger har piller af gule mursten og smykkes af en 
lille korsblænding; de afdækkes af små saddel
tage, belagt med munke og nonner. Dørfløjene 
er af træ, der for præstegårdslågens vedkom
mende står rødmalet. - Sidstnævnte indgang 
nævnes 1669,14 og 1734 efterlyste synet »Stæt- 
ter« (d.e. stenter, en muret overgang) i begge 
låger »for at holde fred på kirkegården for krea
turer«.14a Samme formål tjente den †kirkerist, 
som repareredes 1662.10

Bygninger m.m. på kirkegården. I nordøstre 
hjørne er 1896 opført et ligkapel,13 der 1970,
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samtidig med at den oprindelige funktion over
gik til kirkens nordre våbenhus, indrettedes til 
at rumme varmeværk, redskabsrum og toiletter 
(arkitekt Marinus Andersen). Bygningen er 
opført af gule sten og står tækket med røde 
vingetegl. Sydgavlen ligger i flugt med nordre 
ringmur og præges nu i detaljerne af ændringer 
som følge af nyindretningen: I den store spids
buede portal er indmuret en mindre fladbuet 
dør, ligesom de flankerende vinduer er lukket 
og nu fremtræder som spidsbuede blændinger i 
analogi med den oprindelige, korsprydede i 
taggavlens top. - 1981 er opført et tømret red- 
skabshus uden for nordmuren, umiddelbart vest 
for kirkestien.

Rester af en senmiddeladerlig †kirkelade, som 
lå umiddelbart øst for kirkestien med søndre 
langside i flugt med ringmuren, er fjernet 
o. 1940 i forbindelse med parkeringspladsens 
anlæggelse.15

Laden, som 173414a ønskedes repareret, be
skrives 1918 som et hvidkalket, stråtækt bebo
elseshus, hvis ydre mål androg 12,4 X 6,5 m.16 
Langmurene var af munkesten i munkeskifte; 
men hverken gavlene eller andre oprindelige 
detaljer var bevaret.

1904 gaves tilladelse til opførelse af et eller to 
†nødtørftshuse, henholdsvis i kirkegårdens syd
østre og nordvestre hjørne;13 tilsyneladende nø
jedes man med ét, som fjernedes 1970 og lå, 
hvor redskabshuset nu står.

Det brolagte fortov omkring kirken er omlagt 
inden for de seneste år.

BYGNING
Kirken består af kor (med †apsis?) og skib samt 
rester af et påbegyndt vesttårn, alt formentlig 
rejst inden udgangen af 1100’rne. Hertil er føjet 
fire senmiddelalderlige tilbygninger, af hvilke 
nordsidens våbenhus (nu ligkapel) er ældst, 
mens de øvrige tre - sakristi, våbenhus mod 
syd og tårn - stammer fra middelalderens sidste 
årtier. Orienteringen er omtrent solret.

Materiale og teknik. Den første stenkirke er 
opført af rå og kløvede marksten, lagt i nogen
lunde regelmæssige skifter mellem kvadersatte

Fig. 3. Triumfgavlens vestside med aftryk efter ski
bets oprindelige tagværk, jfr. fig. 5 (s. 1408, 1414). 
1:150. Målt og tegnet af Charles Christensen 1921. - 
The east gable of the nave showing traces of the nave’s 
original troof cf. fig. 5.

hjørner. Fra tilbygningernes loftsrum og på 
overvæggene ses at ydermurene oprindelig 
dækkedes af grovkornet puds (jfr. fig. 6), mens 
pudsen på indervæggene (jfr. fig. 13) trods be
tydelig ujævnhed har glittet karakter. Pudsen, 
der strækker sig op på gavlene, har stået over- 
hvidtet. Ved skibets sydøstre hjørne er murhøj
den 4,5 m, målt fra brolægning til murkrone.

Vindue og dør. Det eneste oprindelige vindue 
er korets nordre, som i forbindelse med hvælv- 
slagningen er lukket med en omhyggelig ud
ført tilmuring af munkesten ca. 40 cm inden for 
ydre murflugt og i denne tilstand er delvis syn
ligt fra sakristiets loft (jfr. fig. 6). Dets stik er 
tilsyneladende af kiledannede kvadre, mens 
smigene er regulariseret med puds; åbningens 
bredde i murflugten andrager ca. 87 cm, og is
sepunktet sidder 45 cm under den oprindelige 
murkrone.

Døren i syd er borttaget af en sekundær åb
ning, hvorimod den nordre er bevaret, omend 
tilmuret fra indre murflugt og indtil ca. 32 cm 
fra den ydre. Den er af romansk normaltype: 
udvendig rundbuet, indvendig smiget niche 
med vandret plankeafdækning. Den udvendige 
åbnings vestre karm er sat af let fremspringen
de kvadre, østkarmen og bueslaget er derimod
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Fig. 4. Nordre halvdel 
af triumfgavlens vestsi
de med aftryk efter ski
bets oprindelige †tag- 
værk (s. 1414, jfr. fig. 3). 
HJ fot. 1985. - Northern 
half of the east gable of the 
nave showing traces of the 
nave’s original †roof cf.
fig. 3.

ommuret, til dels i forbindelse med tilbygnin
gens retablering og indretning som kisterum
1970.17 Ved en tidligere undersøgelse skal den 
indre niches hjørner mod kirkerummet have 
stået med kvartstave18 - et usædvanligt træk, 
som nu ikke umiddelbart kan iagttages; i ni
chens vestre vange ses tæt ved den ydre bue en 
stapel og i østvangen slidse (i træprop) til låse
pal.

Indre. Den runde korbue har kragbånd (over
side 215 cm over korgulv). I koret har †lofts- 
bjælkerne hvilet på murkronen, mens de i skibet 
har været indbygget, hvilket bl.a. fremgår af 
aftryk på gavlene (jfr. fig. 3). Endvidere er ko
rets bjælker bevaret efter en ombygning (se ne
denfor), der bl.a. indebar forhøjelse af flanke- 
murene. Herved indkapsledes de i murkronen 
og står således nu som ca. 40-50 cm dybe hul
ler, ifølge hvilke bjælkernes tværmål har ligget 
på ca. 20 X 20 cm.19 Det skal endelig nævnes, at 
bindbjælken i skibets østligste spærfag, der har 
ligget ved triumfgavlens østside, er bevaret i 
skikkelse af en oprindelig helt overpudset, 20 
cm høj ankerbjælke.

Triumfgavlen og skibets vestgavl står helt

dækkede af puds (jfr. fig. 4), der imidlertid for 
vestgavlens vedkommende delvis er faldet ned.

På ydersiden af vestgavlen ses såvel i tårn
rummet som mellemstokværket (fig. 5) frem
springende kampesten, der må opfattes som 
fortandinger til et påbegyndt, men aldrig fuld
ført (†)tårn - en situation, der ikke er uden pa
ralleller i det tidlige sjællandske tårnbyggeri.20

Ændringer og tilføjelser. Den første væsentlige 
ændring af kirken er en øjensynlig fuldstændig 
fornyelse af korgavlen, som muligvis har afløst 
en brøstfældig †apsis? på det østover faldende 
terræn.21 Korets kalkmaleriudsmykning (s.d.) 
viser, at denne ombygning næppe kan være 
gennemført før 1300, og i selve blændingsud- 
smykningen er der intet til hinder for en date
ring til 1300’rne.22 Materialet er indtil taggav
lens fod genanvendte? marksten, lagt i rodet 
skiftegang og udspækket med teglbrokker, 
mens vinduet og selve taggavlen er af munke
sten (25 x 11,5 x 7,5-8 cm), lagt i munkeskif
te. Gavlvinduet synes udformet i analogi med 
de gamle rundbuede, smigede åbninger; men 
adskiller sig ved at lysningens bue sidder 17 cm 
lavere end smigbuens underkant. Vinduet, som
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Fig. 5. Detalje af skibets vestgavl med rester af syd
mur til oprindelig planlagt †tårn (s. 1408), set fra 
mellemstokværket i det nuværende tårn. HJ fot. 
1985. - Detail of the nave’s west gable showing remains 
of the originally planned †tower, seen from the second 
storey of the present tower.

er blændet fra lysningen mod det ydre, måler 
170 x 80 cm ved indre murflugt og 89 X 35 cm 
i lysningen, hvis indre kant ligger 40 cm fra 
murflugt.

Korets flankemure er samtidig forhøjet som 
følge af en ændring af tagværket: Mod det in
dre er forhøjelsen hovedsagelig af marksten og 
pudset, mens den udvendig fremtræder som en 
fire skifter høj gesims af blanke munkesten, 
hvis tre øverste skifter er lutter trinvis udkrage
de kopper (jfr. fig. 6). Taggavlen, der forment
lig har stået med glatte kamme, prydes udven
dig af tre spidsbuede høj blændinger, af hvilke 
den midterste omfatter en smal lyssprække, 
som mod loftet indrammes af rundbuet niche.

Hvælvene i kirkens to hovedafsnit er antage
lig opført i 1400’rne, men ikke samtidig, hvor
til kommer, at variationer i skibets pilleformer 
antyder en etapevis tilblivelse her.

I koret er slået to fag, som hviler på piller 
uden vederlagsmarkering. De spidse skjold
buer er halvstens langs flankemurene, helstens 
ved gavlene. Gjordbuen har helstens bredde, 
ribberne, hvis nakke er synlig på hvælvets 
overside, halvstens. I sviklerne ses små rektan
gulære spygat, mod hvilke de udmurede lom
mer har fald. Samtidig med hvælvslagningen 
og den hermed forbundne fjernelse af bjælke
loftet og tagværksændring, er flankemurene 
forhøjet med to skifter munkesten, der har 
stået uhvidtet, svarende til den ældre forhøjelse 
(jfr. fig. 6). Forholdet kan nu kun iagttages på 
nordmuren, idet sydsidens gesims samt store 
dele af muren herunder hidrører fra hovedre
staureringen 1865, der tillige indebar ommu
ring af den tilhørende vægpille under gjordbu
en samt de midterste dele af hvælvkapperne 
mod syd.

Pillerne til skibets tre hvælvfag er som anført 
af vekslende form: Under gjordbuerne er de 
henholdsvis falsede (øst) og femkantede (vest), 
alle med skråkantet kragbånd, mens hjørnepil-

Fig. 6. Korets nordmur, set fra sakristiets loft. På 
den oprindelige mur med toppen af et vindue 
(s. 1407) er kronen to gange forhøjet med munkesten 
(s. 1409). HJ fot. 1985. - North wall of the chancel seen 

from the loft of the sacristy. The crown of the original wall 
with top of a window is twice heightened with bricks.
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Fig. 7. Gotiske tilbygninger ved kirkens nordside: Sakristi (s. 1412) og våbenhus (s. 1410); sidstnævnte omdan
net til ligkapel. HS fot. 1985. - Gothic additions at the north side of the church: sacristy and porch; the latter now 
transformed into mortuary.

lerne, som i vest er forhuggede, savner veder- 
lagsmarkering; endvidere bemærker man, at 
vederlagsniveauet i det vestligste hvælvfag sid
der lavere end for de to østliges vedkommende. 
De spidse skjold- og gjordbuer er helstens, 
mens ribberne, hvis nakke er synlig på hvælve
nes overside, er halvstens; i adskillige svikler 
ses små spygat, mod hvilke de udmurede lom
mer har fald. - Flankemurene og gavlene har 
faet en beskeden forhøjelse af munkesten i for
bindelse med hvælvslagningen. Heraf er en 
fodtinde på vestgavlen endnu synlig udvendig i 
nord, og fra loftet over søndre våbenhus frem
træder den fornyede murkrone med hele fire 
blanke skifter (adskillige sortbrændte sten), af 
hvilke de to øverste er udkraget.

Den ældste af tilbygningerne er nordsidens 
våbenhus (nu ligkapel), som ifølge sin blæn- 
dingsdekoration kan stamme fra tiden o. 1400 
(fig. 7). Materialet er forneden marksten, hvor
over munkesten i munkeskifte. Flankemurene 
krones af savskifte, hvorover glat skifte og fals
gesims. I østmuren sidder en lille lysåbning, 
oprindelig vel et fladbuet vindue med ud- og 
indvendig fals, men senere ændret til et lille 
rundbuet. Gavlens rundbuede dør har ydre, 
spidsbuet spejl, men åbner sig mod selve rum
met i en bredere niche, hvis fladbuede rulskifte- 
stik indrammes af prydskifte af løbere og bin
dere; døren er restaureret 1970. Taggavlen står 
nu med glatte kamme og stumpen af en toptin
de, der 1734 siges at være faldet ned.14a Det kan
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i øvrigt ikke udelukkes, at gavlen oprindelig 
kronedes af kamtakker. Over døren prydes 
murfladen af en dekoration, som bl.a. opviser 
slægtskab med tilsvarende murprydelser på 
Gierslev kirkes nordkapel (s. 1121): Fodlinjen 
markeres af et savskifte, hvorefter følger en 
trappefrise. Herover rejser sig tre spidsbuede 
højblændinger, af hvilke den midterste har tvil- 
lingedelt stik, samlet på affaset konsol; samme 
blænding omslutter en rundbuet glug, der mod 
loftsrummet åbner sig i fladbuet niche. De tre 
højblændinger indrammes af fem småblændin- 
ger af form cirkulære, vekslende med skjoldag- 
tige. - Formentlig er våbenhuset tidligt benyt
tet til sekundære formål og er således identisk 
med det kalkhus, der nævnes 166514 og 173414a i 
forbindelse med reparationer. 1881 tjente det i 
hvert fald som materialhus, og døren til kirken 
var blændet. Senere indrettedes her fyringsan
læg, indtil man 1970 restaurerede bygningen 
med henblik på den nuværende funktion.

Søndre våbenhus og tårnet er ifølge blæn- 
dingsgavlene (jfr. fig. 10) samtidige og for
mentlig rejst i løbet af 1500’rnes første tredje
del. Materialet er munkesten i munkeskifte 
over markstenssyld. Flankemurene krones af 
fremspringende savskifte under glat gesims
skifte.23 Ingen oprindelige åbninger er bevaret; 
men endnu står taggavlen, som krones af ni 
kamtakker, med sin dekoration i skikkelse af 
syv vandret falsede højblændinger over et sav
skifte i fodlinjen; midterblændingen omslutter 
en lille fladbuet glug, der mod loftsrummet står 
med vandret plankeafdækning. Muligvis er 
taggavlens øvre del først færdiggjort efter et 
byggestop af kortere eller længere tids varig
hed, idet et vandret skel - tre skifter over lofts- 
gluggen - er tydeligt på gavlens indvendige si
de (sml. Årby kirkes søndre våbenhus s. 1456, 
fig. 23).

Det indre overdækkes af et samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg undtagen mod skibet, hvor 
en helstens, rundbuet skjoldbue er opmuret. 
Ribberne, som mødes i diagonalstillet topkva
drat, er halvstens brede. Såvel den spidsbuede 
dør som det tilsvarende vestvindue er indsat 
1865.

Tårnet er opført af munkesten i munkeskifte 
over en markestenssyld, der springer kraftigt 
frem såvel ude som inde. Forbindelsen mellem 
skib og tårnrum tilvejebringes af en spidsbuet 
arkade i skibets vestgavl; den kraftige forhug- 
ning af buestikkets side mod skibet skyldes 
hensyn til et †pulpitur (s.d.). Særlig bemærkel
sesværdigt er tårnrummets gulv, der hæver sig 
næsten en meter over skibets og gradvis - sva
rende til terrænet omkring tilbygningen - sti
ger mod vest, hvor fonten (s.d.) oprindelig 
havde sin plads. Væggene brydes af spidsbuede 
spareblændinger, af hvilke den vestre omslutter 
et spidsbuet vindue fra 1865?, hvis ydre spejl af 
samme form imidlertid er oprindeligt. Rum
met overdækkes af samtidigt hvælv, hvilende 
på forlæg, også mod skibets gavl, der antagelig 
har faet en halvstens påmuring. Ribberne er 
halvstens, og der er lette overribber med trin
kamme; i sviklerne små rektangulære spygat.

Adgangen til de øvre stokværk sker via 
nordsidens trappehus, som har halvtag, afdæk
ket med munke og nonner. Den fladbuede, fal
sede underdør åbner sig til en muret spindel 
med loft af fladbuede binderstik. Trappen, som 
belyses gennem en lille, rektangulær sprække i 
nordmuren, udmunder i en fladbuet, meget 
slank overdør, afdækket med rulskiftestik mod 
mellemstokværket. Denne etage, som tilsyne
ladende aldrig har haft et gulv, belyses gennem 
fladbuet, ud- og indvendigt falset vestvindue. 
Klokkestokværket har til alle fire verdenshjør
ner et glamhul, bestående af to slanke, tætsid
dende åbninger, samlet i en ligeledes fladbuet 
blænding, såvel ude som inde. Flankemurenes 
gesimser og de kamtakkede, øst-vestvendte 
taggavle med højblændinger over savskifte 
svarer helt til udsmykningen af sydsidens vå
benhus. Gavltrekanterne brydes af åbentståen
de bomhuller, og i vestgavlen sidder tillige to 
fladbuede »kalkeluger«. Sidstnævnte skal 
utvivlsomt ligesom de gængse, to skifter høje 
gennemløbende bomhuller (her anbragt såvel 
umiddelbart over klokkestokværkets gulv som 
i taggavlenes fodlinje) opfattes som indretning 
til udrigning af stilladser under opførelsen og 
ved senere reparation.24
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Sakristiet ved korets nordside kan være den 
sidst tilkomne af de senmiddelalderlige tilbyg
ninger, sml. eksempelvis sakristiet ved Gørlev 
(s. 1188). Materialet er munkesten i munkeskif- 
te over en markstenssyld, der især er synlig 
mod nord og i øst, hvor terrænet falder. Flan
kemurene krones af savskifte, hvorover glat og 
udkraget skifte. Taggavlen har ni kamtakker og 
en blændingsdekoration, bestående af fem 
højblændinger med trappestik; i den næstvest- 
ligste af disse findes en lille trekantet lysglug. 
Ingen oprindelige åbninger er bevaret: Det 
fladbuede, smigede østvindue er formentlig 
indsat ved restaureringen 1865.2:5 Den udvendi
ge norddør nævnes allerede 1734;14a men anta
gelig er den firkantede åbning, som sidder i 
bunden af en niche med spidsbuet afdækning 
(små gule sten) udformet ved en senere lejlig
hed. Adgangen til koret sker gennem en flad- 
buet dør.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer.

Kirkens udsatte beliggenhed har været medvir
kende årsag til idelige reparationer af tårnet, 
især dets sider mod syd og vest, der præges af 
gentagne skalmuringer (senest 1974), udført 
dels med store røde mursten, dels med en nyere 
tids gulsten samt moderne munkesten. Talrige 
murankre supplerer dette indtryk af omfatten
de arbejder, af hvilke et er gennemført 1656 
ifølge en række cifferformede ankre på sydsi
den. Herudover vidner bevarede regnskaber fra 
1600’rnes sidste tredjedel om behovet for vedli
geholdelse: 166814 repareredes østsidens glam
hul, og året efter måtte man indlægge en stor 
ankerbjælke i tagværket, - arbejder, som ud
førtes af Anders Nielsen og Madtz Jensen, beg
ge Kalundborg. 1670-71 skalmuredes og foran
kredes syd- og vestsiden fra grunden indtil 
taget på de steder, »hvor store stykker mur var 
faldet ned«. 169526 siges sydvesthjørnet at være 
brøstfældigt, hvilket blev afhjulpet ved at op
sætte en hjørnekæde af granitkvadre.
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Fig. 8. Indre, set mod 
øst. NE fot. 1985. - In
terior to the east.

Fig. 9. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1985. - In
terior to the west.

Sidstnævnte reparation kan dog være udført 
væsentlig senere, muligvis så sent som ved kir
kens hovedistandsættelse 1865 (arkitekt Vilhelm 
Tvede).27 Denne restaurering, hvis hovedpunk
ter ikke er specificeret, synes at have været me
get omfattende. Et bevaret udkast fra 186328 
(fig. 10), som ganske vist ikke blev fulgt i alle 
enkeltheder, tyder på, at der især blev lagt vægt 
på at harmonisere de fra landevejen synlige 
sydfacader. Således er der her i koret og skibet 
indsat spidsbuede vinduer med støbejernsstel.29 
Endvidere opførtes nye udvendige støttepil
ler,30 og for korets vedkommende er størstede
len af muren samt de tilstødende hvælvkapper 
ommuret med de små gule sten, som ligeledes 
er benyttet til piller og vinduesindfatninger. 
Restaureringen omfattede tillige våbenhuset, 
som fik nye døre og et vindue i vest, alle spids
buede. Også sakristiets fladbuede østvindue er 
indsat ved denne lejlighed,31 og det samme gæl
der antagelig tårnrummets spidsbuede vestvin

due, uanset at dette 186232 beskrives som det 
eneste af jern.

To enkeltheder - skibets bloktandgesims og 
kamtakkerne på korets og skibets gavle - er 
udført med store mursten, men hidrører sand
synligvis alligevel fra en eftermiddelalderlig re
staurering.33 Tidspunktet er muligvis restaure
ringen i 1845 (jfr. inventar), men under alle 
omstændigheder inden de gennemgribende 
forandringer tyve år senere under Vilhelm Tve- 
des ledelse (jfr. fig. 10).

De seneste store restaureringsarbejder gen
nemførtes i årene 1970-83, først under ledelse 
af arkitekt Marinus Andersen og senest for det 
indres vedkommende efter forslag ved arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen. Den etapevise gennemfø
relse omfattede følgende punkter: Indretning af 
kisterum i nordre våbenhus (1970), fornyelse af 
tårnets tag og murværk (1972-75), tilsvarende 
arbejder på skib og våbenhus (1977-80) samt på 
kor og sakristi (1979).
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Gulvene er for sakristiets, korets og våbenhu
sets vedkommende lagt med store ottekantede 
gulstensfliser, som veksler med små røde af 
kvadratisk form. Disse gulve, som antagelig 
stammer fra restaureringen i 1865, er delvis 
omlagte ved de seneste arbejder. Dette gælder 
tillige gulvet i skib og tårnrum, som er af gule 
sten på fladen uden fuge, idet der dog i stolesta
derne er hvidskurede brædder. I ligkapellet 
(nordre våbenhus) er 1970 lagt kantstillede gul
sten i sildebensmønster med fuge. Mens koret 
er et trin hævet over skibet, udmærker tårn
rummet sig ved sit højtliggende, østover fal
dende gulv, hvortil tre trin fra skibet giver ad
gang. Ved udgravning til varmeinstallation i 
skibets gulv 1920 påtraf man ca. 40 cm under 
den eksisterende belægning levn af et forment
lig oprindeligt †gulv, bestående af marksten, 
udstøbt i kalkmørtel. - Da man 1982 optog det 
eksisterende murstensgulv i tårnrummet, fand
tes 13-18 cm herunder det oprindelige †gulv af 
røde munkesten, hvortil der foran vestvinduet 
sluttede sig et lavt (†)fontepodium, hvis sydøst
re hjørne markeres af en tilhugget granitsten 
(jfr. fig. 26).

†Vinduer. Det brede rundbuede stik, som ud
vendig er synligt over skibets østre vindue på 
sydsiden kan muligvis være ældre end hvælve
ne i betragtning af dets asymmetriske position i 
forhold til kirkerummets fagdeling. Dette gæl
der imidlertid ikke stikket til et stort fladbuet 
vindue, som indvendig er synligt over vestvin
duet i samme side af skibet. Denne åbning var 
muligvis senmiddelalderlig og samtidig med 
hvælvene; men den kan også have været yngre 
og indsat i forbindelse med den reformatoriske 
nyindretning og dens krav om bedre belysning 
på prædikestolen. Derimod har de to tilmurede 
vinduer på skibets nordside, af hvilke det østre 
var rektangulært, det vestre nærmest kurve- 
hanksbuet, utvivlsomt faet deres endelige form 
i eftermiddelalderlig tid.

Tagværker. Kirkens hovedafsnit - kor og skib
- samt våbenhusene har nyere fyrretræstag- 
værker, antagelig fra 1800’rnes store restaure
ring; dog indgår heri dele af ældre egetræstag

værker, fortrinsvis spær, der er genanvendte 
som hanebånd. Endelig er der i forbindelse 
med 1970’ernes istandsættelsearbejder foretaget 
suppleringer (med trykimprægneret træ), der 
for søndre våbenhus’ vedkommende må beteg
nes som en regulær fornyelse. Sakristiet og tår
net har derimod delvis bevaret ældre tagvær
ker. I førstnævnte tilfælde et spinkelt fyrretræs- 
tagværk med hanebånd af genanvendt egetøm
mer, mens tårnets formentlig oprindelige ege
træsstol er af krydsbåndstype med dobbelt lag 
hanebånd og lodrette spærstivere kæmmet ned 
over spærfoden; begge tagstole er fornyet ved 
seneste restaurering, tårnets endog i betydeligt 
omfang, men med egetræ.

Aftryk på triumfgavlen viser, at korets og 
skibets oprindelige †tagværker har været af 
gængs romansk type med lav taghældning (ca. 
45°) og skråstivere. Korets spær understøttedes 
således af et enkelt sæt stivere, mens skibet (jfr. 
fig. 4) havde dobbelt sæt af 8-9 cm.s tykkelse. 
Et udmuret hul i højde med kortagets kip 
stammer fra det udtagne rygningsbræt.

Ved korets ombygning er tagværket ændret, 
idet spærene ikke længere kom til at hvile på 
loftsbjælkerne, der blev indbygget i murkro
nen. I stedet fik de selvstændige spærfødder 
over en langsgående rem, der har efterladt sig 
aftryk ved taggavlens fod ud for nordre flan
kemur.

Muligvis var tårnet i 1600’rne blytækket,34 
men kirken har længe stået hvidkalket og med 
tage, der er hængte med røde vingetegl. Ligka
pellets bjælkeloft er fornyet 1970 og står brun- 
bejdset, mens det ældre loft i sakristiet er grå- 
malet.

Opvarmning. 188335 opsattes en kakkelovn, 
som 1918 stod i skibets nordøstre hjørne. To år 
senere opsattes samme sted et nyt varmeværk 
(kalorifer), der o. 1942 afløstes af et anlæg med 
indfyring fra materialhuset (nordre våbenhus) 
og varmluftsriste, delvis indsat i den gamle, 
tilmurede norddør (arkitekt Aage Herløw). 
1970 ændredes opvarmningssystemet atter, 
idet varmecentralen nu installeredes i ligkapel
let på kirkegården.
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Fig. 10. Forslag til restaurering af korets og skibets sydside samt våbenhuset. Farvelagt plan, facade og snit fra 
1863, signeret »V. Tvede«. Kunstakademiets bibliotek. - Proposal for the restoration of the south walls of the 
chancel, nave and porch. Ground-plan, facade and sections from 1863 and signed »V. Tvede«.
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Fig. 11. Scener af mordet på Erik Plovpenning 1250: a. Kongens skriftemål (s. 1420). b. Kongens mordere 
(s. 1421). c. Fiskerne finder kongens lig i Slien (s. 1422). Kalkmalerier o. 1250-75 på skibets nordvæg, fremdra
get i første og andet fag. Placeringsskitse tegnet af Marianne Nielsen, delvis efter opmåling af Marinus 
Andersen og Peder Bøllingtoft. 1:50. - Scenes from the Murder of Erik Plovpenning 1250: a. The confession of the 
King. b. The King’s murderers. c. The fishermen finding the dead body of the King in the Schlei. Wall-paintings c. 1250- 
75 on the north wall of the nave, uncovered in the first and second bays.

KALKMALERIER

Ved kirkens restaurering 1942 fremkom spred
te partier af en kalkmaleriudsmykning, som er 
ældre end hvælvslagningen. Malerierne har 
dækket væggene i koret og i skibets østre halv

del.36 De følgende år istandsatte konservator 
Egmont Lind de malerier, der ansås for beva- 
ringsværdige, nemlig på korbuens underside 
og på skibets nordmur i første hvælvfag nær
mest den vestre hvælvingspille; i samme 
hvælvfag, ved den østre hvælvingspille, var af
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dækket endnu et billede, som dog ikke kunne 
istandsættes på stedet, men blev aftrukket og 
overført til lærred. Aftrækket er siden blevet 
opbevaret på Nationalmuseet. Andre kalkma
lerispor fra den samme udsmykning på korets 
nordmur og på skibets østmur var så fragmen
tarisk bevarede eller afslidte, at de atter kalke
des over.

I forbindelse med restaureringen af kirkens 
indre fremdroges 1983 yderligere nogle partier 
af samme udsmykning, nu på korets vestvæg 
og på skibets nordvæg i andet hvælvfag, nær
mest den østre hvælvingspille. De nyfremkom- 
ne partier istandsattes to år senere af konserve- 
ringstekniker Peder Bøllingtoft, og samtidig 
foretoges en genrestaurering af de tidligere 
fremdragne malerier. - Over hvælvene er far- 
vespor bevarede, men billederne står overve
jende meget svagt eller er så kraftigt beskåret af 
hvælvingerne, at emnerne - bortset fra triumf
væggens - ikke kan bestemmes.

Efter 1250.37 Kalkmaleriudsmykningen, som 
er malet i 1200’rnes anden halvdel, muligvis i 
århundredets tredie fjerdedel, tiltrækker sig 
særlig interesse, fordi den indeholder beretnin
gen om mordet på Erik Plovpenning 1250, og 
dermed er led i bestræbelserne på at gøre Erik 
til helgen. Hændelserne omkring mordet skild
res i en billedfrise på skibets nordvæg, triumf
væggen har været helliget en dommedagsfrem- 
stilling, og i koret har der været billeder fra Jesu 
barndomshistorie.

Korets nordvæg. I det vestlige hvælvningsfag 
fremkom 1942 svage og medtagne spor af to 
billedscener, der ikke lod sig fotografere, men 
blev gengivet i en blyantsskitse (fig. 12). Heraf 
fremgår, at malerierne på væggens vestligste 
del viste først Jesu fødsel, dernæst Fremstillin
gen i templet, begge beskåret af hvælvet og 
ydermere fragmentarisk overleveret. Fødsels- 
scenen var usædvanlig ved at medtage billedet 
af Jesusbarnet, som vaskes - et apokryft træk, 
der er almindeligt i byzantinsk tradition, men 
sjældent i det skandinaviske materiale.38 Over
hovedet viser skitsen kun vaskningen af barnet, 
idet den hvilende Maria må have været afbildet 
vestligere på væggen; antydningen af et ned-

Fig. 12. Jesu fødsel og Fremstillingen i templet. 
Fragmenter af †kalkmalerier o. 1250-75 på korets 
nordvæg (s. 1417). Blyantsskitse ved Karl Frederik 
Henriksen 1943. Ved embedet. - The Nativity and 
The Presentation in the Temple. Fragments of †wall- 

paintings c. 1250-75 on the north wall of the chancel.

hængende draperi er muligvis levn heraf. Fød
selshjælpersken, som er iklædt hovedlin, sidder 
på en bænk og holder Jesus i armene over et 
vaskekar, der bevidst er udformet som en dø
befont.39

I Fremstillingen i templet (Luk. 2,22-39) sås 
Maria stående med Jesusbarnet på armen foran 
et alterbord, bag hvilket Simeon rakte hænder
ne frem for at modtage Herrens salvede; kun 
den gamle præsts hænder var bevaret, idet re
sten af skikkelsen ligesom den øvre del af Ma
rias ansigt var forsvundet. Bag sidstnævnte sås 
en stående person, hvis identitet ikke med sik
kerhed kan bestemmes.40

Korets vestvæg (fig. 14). På begge sider af kor
buen findes et højtsiddende billedfelt med un
derkant i niveau med korbuens vederlagssten. 
Disse billedfelter, der er stærkt beskåret af det 
senere indbyggede korhvælv, begrænses for
oven og forneden af en kron- og lavfrise, den 
første med storbladede palmetter, den anden 
med bølgeranke. Korbuen indrammes af en 
smal bort med hjertepalmetter, og under lavfri
sen har der været et malet draperi.

De synlige flader af selve billedfelterne rum-
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Fig. 13. Brudstykke af 
Dommedag visende de 
frelste sjæle vendt mod 
en engel. Kalkmaleri 
o. 1250-75 på triumf
væggens nordre halvdel, 
set fra skibets loft 
(s. 1420). HJ fot. 1985. - 
Remains of the Last fudge- 
ment showing the Blessed 
turned towards an angel. 
Wall-painting c. 1250-75 
on the north half of the east 
wall of the nave, seen from 
the loft.

Fig. 14. Kalkmalerier fra 
ca. 1250-75 på korets 
vestvæg og korbuens 
underside (s. 1417). NE 
fot. 1985. - Wall-paint
ings c. 1250-75 on the west 
wall of the chancel and on 
the soffit of the chancel 
arch.
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Fig. 15a-b. Kalkmalerier c. 1250-75 på korbuens underside (s. 1419). a. Nordre halvdel: Maria og Johannes. b. 
Søndre halvdel: Paulus og Petrus. NE fot. 1985. — Wall-paintings c. 1250-75 on the soffit of the chancel arch. a. 
North half: Mary and St. John. b. South half: St. Paul and St. Peter.

mer fremstillingen af en stående engel. I nord
siden lader hvælvet blot en del af den ene vinge 
fri samt et stykke af en fodsid dragt, i sydsiden 
derimod dækkes kun halvdelen af overkrop
pen. Englefiguren holder i hånden et skrift
bånd, hvis tekst nu er forsvundet. I øvrigt er 
figuren placeret så tæt op ad korbuen, at billed- 
feltet kan rumme endnu en figur foruden 
engelen.

På korbuens underside er over hver af veder- 
lagsstenene en dobbeltarkade (fig. 15 a-b), som 
indrammer fire glorieprydede figurer: Maria 
og Johannes i nord, Petrus og Paulus mod syd,

der således er bifigurer til det krucifiks, der må 
tænkes ophængt i korbuen. Over hver dobbelt
arkade ses brystbilledet af en engel mellem tår
ne, hvilket tjener til at tydeliggøre, at hele 
kompositionen skal opfattes som en hentyd
ning til det himmelske Jerusalem (Åb. 21, 9f.), 
hvis centrum er Lammet, her repræsenteret ved 
topmedaljonens Agnus Dei.

Maria er iklædt en fodsid, hvid underkjortel, 
hvorover en trekvartlang kjortel af samme far
ve og endelig en rødbrun kappe, som også 
dækker hovedet; i venstre hånd holder hun en 
bog. De øvrige figurer bærer tilsvarende drag-
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ter, dog med forskellige mønsterprydelser. Jo
hannes, der har en elegant frisure med nakke
krølle, holder som Maria en bog; det samme 
gør Paulus, med langt skæg, mens Peter, med 
den karakteristiske tonsur, har en stor nøgle 
som attribut.

Triumfvæggen. I en højde af 2,1 m over gulv 
afdækkedes 1942 svage rester af et draperi og 
herover en mæanderfrise. Over hvælvet ses 
endnu spor af en dommedagsfremstilling: Mod 
syd findes hovedet af en engel med glorie og 
vinger, og svagt anes flere andre ansigter vendt 
mod syd, mens ét er vendt den modsatte vej. 
Dette må være de fortabte, der af engelen dri
ves bort, mens en ser sig fortvivlet tilbage; syd- 
ligst anes en rødlig djævlefigur, der tager imod 
ved Helvedes port.

På den modsatte, nordre del af triumfvæg
gen er et tilsvarende englehoved fint bevaret 
(fig. 13), og engelen viser her de salige, hvis 
fremstrakte hænder anes, til Himmerig. Frem
stillingen forudsætter et billede af Verdensdom- 
meren i midten lige over korbuen, men dette 
vægstykke er helt skjult bag hvælvet. Billeder
ne afsluttes foroven af en frise, hvor storblade
de palmetter er smeltet sammen med en buefri
se af hjerteform.

Skibets nordvæg (jfr. fig. 11) er inddelt med to 
billedfriser, der adskilles af et smalt, tofarvet 
bånd. Foroven begrænses billedrækkerne af en 
kronfrise, hvis ornamentik dog ikke nærmere 
kan bestemmes, mens lavfrisen, hvorunder 
malet draperi, består af akantusrosetter i tæt 
sammenstillede cirkelslag. Emnerne i den øvre 
billedfrise, der er næsten helt skjult bag hvæl
vingerne, kan ikke identificeres; kun et hjørne 
af en kjortelfold ses foroven til venstre i første 
hvælvfag.

Af den nedre hovedfrises billeder er delvis 
bevaret tre episoder af mordet på Erik Plov- 
penning natten til den 9. aug. 1250. Historien 
er følgende: Efter lumskt at være pågrebet af 
sin broder Abel, førtes kongen af dennes mænd 
bort på Slien i en båd, der snart forfulgtes af en 
ukendt båd; i det midterste afsnit af de bevarede 
kalkmalerier illustreres den episode, hvor kon
gen har forstået, at han vil blive myrdet af for-

Fig. 16. Fiskerne finder kongens lig i Slien. Scene af 
mordet på Erik Plovpenning 1250 (s. 1422). Kalk
maleri o. 1250-75 på skibets nordvæg, jfr. fig. 11. 
Peder Bøllingtoft fot. 1985. - The fishermen finding 
the dead body of the King. Scene from the murder of Erik 
Plovpenning 1250. Wall-painting c. 1250-75 on the north 
wall of the nave, cf. fig. 11.

følgerne, og derfor har bedt sine bådsfolk om i 
hast at tilkalde en præst, han kan skrifte for 
(fig. 17a). Kongen ses knælende med krone på 
hovedet; han er iført fodsid, hvid dragt, grøn 
skjorte og over denne en knælang, ærmeløs 
kjortel.41 Ansigtet ses i halvprofil, svagt for
overbøjet og med lukkede(?) øjne; et tætklippet 
skæg er markeret langs kæbelinien, og det lyse 
hår på hovedet ender elegant i en nakkekrølle. I 
venstre hånd holder kongen en lille rund skive, 
formentlig en oblat han har modtaget, mens 
han med den anden hånd overrækker en gave, 
der mest minder om en bog, til skriftefaderen. 
Denne er klædt som biskop og bærer over fod
sid, hvid dragt et gult bånd, en stola, hvis frie 
ender forneden mødes i en spids mellem knæe
ne; biskoppens hoved er skjult bag hvælvets 
skjoldbue, men en nærmere undersøgelse 1985 
godtgjorde, at han bærer en mitra af tidlig mid-
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Fig. 17a-b. Scener af mordet på Erik Plovpenning 1250. a. Kongens skriftemål (s. 1420). Peder Bøllingtoft fot. 
1985. b. *Kongens mordere (s. 1421). E. Lind fot. 1943. Kalkmalerier o. 1250-75 på skibets nordvæg, jfr. 
fig. 11; dog er fig. 17b aftrukket og indtil videre på Nationalmuseet. - Scenes from the murder of Erik Plovpenning 
1250. a. The confession of the King. b. *The King’s murderers. Wall-paintings c. 1250-75 on the north wall of the nave, 
cf. fig. 11. 17b has however been removed, and is at present at the National Museum.

delalderlig type uden de senere så karakteristi
ske spidser. Biskoppens ansigt ses i halvprofil, 
idet han ser ned mod den knælende konge. 
Skriftemålet foregår ude i den fri natur, hvor 
biskoppen sidder på jorden, og i baggrunden er 
to træer, der bugner med frugter - det er jo 
august måned. Bag træerne ses Herrens velsig- 
nende hånd rettet mod kongen.

Det østligste afsnit af hovedfrisen, der blev 
aftrukket, viser med al sandsynlighed selve 
mordet (fig. 17b). Den synlige del af fremstil
lingen gengiver en bådstævn, der foroven en
der i karakteristisk cirkelform. Bordplankerne 
er omhyggeligt malet. I bådstævnen sidder en 
person i lang kappe med høj krave. Ansigtet, 
hvis træk ikke er bevarede, er i halvprofil vendt 
mod øst. Ved bådstævnen står en kriger iført 
brynje og knælang kappe, der holdes fast i livet 
af et simpelt bånd. Han synes at tage et skridt

mod venstre og bort fra båden. Med venstre 
hånd holder han om sin sværdskede, der hæn
ger på plads i bæltet, mens sværdet ikke ses. 
Krigerens ansigt er i halvprofil med realistiske 
træk malet med sort farvestreg. På højde her
med ses endnu et ansigt i kanten af det ødelagte 
parti, ligeledes i halvprofil, men vendt mod 
højre. Forneden i billedet under bådstævnen og 
frem til krigerens ben er en uidentificerbar af
tegning med brede tværstriber i rødt og gråt; 
for enden af denne spoleformede aftegning lig
ger mod øst en tallerkenlignende figur. Sand
synligheden taler for, at dette illuderer det i 
Slien sænkede lig, til hvilket drabsmændene i- 
følge krøniken havde bundet en mængde jern, 
samt at krigeren, der står med sit sværd ved 
båden, er en af de tre forfølgere, måske lige
frem ham, der med sværdet skilte kongens ho
ved fra hans krop.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 92
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Det vestligste og sidst fremkomne afsnit af 
hovedfrisen (fig. 16) viser atter en bådstævn, lig 
den førnævnte, og her står en mand med en 
stage ned i vandet; hans realistisk tegnede an
sigt ses i halvprofil mod venstre, hvor han ser 
ned mod en anden mand, der sidder i båden 
med ryggen til. Over blusen har denne en lang 
kappe, der dækker benene, men også oversiden 
af den kasse, hvorpå han sidder. Kassens flet
ning er omhyggeligt markeret - en fisker på sin 
fiskekurv. I skødet ses mellem fiskerens arme 
en kongekrone på højkant, og endnu er en hår
lok af det kronede hoved bevaret ved kronen. 
Resten af billedet er ødelagt. Kongekronen er 
den samme, som ses i skriftemålsbilledet, og 
fiskerne i båden illustrerer den del af krøniken, 
der fortæller, at nogle fiskere under deres dont 
på Slien nogen tid efter mordet trækker liget op 
i garnet.

Teknik og farver. Malerierne er udført på en 
svær og overhvidtet berapning, sine steder 
temmelig grov, andre steder ligefrem afkostet. 
Den meget ujævne bund har formentlig oprin
delig ikke været tiltænkt en kalkmaleriudsmyk
ning, men udgør blot den afsluttende vægbe
handling ved kirkebygningens opførelse. Ma
lerierne er udført i secco-teknik, med komposi
tionens og figurernes konturer trukket op i 
rødbrun farve. Baggrunden har været dæmpet 
grøn med en blandingsfarve af okker og sort 
(kul), nu dekomponeret til en grønlig-gul tone. 
Mod denne baggrund har de hvide klædebon 
aftegnet sig skarpt, stedvis med irgrønne islæt 
(kongens skjorte i skriftebilledet, engelens fol
destreger i korbuen); også mønje er benyttet til 
klædedragter (kongens ærmeløse kjortel, engle 
i korbue), mens afstribninger hovedsagelig er 
udført med forskellige okkernuancer tillige 
med hvidt. I ornamentfriserne er de samme far
ver med cirkelslag i skiftevis grønt og tvefarve- 
de i zinnober/hvidt. Draperiet forneden er i 
lysokker med folder i brændt mørkokker.

Stil og billedprogram. Udsmykningen bærer i 
sin helhed præg af gammel tradition, der giver 
sig udtryk i den geometriske inddeling i billed- 
felter og friser, i figurernes opstilling og frem
træden i korbuen, den grønne baggrundsfarve,

ornamentfrisernes bundne motiv eller draperi
malingen forneden. Samtidig giver en vis ele
gance sig tilkende i forhold til ældre malerier. 
Det gælder ikke mindst billedet med skriftemå
let, hvor den unge konge er fremstillet netop så 
smuk og vennesæl, som krønikerne omtaler 
ham; ligeledes indvarsles en ny tid, med en u- 
vant realisme i krigerens og fiskerens ansigt. 
Malerierne står stilmæssigt midt i en over
gangstid, før gotikens friere udtryksmåde, men 
det traditionsbundne styrkes ved, at det er 
vægmalerier og ikke som senere hen hvæl- 
vingsdekorationer.

Billedprogrammet lægger op til en hyldest af 
Erik Plovpenning som helgen og til at mindes 
det skændige drab som martyrium. Tidligt 
kom rygter i omløb om jærtegn ved hans grav, 
der 1258 var overført til klosterkirken i Ring
sted, hvor hændelserne omkring mordet er 
fremstillet i kalkmalerierne, endda med samme 
bådtype som i Tømmerup.42 Mordet affødte en 
righoldig litteratur, og efterhånden skabtes le
gender om Erik. Bestræbelserne på at få en hel
genkåring i stand bar dog ikke frugt, og Erik 
Plovpenning blev ikke kanoniseret. I billederne 
er han da også gengivet uden glorie.

Malerierne i Tømmerup synes at gå tilbage 
på en tabt helgenfortælling43 og afviger på flere 
punkter fra de kendte tekster om drabet. For 
eksempel er det ikke, som nævnt i teksterne, en 
præst, men en biskop, der modtager skriftemå
let midt om natten, og han sidder ikke i båden, 
men på landjorden; kongen bliver af fiskerne 
fundet med kronen på hovedet, mens fortællin
gen taler om en hjælm, og at fiskerne undrede 
sig over, hvem de mon havde faet i deres garn; 
en kilde nævner, at kongen ved skriftemålet 
gav sit spænde til præsten, men her synes det at 
være en bog. Naturligt nok har ingen af delta
gerne i mordet fortalt om de nærmere omstæn
digheder. Det vigtigste i denne forbindelse er 
imidlertid, at billederne ikke gengiver hændel
sesforløbet i kronologisk orden, men er sat op 
med skriftemålet som centralbillede og et mar
tyrbillede til hver side. Her er det helgenlegen
den, der tæller, mere end den politiske propa
ganda til styrkelse af kongefamilien.
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Fig. 18. *Alterbordsforside fra 1580’erne, med malerier af Isaks ofring, Korsfæstelsen og Kobberslangen. 
Under Kristi Kors signeret: »158? (H) M« (s. 1424). NE fot. 1978. - *Altar frontal from 1580s, with paintings of 
the Sacrifice of Isaac, the Crucifixion and the Brazen Serpent. Under the cross the signature: »158? (H) M«.

†Kalkmalerier, 1942 af kunstmaler Victor 
Steensgaard. På et kalklag tilsat bindemiddel 
dekoreredes samtlige hvælvingsbuer med orna
mentik, inspireret af motiver fra gotikkens 
kalkmalerier (jfr. fig. 19) og i forskellige farver. 
Den i sin art interessante udsmykning stod ikke 
til at redde, da malebunden 1983 måtte hugges 
ned, hvorefter hvælvingerne fremtræder hvid
kalkede.

INVENTAR
Oversigt. Det eneste inventarstykke fra middelalde
ren, som findes bevaret i kirken, er, foruden alter
bordet, den romanske døbefont af granit. Altertavle 
og prædikestol er udført i 1600’rnes begyndelse anta
gelig af et værksted i Kalundborg. En klokke, der 
1756 støbtes på kirkeejeren, grev Lerches, bekost
ning, var 1888 revnet og måtte omstøbes. Derimod 
er kalk og disk, skænket 1764 af Conrad von Hol

stein til minde om hans hustru, der døde få måneder 
efter deres bryllup, endnu i brug. Oblatæsken har 
graveret årstal 1845; samme år restaureredes alter
tavle og prædikestol med maling og forgyldning, og 
der opstilledes nye, oliemalede stole i hele kirken. 
Tyve år senere istandsattes inventaret på ny, hvorved 
interiøret ændredes væsentligt. Arbejdet udførtes på 
kirkeejerens bekostning under ledelse af arkitekt Vil
helm Tvede. Altret fik ny beklædning. Muligvis er 
det også ved denne lejlighed, at krucifikset over kor
buen blev fjernet tillige med en middelalderlig alter
tavle, hvis midtfelt var ophængt på nordvæggen og 
sidefløjene på sydvæggen. Et stort pulpitur, som tid
ligere havde været uundværligt, men af biskop 
Mynster 1838 betegnedes som vansirende, har anta
gelig ligeledes kunnet borttages.
Alterbord, middelalderligt, af kampesten, 166 X 
70 cm og 115 cm højt over nuværende gulv; det 
er opført 90-95 cm fra østvæggen.

*Relikviegemme?, middelalderligt, af granit, 
ca. 40 X 35 cm, højde ca. 18 cm, med firkantet

92*
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udhugning ca. 26 X 21 cm og 9 cm dyb. De 
udvendige sider er næppe beregnet til at ses. 
Stenen blev fundet i jorden i tomten under kir
keladen, hvorfor dens oprindelige placering og 
dermed anvendelse ikke med sikkerhed lader 
sig bestemme. Et relikviegemme har i reglen 
foroven en aftrapning til den stenplade eller fli
se, som normalt lukkede gemmet; en sådan 
mangler her, men er heller ikke absolut nød
vendig, jfr. Uvelse (DK. Frborg. s. 2151 med 
fig. 16). I Kalundborg Museum (nr. 6099).

Alterbordspanel, fra 1865,44 forsiden med fire 
fyldinger, kortsiderne hver med to. Mørke
brunt, med forgyldte lister om forsidens fyl
dinger.45

*Alterbordsforside (fig. 18), med malerier sig
neret 158? M(H) eller (H)M i lighed med den så 
godt som identiske forside i Svinninge (s. 717), 
hvis træskærerarbejde også er udført i samme 
værksted som bl.a. Tømmerups, jfr. nedenfor.

Panelet måler 107 X 172 cm; det deles i tre 
felter af kannelerede, toskanske pilastre, der 
smalner lidt opefter. Hvert felt rummer en ar
kade med karakteristisk reliefskåret mands- el
ler kvindehoved i roset i sviklerne. Bueslaget 
hviler på fyldingspilastre, hvorover vandret 
profilliste, som går ind til de store, adskillende 
pilastre. Såvel postament som gesims har frem
spring henholdsvis under og over pilastrene og 
adskilles fra storfelterne af tandsnitlister. Både 
fremspring og gesimsfrise har felter indrammet 
af profillister på tre sider.

Foruden den allerede nævnte forside i Svin
ninge kan et ikke ringe antal deriblandt f.eks. 
Gislinges (s. 576, fig. 20), henføres til et værk
sted, som har leveret prædikestolene i Nørre 
Asmindrup (Ods hrd.) og Tuse, med reliefskå
ret årstal 1584; desuden til Sæby et †panel, der 
var signeret Harmen snedker 1590 (jfr. s. 610, 
fig. 30-32 og s. 926, fig. 40).

Farverne på postamentet er borte; men i øv
rigt er forsiden grøn med hvide pilastre, roset
terne hvide med rødt i midten, og hovederne 
har naturlig karnation.

Arkadernes malerier forestiller Korsfæstelsen 
flankeret af Isaks ofring og Kobberslangen. 
Fremstillingerne er så godt som identiske med

de tilsvarende i Svinninge. Blandt de få forskel
le kan noteres udformningen af Jerusalem by 
bag ved den korsfæstede; i offerscenen holder 
englen lidt forskelligt på sværdklingen, og lam
met ved Abrahams fødder vender hovedet den 
anden vej. Endelig er der i scenen med kob
berslangen udeladt et par trækroner, mens 
mændene ved siden af Moses har faet en mere 
fremskudt plads. Disse små afvigelser udeluk
ker dog ikke et fælles forlæg, som antagelig går 
tilbage til Virgil Solis.46 Farveholdningen er 
olivengrøn, rød, gul og gråhvid. Et par af kap
perne er beigefarvede.

Panelet er på et ukendt tidspunkt indsendt til 
Folkemuseet, hvorfra det senere afleveredes til 
2. afdeling (inv. nr. D603/1978). Dets tilhørs
forhold er ikke oplyst, men den omstændig
hed, at målene passer til alterbordet i Tømme
rup, og forsidens udseende svarer til Høyens 
beskrivelse af en alterbordsforside, som var i 
kirken ved hans besøg der 1832, er med til at 
sandsynliggøre formodningen om proveni- 
ensen.

Et †alterklæde var 166714 af brunt fløjl.
Altertavle (fig. 19), fra o. 1600, tidligere med 

malet årstal 1623,47 og ligesom prædikestolen 
tilskrevet det såkaldte Kalundborgværksted. 
Begge malerier er oprindelige.

Tavlen har vanlig renæssanceopbygning be
stående af postament med fremspring under 
søjlerne, der to og to flankerer storstykkets 
midtfelt; til siderne vinger. Tilsvarende for 
topstykkets vedkommende, dog med kun én 
søjle på hver side af maleriet. Tavlen krones af 
trekantgavl hvori englehoved.

Postamentfremspringene smykkes af beslag
værk omkring løvehoveder, to på hver. Stor
stykkets glatte, joniske søjler, der indrammer 
midtfeltet, har i prydbæltet reliefskåret engle
hoved over frugtbundt (fig. 20a). Sidevinger
nes udsmykning er forholdsvis enkel med tre 
mindre rosetter på stribe og deri ophængt et 
større frugtbundt; foroven rovfuglehoved, 
som i næbbet bærer bånd med tilsvarende, men 
mindre frugter. Langs vingernes yderkant en 
ramme hvori ringe. Den fremspringende ge
sims bæres af storstykkets søjler og har over
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Fig. 19. Altertavle, tidligere med malet årstal 1623. De oprindelige malerier forestiller Nadveren, efter Johan 
Sadelers stik af Peter Candids maleri, og i topstykket Fodtvætningen (s. 1424). NE fot. 1981. - Altar-piece, 
formerly with painted date 1623. Original paintings of the Last Supper from Johan Sadeler’s engraving of the painting by 
Peter Candid, and in the over-piece Christ washing the feet of the Disciples.
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Fig. 20a-b. Altertavledetaljer, sml. fig. 19. a. Engle- 
hoved over frugtbundt i prydbæltet på en af stor
stykkets søjler, b. Englehoved på storgesimsens bøj
le (s. 1424f.). NE fot. 1981. - Details of altar-piece, cf. 
fig. 19. a. Head of cherub above bunch of fruit in the 
ornamental band on one of the columns of the central com
partment. b. Head of cherub on bracket beneath cornice.

disse bøjler med englehoved (fig. 20b); frisen er 
glat, mens kronlisten smykkes af pærestav om
kring roset på midten (sml. Røsnæs prædike
stol). På hjørnerne står drejede spir. Topstyk
kets maleri sidder ligesom storstykkets i ægge- 
stavprydet ramme; de flankerende søjler er 
glatte bortset fra diamantbosserne i prydbæltet. 
De relativt små vinger har udover rammens 
volutter og fuglehoved foroven, kun en lille 
portallignende dekoration. Gesimsens frise er 
glat med udsavede bøjler over topfeltets søjler; 
herover står to spir svarende til storgesimsens.

Tavlen er nær beslægtet med den i Værslev 
(Skippinge hrd.) samt med en gruppe prædike- 
stole, hvortil foruden kirkens egen hører stole
ne i Raklev og Røsnæs (s. 1364, hvor værkste
det er omtalt).

Tavlen fremtræder i afrenset eg med forgyld
ning på ornamenterne; i postamentfeltet nyere 
gylden fraktur på sort bund: »Gører dette til 
min Ihukommelse« (1 Kor. 11,25). Den nuvæ
rende tilstand skyldes antagelig en gennemgri
bende restaurering 1865, jfr. hvidmalet ind
skrift på krongesimsens overside: »Anno 1865

blev denne Kirkes Altertavle og Prædikestol re
staureret F. Melchior«.

De to malerier, som begge er malet på træ, 
forestiller Nadveren og Fodtvætningen. Stor
stykkets nadverfremstilling, 107 X 97 cm, er 
udført efter Peter Candids billede kendt gen
nem stik af Johan Sadeler, jfr. altertavlen i 
Drøsselbjerg (s. 1320).48 Og ikke alene forlæg
get, men også maleren synes at være den sam
me. Ligesom det er tilfældet i Drøsselbjerg, 
følges forlægget nøje, blot er der her, som også 
i f.eks. Værslev, indføjet gardiner, der delvis 
dækker væggen i baggrunden; de er trukket op 
på hver side af nichen bag ved Kristus. Farven 
er olivengrøn med mørkere folder, mens væg
gen er mørkegrå. Kristus bærer rød kappe over 
hvid kjortel. Apostlene har gule, vissengrønne 
eller røde kapper med blå krave over gule eller 
blegrøde dragter. Et stærkt hvidt lys falder på 
dugen, men dens »forside« er næsten sort.

Topstykkets maleri, 80 X 60 cm, der forestil
ler Fodtvætningen, er malet efter Aegidius Sa
delers stik af Hans von Aachens billede.49 A- 
postlene grupperer sig omkring nadverbordet, 
som er dækket med to stager hvori brændende 
lys. I forgrunden knæler Kristus foran den sid
dende Peter, som løfter venstre fod over vand
fadet. Farveholdningen er grå, med rosa og is
blåt skær, væggen i baggrunden beige.

I midten af 1700’rne sås øverst et våben med
O på den ene side og B på den anden, desuden 
årstallet 1623. Med »øverst« menes utvivlsomt 
gesimsfrisen; initialerne må formodes at stå for 
lensmanden på Kalundborg Otto Brade Peder
sen, der residerede 1623-24.50

†Altertavle, kendt fra Høyens omtale 1832. 
Han beskriver den kort som en gammel alter
tavle: Korsfæstelsen, maleri med høvedsman- 
den på en hvid hest, Maria Magdalene, Maria 
og Johannes - Johannes og den korsfæstede 
godt tænkte. På fløjene Tilfangetagelsen, Kri
stus for Kaifas, Korsbæringen - der mindede 
om Dürer og Brüggemann — samt Opstandel
sen; på gravstenen [sarkofagens låg] et ubrudt 
segl. Inkarnationen var grel, zinnober og tegl- 
stensagtig, i skyggerne grålig; stærke farver, 
gult, rødt, blåt og hvidt. »Jeg ville ligne det ved
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en slags efterligning efter Lucas Cranach sam
menblandet med erindringer af Durer«, skriver 
Høyen.

Det kan have været en nederlandsk, malet 
altertavle som f.eks. i Nørre Søby på Fyn, hvis 
tavle fra 1551 i midtfeltet rummer en scene som 
den beskrevne, mens fløjene gengiver Bønnen i 
Getsemane og Tilfangetagelsen på indersiden, 
og på ydersiden Kristus for Kaifas og Gravlæg- 
gelsen.51

I sin topografiske beskrivelse fra 1849 og 
endnu 1861 nævner henholdsvis J. H. Larsen og 
Frederik Algreen-Ussing billedet af Korsfæ
stelsen, som var ægte forgyldt, men afslidt og 
ramponeret, på nordvæggen, mens fløjene med 
lidelseshistorien i fire felter, hang på den sydli
ge væg. Tavlen må antages at være fjernet ved 
restaureringen 1865.8

Altersølv. Kalk og disk skænket 1764 ifølge 
graveret indskrift på bægeret. Den 21 cm høje 
kalk, antagelig sammensat af to dele (fig. 21 a) 
har rektangulær fod med brede hjørneafskærin
ger i konkave kølbuer. Skaftet er cylinderfor- 
met med spinkel bølgeliste omkring profilering 
på det nedre skaftled og den midtdelte, lige— 
knækkede knop. Bægeret har tilsvarende bølge
liste under mundingsrandens profilering.52 På 
foden, der forekommer lovlig lille i forhold til 
bægeret, er anbragt små, slebne klare og røde 
sten indfattet i sølvkant og med graverede bla
de udenom. På to modstående sider ses blad
krans hvori initialerne »GGZDL« og 
»MGZLW« med versaler, for medlemmer af 
familierne Danneskjold-Laurvig og Leiningen- 
Westerburg, jfr. nedenfor. Under bægerets 
mundingsrand ses giverindskriften på tysk med 
graveret skriveskrift: »Her Conrad von Holste
in Oberst Leutnant von der Cavallerit verehret 
Diessen Kelh, und Ostien Teller zum anden- 
cken Seiner Hier ruhenten inniggeliebsten Seel(i- 
ge) Frau«. På den ene side af bægeret er grave
ret en hjerteformet rokokokartouche hvori læ
ses: »Anna Augusta Sophia Catharina Louisa 
vermæhlte von Holstein, gebohrne Reichs 
Græffin von Leinnigen Westerborg Grünstadt 
Gebohren Den 12 augusti 1722 vermählt Den
22 maÿ 1764 gestorben Den 2 octobr 1764«. På

Fig. 21 a-b. Alterkalk skænket 1764 af Conrad von 
Holstein til minde om hustruen, Anna Augusta So
phia Catharina Louisa født von Leiningen-Wester- 
burg. a. Helhed. b. Bægeret med graverede våbener 
for Holstein og Leiningen-Westerburg (s. 1427). NE 
fot. 1981. - Altar chalice donated 1764 by Conrad von 
Holstein to the memory of his wife, Anna Augusta Sophia 
Catharina Louisa born von Leiningen-Westerburg. a. In 
its entirety. b. The cup with engraved coats of arms of 
Holstein and Leiningen-Westerburg.
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Fig. 22. Sygekalk fra 1850-75 og yngre vinflaske af 
glas (s. 1428). NE fot. 1981. - Chalice for the sick from 
1850-75 and later wine-bottle of glass.

bægerets modstående side ses våbener for Hol
stein og Leiningen-Westerburg (fig. 21b). Såvel 
proportionerne som den omstændighed, at fo
dens initialer ikke står for ægteparret - men 
muligvis medlemmer af hendes familie - un
derstreger sandsynligheden for, at kalken ikke 
er udført på een gang, men sammensat af to 
dele. To identiske mesterstempler sidder på 
skaftet: SK (Bøje 1873) for Søren Madsen Knie, 
Kalundborg (han fik borgerskab 1759, opsagde 
det 1797 og døde 1816), og er antagelig påført i 
forbindelse med den graverede udsmykning og 
ændringen af kalken, da den skænkedes til kir
ken 1764 (sml. †begravelser).

Den tilhørende disk, tvm. 13 cm, har en 
knap 2 cm bred fane, hvorunder to ens mester
stempler identiske med kalkens.

Oblatæske, skænket 1845, cylinderformet, 
tvm. 12 cm, højde 4 cm, let hvælvet låg med 
påloddet latinsk kors. På siden graveret skrive
skrift: »Tømmerup Kirke 1845«. Under bun
den, på siden og indvendig i låget fire stempler: 
mestermærke M. Levy (Bøje 1979, nr. 1044 
bortset fra, at der her er brugt w) for Meyer 
Nathan Levy, †1844, og broderen Marcus Le
vy, †1829, eller for Moritz Meyer Levy (Bøje 
1979 s. 236), der fik borgerskab som juvelér 
1830 og afgav det 1848. Desuden guardein-

mærke for Reimer Hinnerup og månedsmærke 
skytten. Under bunden er endvidere graveret: 
»v(ægt) 21 Lod«.

Alterkande, 1949. På korpus graverede versa
ler: »Hans Andreas Clausen« og med skøn
skrift: »Kaustrup 1883-1952«. Under bunden 
stemplet: C. C. Herman, Københavnsmærke 
19(49) og guardeinmærke for Johs. Siggaard. 
†Alterkander. Inventariet 1667 nævner to tinfla
sker, en lille og en stor;14 1695 omtales kun én 
flaske.26 1855 var der anskaffet en sort glaskan
de fra Holmegaard i stedet for den gamle af 
nysølv.11 Kanden er formentlig identisk med en 
alterkande af porcelæn nævnt 1862.32

Sygesæt (fig.22), bestående af kalk og disk fra 
1800’rnes tredje fjerdedel samt en yngre vinfla
ske af glas. Kalken er 12,5 cm høj, har cirkulær 
fod gående direkte over i det trinde skaft, som 
brydes af midtdelt, riflet knop med spidsovalt 
tværsnit. Det ret høje bæger har tilsvarende rif
linger. Mundingskanten er ombøjet; under den 
anes et næsten helt udslidt stempel, som ses 
bedre bevaret på disken. Denne er 9 cm i tvm., 
fanen knap 2 cm bred. På dens underside tre 
stempler: mestermærke for Carl Edvard 
Driebein, der fik borgerskab 1855 og omtales i 
guldsmedelavet 1874 (Bøje 1134), Køben
havnsmærke med udslidt årstal og et meget 
slidt eller mislykket guardeinmærke for Reimer

Fig. 23. Løve under alterstagens fod, sml. fig. 24 
(s. 1429). NE fot. 1981. - Detail with lion beneath the 

foot of altar candlestick, cf. fig. 24.
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Fig. 24. Alterstage fra 1600-50 (s. 1429). NE fot. 
1981. - Altar candlestick from 1600-50.

Hinnerup (1840-63). Sættet opbevares i læder- 
betrukket, beskadiget futteral; af dets form 
fremgår, at der oprindelig har været en †vinfla
ske med oblatskruegemme, som har passet i 
kalkens bæger.

Alterstager (fig. 24), fra 1600’rnes første halv
del, 43 cm høje. De svære barokstager hviler på 
tre siddende løver, fastgjort med tappe i foden, 
men forkert, idet løverne kun støtter på forbe
nene (fig. 23). Den kraftige fod har tre led, 
hvoraf det midterste er formet som en vulst, 
det øverste som en flad krave. Skaftet er rigt 
profileret med vulstformede og flade led. Gra
verede linjer følger leddenes form både på fod 
og skaft. I den mindre, dybe lyseskål sidder 
jernpig. Ny gravering: »Tømmerup Kirke«. 
Beslægtede med de noget større stager i Kund- 
by, hvorpå graveret 1636 (s. 640 med fig. 24). 
1862 havde stagerne forlorne piber til lys.37 -

Syvarmet stage »Skænket Tømmerup Kirke 
Paaskedag 1923 i Mindet om vore Forældre 
Jens Cl. Nielsen 1837-1913 Ane Kirstine Niel
sen 1842-1915«.

Et †kobberildkar nævnes i inventariet 1667- 
68.14

†Messehagler. 1667 havde man en af brunt 
fløjl samt en gammel ubrugelig,14 og 1695 næv
nes kun en gammel.26 1845 anskaffedes en ny 
messehagel,11 og igen 1897 en ny rød, da den 
gamle var falmet.13

Alterskranke, fra 1865, jfr. den tilsvarende i 
Rørby (Ars hrd.) og en forsvunden i Årby, 
med svære søjler af træ, brunmalede med for
gyldning, og bred poleret håndliste.

Font (fig. 25), senromansk, af granit, tvm. 75 
cm, nuværende højde 93 cm. Kumme og fod er 
hugget hver for sig.53 Den bægerformede kum
me er glat med rundstav under mundingsran- 
den og tilsvarende et lille stykke over foden, 
som er glat, keglestubformet med svagt indad- 
buende sider. Af Høyens skitse fra et besøg i

Fig. 25. Romansk font af granit med yngre bemaling 
(s. 1429). Ældre fot. i NM. - Romanesque granite font 
with later painting.
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kirken 1832 fremgår, at der under nuværende 
gulvniveau er en mindre rundstav over skrå
kant. 1918 var fonten oliemalet (marmoreret).34 
Tidligere stod den i koret, nu i skibets nord- 
østhjørne.

Da gulvbelægningen i tårnrummet ændredes 
1982, fandt man det oprindelige gulv, hvortil 
der foran vestvinduet sluttede sig et (†)fontepo- 
dium (sml. fig. 26), hvis sydøstre hjørne nu 
markeres af en tilhugget granitsten.55

Dåbsfade. 1) 1600’rne, af tin, tvm. 75 cm, 
glat, med en 8,5 cm bred fane og 8 cm dybt. 
Muligvis identisk med det fad, der er nævnt i 
inventariet 1667.14 2) 1800’rne,56 af messing, 
tvm. 38 cm. Inderst på fanen er en vulst og en 
profilering. Under bunden ny graveret skrive
skrift: »Tømmerup Kirke«.

Dåbskande, 1900’rne, af messing, 23,5 cm 
høj. På foden graveret skriveskrift: »Tømme
rup Kirke«. 1862 nævnes i inventariet en †dåbs
kande af tin32 og 192557 en af sølv.

Et †krucifiks over koret omtales 1832, med 
indskriften: »Ecce agnus dei« (Se det Guds 
lam), antagelig på en †korbuebjælke, jfr. spor 
deraf i korbuen. Endnu 1921 sås omridset af et 
korstræ på triumfvæggens vestside.58

Prædikestol og himmel (fig. 27), tidligere med 
malet årstal 1616,59 er udført i samme værksted

Fig. 26. Fontepodium (s. 1430). Henrik Græbe fot. 
1984. - Font base.

som altertavlen og i sin opbygning og udform
ning nær beslægtet med stolen i Røsnæs, hvor 
værkstedet er udførligere omtalt. Opgangen er 
nyere.

Kurvens fire fag adskilles af joniske søjler 
med diamantbosser i prydbæltet svarende til 
Røsnæs, dog uden den glatte ring, som dér og 
på stolen i Raklev er indskudt mellem rækker
ne. Hjørnernes udformning sandsynliggør, at 
der oprindelig har stået to søjler som på grup
pens andre stole. Felternes arkader indrammes 
af omløbende slyngbånd, og i sviklerne ses lille 
reliefskåret sløjfeornament. Postamentet bry
des på hjørnerne af vinkelbøjede fremspring 
svarende til kurvens, mens gesimsen har glat, 
gennemløbende frise, hvorover tandsnit og 
pærestav.

Himlen er sekskantet med ligedannet, min
dre felt på undersiden, hvori roset. Gesimsen 
har glat, gennemløbende frise med tandsnit un
der den fremspringende, profilerede kronliste. 
På topstykkerne ses ligeledes tandsnit under 
skråsiderne; imellem dem står drejede topspir 
svarende til altertavlens. Under alle seks sider, 
altså også ind mod væggen, er der hængestyk- 
ker; kun tre af dem har kassettelignende re
liefskæringer. Himlen er ophængt i to snoede 
jernstænger, som er ført op gennem hvælvet.

Den nyere, svejfede underbaldakin er glat; 
opgangspanelets eneste dekoration er fyldinger 
med buetunge foroven.

Stolen står ligesom altertavlen i træets farve 
med forgyldning på lister og søjlekapitæler. I 
arkadefelterne nye, gyldne versalindskrifter, 
der citerer: »Joh 6: 68«, »Rom: 10: 14«, »Jakob: 
1: 22« og »Luc: 11:28«.60

Ved 1700’rnes midte læstes samme indskrift 
som på den store klokke, dvs.: »Verbum domi
ni manet in æternum«, men på himlen stod: »A 
solis ortu usque ad solis occasum laudetur no
rnen domini. Anno 1616« (Fra solens opgang 
til solens nedgang prises Herrens navn (Sl. 
113,3)).72 Stolen står i skibets sydøsthjørne.

Stolestaderne, fra 1942, har glatte gavle med 
vandret afdækning, der ender i volutter. De er 
mørkebrune med forgyldning på den kapitæl- 
lignende afdækning, sæderne lysegrå og ryglæ-
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Fig. 27. Prædikestol tidligere med malet årstal 1616, 
udført i samme værksted som altertavlen (s. 1430). 
NE fot. 1981. - Pulpit formerly with painted 1616 exe
cuted by the same workshop as the altar-piece.

nene beige. Af det tidligere (†)stolesæt, fra 
1845,11 er bevaret fire bænke i tårnrummet og 
én i sakristiet, med udsavede gavle og åben 
ryg. Lysegrå. 1671 reparerede Jens snedker i 
Kalundborg nogle †stole.4 I nordre våbenhus 
findes en muret bænk.

†Møbler i sakristiet. Inventariet 1667 nævner 
et gammelt bord, tre lange bænke og et gam
melt skab.14

En †lysekiste og en †tavle udførtes 1664 af 
Rasmus snedker i Kalundborg.14

Pengeblok, 1845?, svarende til blokkene i År
by og Ubby (Ars hrd.). Af eg, 84 cm høj, sam
let af fire brædder med fornyet låg, hvori pen

geslids. Låge i forsiden. Nu brungrå.61 I skibet 
øst for indgangen.

*Pengetavle, 1828. Kun tavlens rygskjold, af 
eg, er bevaret. Det har halvrund afslutning for
oven og på bagsiden hul til håndtag. Desuden 
indskåret kors hvorunder: »Tøm(me)r(up) kir
kes Fattige Tavle 1828 C S«, og på forsiden 
initialerne »T.R.K.« og »F.T.L.«. 1956 skæn
ket til Kalundborg Museum (inv. nr. 7912).

Pengebøsse, 1900’rne, formet som et skrin af 
finér. I sakristiet.

Dørfløje. 1) Middelalderlig, bestående af kun 
to planker holdt sammen af to vandrette revler 
forbundet af en skrå, alle fornyede. To gangjern 
og en stor lås af træ (fig. 28) er oprindelige. På 
ydersiden er døren flammeret i nyere tid. Til 
nordre våbenhus.

2) Indgangsdøren til sakristiet er på ydersi
den flammeret svarende til nr. 1. Indvendig 
sidder ny beklædning.

3) (Fig. 29) 1865, mellem kor og sakristi, re
næssanceefterligning kronet af trekantgavl over 
bosseindrammet arkade, forneden to rudebos- 
sefyldinger. Udført efter tegning af Vilhelm 
Tvede.

4-5) Indgangsdøren til søndre våbenhus og 
døren herfra til skibet er fra 1865(?). - De ind
vendige døre er mørkebrune som stolegavlene.

Salmenummertavler, fra 1800’rne. De store 
tavler indrammes af lister, der foroven og for-

Fig. 28. Senmiddelalderlig lås af træ på dørfløj til 
nordre våbenhus (s. 1431). NE fot. 1981. - Late me
dieval wooden lock on door of the north porch.
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Fig. 29. Dørfløj mellem kor og sakristi, tegnet af 
V. Tvede 1865 (s. 1431). Kunstakademiets bibliotek. 
- Door between chancel and sacristy, drawn by V. Tvede 
1865.

neden er profilerede, langs siderne ganske 
smalle. Sortmalede, med hvid fraktur mellem 
rammelister: »Før Prædiken« og »Efter Prædi
ken«. Numre af messingblik fra 1911 (?),62 på 
søm.

*Kirkestævnetavle, 1800’rne, rektangulær, sort 
med hvidmalet: »Kirkestævne«. 1956 indsendt 
til Kalundborg Museum (inv. nr. 7913).

To lysekroner, fra 1950’erne, i barokform, 
hver med otte arme, og en større med to gange 
seks arme, hænger i skibet. På fotografi fra 
1918 ses en ottearmet, nu i tårnrummet, i ski
bets østligste fag samt en †petroleumshænge- 
lampe.

Hatteknager, 1900’rne, af træ, drejede. Lyse
grå. På våbenhusets østvæg.

En †ligbåre anskaffedes 1661.14

Et †pulpitur burde 1695 forbedres,26 antagelig 
det samme som ved 1700’rnes midte bar ind

skriften: »Unge Drenge og Jomfruer, de Gamle 
med de Unge skal love Herrens Navn; thi hans 
Navn er allene høyt og hans Lov gaaer saavidt, 
som Himmelen og Jorden er«. Udhugninger i 
tårnbuen sandsynliggør en placering i skibets 
vestende. Ved visitatsen 1838 betegnede biskop 
Mynster pulpituret som vansirende for kir
ken.63 Det synes fjernet senest 1865, muligvis 
allerede 1845.64

Orgel, med fire stemmer, anskaffet 1962.65 
Bygget 1854 af Jens Gregersen, København til 
en kirke på Grønland. Stod fra o. 1935 i Chri
stiansborg slotskirke, og har været anvendt i 
forbindelse med Københavns Drengekors virk
somhed, såvel i Slotskirken som i Odd Fellow 
Palæets koncertsal.66 Orglet er ombygget to el
ler flere gange, senest i forbindelse med flytnin
gen til Tømmerup, hvor orgelhuset forsynedes 
med en ny, svunget overdel, tilpasset højdefor
holdene på orgelpodiet. Toneomfanget er udvi
det med tonerne cs'" og d'", anbragt på en 
lille, pneumatisk hjælpevinlade; desuden er 
bælgene og en del af piberne udskiftet. Disposi
tionen er uændret: Gedackt 8 Fodstone, Fugara
8 Fod, Principal 4 Fod, Octav 2 Fod. Orglet er 
indrettet således, at det har kunnet samles af 
den grønlandske menighed uden sagkyndig bi
stand: hver pibe er mærket med registerets 
navn samt et løbenummer, og tilsvarende er 
små, nummererede papiretiketter fastklæbet ud 
for pibebræddernes huller. Dette samlesætprin
cip ses også anvendt i Gregersens seks år yngre 
orgel til Ikerasaq kirke.67 Man må forestille sig, 
at de to instrumenter kun har haft en mådelig 
stemning efter transporten og den ufagmæssige 
montering. Et søsterinstument til Tømmerup- 
orglet, bygget 1854 til Ågerup kirke (jfr. 
s. 271), står nu i Ø.Jølby kirke (Tisted amt).68 
Orglet er anbragt på den tidligere harmoni- 
umsforhøjning i skibets sydvesthjørne med fa
caden vendt mod nord.69 †Harmonium, leveret 
1914 af Petersen & Steenstrup.70

Klokker. 1) (Fig. 30a-c) 1608, støbt af Bor- 
chart Gelgiesser, tvm. 102 cm. Om halsen ver
salindskrift mellem profillister: »Verbvm do
mini manet in eternvm anno 1608 gosch mich 
Borchart Gelgiesser«. Indskriften flankeres af
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Fig. 30 a-c. Klokke nr. 1, støbt 1608 af Borchart Gel
giesser. a. Helhed. b. Medaljon med pelikanen, der 
hakker brystet for at nære sine unger. Derover støbt 
buefrise. c. Medaljon med ridder, der knæler foran 
krucifiks. Ovenover ses graveret buefrise (s. 1432). 
NE fot. 1981. - Bell no. 1 cast 1608 by Borchart Gel
giesser. a. In its entirety, b. Medallion showing the peli
can pecking its chest to feed its young. Over it is a cast 
frieze of arcs. c. Medallion showing knight kneeling in 
front of a crucifix. Above are engraved arcs.

liljefrise, som på et stykke forneden mangler; i 
stedet er indridset en forenklet frise. Nedenun
der ses tre reliefmedaljoner visende: pelikan 
med unger, flakt ørn og ridder knælende foran 
krucifiks, ligesom på den samtidige klokke i 
kirken på Orø.71 Profillister på slagring og 
-kant. Ophængt i slyngebom.

2) 1888, omstøbt af †klokke fra 1756. Tvm. 
83 cm. Om halsen indskrift med relieffraktur 
mellem profillister: »Soli deo gloria 1756. Om
støbt af Frederiksberg Jernstøberi 1888«. Op
hængt i slyngebom.

†Klokke, støbt 1756 på foranledning af kirke
ejeren, grev Lerche, og med indskriften: »Soli 
deo gloria Hafniæ 1756« tillige med det greveli
ge våben.72 Da klokken var revnet, omstøbtes 
den 1888.13

Klokkestolen er fra 1859.11

GRAVMINDER
Gravsten. O. 1822. Over (Anders Ditlev Seve
rin Thörche, født i Onsb)erg præstegård på 
Samsøe 7. juni 1818, (død på) en rejse, i Tøm
merup præstegård 19. juni 1822.73 Kalksten, 97 
X 65 cm, flækket og delvis ødelagt; indskrift 
med fordybet skriveskrift. Stenen lå tidligere »i 
jorden« ved kirkens nordside, 1981 henstillet 
ved materialhuset, 1985 i nordre våbenhus, der 
nu er ligkapel.

Gravfund. Ved gravning af en grav på kirke
gården, blev 1876 fundet et middelalderligt 
*sølvbæger (fig. 31), 5,5 cm højt, tværmål ved
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Fig. 31. Middelalderligt *sølvbæger, fundet på kir
kegården 1876 (s. 1433). Ældre fot. i NM2. - Me
dieval *silver cup, unearthed in the churchyard 1876.

mundingen 3,6 cm. Den høje, glatte fod afslut
tes foroven i en rund, skarpkantet knop, med 
skrå, indridsede riller på over- og underside. 
Over knoppen et kort konisk skaft, der bærer 
det glatte bæger med rette, indadskrånende si
der. Den fortykkede rand har indgraverede, ru- 
nelignende tegn, hvoraf de tre første kan læses 
som indledningen til runealfabetet: f u th. De 
næste tegn er blot »karakterer«, dvs. bogstav- 
lignende tegn uden betydning; sandsynligvis er 
det en ikke-runekyndigs forsøg på at gengive 
hele futharken.74

Det lille bæger har været tolket som en »præ- 
stekalk«, en gravkalk eller en miniaturekalk til 
brug ved et rejsealter, men er måske snarere et 
verdsligt mundbæger.75 Bægeret blev fundet i 
løs jord, 3 alen (ca. 185 cm) fra kirkeskibets 
mur i en dybde af 2½ alen (ca. 150 cm), og 
indsendtes 1876 til Nationalmuseet (inv. 
nr. Dl008).

†Begravelser. Ved udgravning til varmeanlæg 
stødte man 1919 på forskellige knogler, her
iblandt to kranier, fra begravelser i skibets 
midtgang. Begravelserne havde gennembrudt 
en stenbrolægning (jfr. s. 1414), og lå ca. 70 cm 
under nuværende gulvniveau.

Ifølge indskriften på kirkens kalk skulle An
na Augusta Sophia Catharina Louisa von Hol
stein, f. rigsgrevinde von Leiningen Wester- 
burg Grünstadt, *12. aug. 1722, gift 22. maj 
1764, †2. okt. 1764, være begravet i kirken.76

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1812. Provst
inde Anna Adelgonda Amundin,77 født i Cal- 
lundborg 29. dec. 1717, død i Tømmerop 
13. april 1812, i hendes alders 95. år. Hun efter
lod sig en søn,78 syv børnebørn og 11 børne
børns børn. Marmortavle, 35 X 86 cm, med 
fordybet skriveskrift, hvis under- og overkant 
springer opad; muligvis fragment af fod eller 
lignende fra gravmonument. Nu indmuret i 
kirkens nordmur, mellem sakristiet og nordre 
våbenhus.

2) O. 1850? Fritze Lacoppidan.79 Lille mar
morkors, hvorpå navnet med fordybede versa
ler. Anbragt på antagelig yngre firkantet gra
nitsten. — Omtales 1859 sammen med †kirke- 
gårdsmonument nr. 3.73 Placering som nr. 4.

3) O. 1859. Minde over Kirstine Madsen, et 
halvt år, †16. marts 1859; Kristiane Madsen, tre 
et halvt år, †22. maj 1869 samt Karen Madsen,
21 år, †8. april 1875. Kästrup. Firkantet granit
blok med indhugget skriveskrift. På to af ste
nens sider indhugget kors. Nu opstillet nordøst 
for kirken.

4) O. 1875. J(ohannes) H(enrich) C(asper) 
Buchholtz, født på Saltø 24. febr. 1821, skole
lærer i Tømmerup fra 1855 til 1860, †26. okt. 
1875 som sognepræst for Ølgod-Strelluf i Ribe 
stift.80 Hvid marmortavle, 40 X 33 cm, med 
fordybede versaler, indfældet i rødbrun sand- 
stensstele, der krones af hvidt marmorkors. 
Højde 180 cm. På kirkegården, i hjørnet mel
lem skibet og østmuren på søndre våbenhus.

Støbejernskors (fig. 32), o. 1849, over sogne
præst Niels Schjørring Hjort, *10. juni 1798, 
†2. juni 1842, og hustru, Karen Cathrine Hjort, 
f. Lind, *4. dec. 1798, †23. marts 1849.
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Fig. 32. Støbejernskors o. 1849 over sognepræst 
Niels Schjørring Hjort, †1842 og hustru Karen 
Cathrine Hjort, †1849 (s. 1434). HS fot. 1985. - Cast 
iron cross c. 1849 to vicar Niels Schjørring Hjort †1842 
and his wife, Karen Cathrine Hjorth †1849.

Korsarmene afsluttes med trepas, hvori liljer 
og rosetvifter samt runde medaljoner med re
liefvignetter Tro (kalk med oblat, øverst), Håb 
(anker, til venstre) og Kærlighed (brændende 
hjerte). På korsets bagside medaljoner med ro
setter og i korsskæringen symbol for Tro, Håb 
og Kærlighed samt Treenigheden (trekant med 
øje). I foden er indfældet halvcirkulært støbe- 
jernsrelief af dødsgenius med nedadvendt fak
kel, siddende på kransesmykket piedestal foran 
tre omkransede, kegleformede søjler (meta); en 
allegori over »Livsløbet«.81 Højde med sokkel 
220 cm. Ved kirkens nordside (jfr. fig. 7).

Et gravsted øst for kirken hegnes af nygotisk 
støbejernsgitter, leveret af H. O. Cappelen, Ka
lundborg Maskinfabrik.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1841. Skolelæ
rer Nielsens enke, Maren Madsen, født i Rör-

bye 1795, død i Kaastrup 23. maj 1841. Hun 
efterlader sig en søn og en datter.73

2) O. 1850. Sophus Christian Wilhelm Øvre, 
*17. febr. 1829, †... Træmonument af ukendt 
form.73

3) O. 1850? Over »lille Sophie«. 185973 om
tales to marmortavler for Fritze Lacoppidan 
(kirkegårdsmonument nr. 2) og for lille So
phie, hendes plejesøster.
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(inventar og gravminder), pastor Rönild 1920 
(gulv), Egmont Lind 1943 og 1945 (kalkmalerier), 
Olaf Hellvik 1968 (kalkmalerier), Hugo Johannsen 
1974 (udvendig restaurering af tårn), Marinus An
dersen 1977 (restaurering), Mogens Larsen 1981 
(kalkmalerier og inventar), Hugo Johannsen 1981 
(bygning), Marie Louise-Jørgensen og Birgitte Skov 
1981 (inventar og gravminder), Fritz Thode 1984 
(altertavlemalerier). - Under udarbejdelse af beskri
velserne har redaktionen kunnet benytte et omfat
tende materiale (opmålinger, skitser, notater, foto
grafier mm.) tilhørende Marinus Andersens tegne
stue ved arkitekt Mogens Andersen, der med stor 
beredvillighed har stillet disse oplysninger til dispo
sition. - Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, 
kalkmalerier ved Henrik Græbe, inventar ved Ma- 
rie-Louise Jørgensen og Birgitte Skov-Jakobsen, 
gravminder ved Henrik Larsen. Redaktionen afslut
tet 1985.

Tegninger. NM2. Plan samt vestsiden af triumfgavl 
ved Charles Christensen 1921. - Detalje af kalkmale
rier (lavfrise i skibet) ved Egmont Lind (udat.). - 
Plan, facader og snit ved Marinus Andersen 1970-76.
- Detalje af kalkmalerier (hoved af biskop) ved Peder 
Bøllingtoft 1985. - Kunstakademiets bibliotek. To bla
de med forslag til restaurering 1865 ved Vilhelm 
Tvede: kirkens sydside samt dør til sakristi. - Ved 
embedet. Kalkmalerier på korets nordvæg ved Karl 
Frederik Henriksen (19)43.
1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Repert. nr. 7718, 7252 og 8774, jfr. Kalundborg,
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Vor Frue kirkes Helligkors alter.
3 Landebogen s. 128.
4 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
5 Kronens Skøder II, 381 og III, 273.
6 LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirkekøb. I 
forbindelse med spørgsmålet om kaldsretten (LA. 
Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820) kaldes ejeren 
gårdmand Jens Povelsen, hvorimod ejeren 1744 i 
omtalen af Chr. Lerches køb benævnes »den forrige 
forvalter og forpagter ved det Kallundborgske gods, 
hr. Niels Poulsen«. Formentlig er der dog tale om 
samme person.
7 RA. DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi.
8 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til to
pografisk beskrivelse 1849.
9 RA. Kultusmin. l. Dep. 1848-1916. Journalsager.
10 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03.03. 
Patronatssager vedr. Trinitatis kirke. 1661-1740. 
Diverse.
11 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsfor- 
retningsprot.
12 På den vestligste del af nordmuren, hvor præste- 
gårdshaven skærer sig noget ind i den udvidede kir
kegård, har afdækningen undtagelsesvis indvendigt 
fald. Denne strækning er øjensynligt yngre end de 
øvrige kløvstensmure.
13 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1862-1932. Synsfor- 
retningsprot.
14 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1661-72. Kirkergsk. Hol
bæk, Kalundborg og Sæbygård amter.
14a LA. Stiftsøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kir
kesyn m.m.
15 1927 erklærede Nationalmuseet, at den stærkt om
dannede lade var uden interesse for museet. Dens 
beliggenhed fremgår af plan over parkeringspladsen, 
udarbejdet af Holbæk amts vejvæsen og dateret 
19. april 1941. Her angives den som nedrevet.
16 Jfr. M. Mackeprang: Kirkelader, i Arkitekten, 
1912, s. 402.
17 Åbningens østre karm udgøres forneden af en 140 
cm høj, utildannet granitsten, hvorover munkesten, 
der tillige er benyttet til den noget trykkede 
rundbue.
18 Jfr. tilføjelse ved arkitekt Charles Christensen 
(1921) til indberetningen af Chr. Axel Jensen (1918); 
muligvis forklarer dette, at arkitekten på sin opmå
ling har givet dørens indre niche »gotisk« signatur.
19 Det skal bemærkes, at hullet efter den vestligste 
bjælke ligger noget lavere end de tre øvrige, der har
monerer med bjælkeaftrykket på triumfgavlens øst
side. Forklaringen herpå er antagelig, at bjælkerne 
ved den senere ombygning og forhøjelse af murkro
nen er omlagte, ligesom de er kortet af i enderne, jfr. 
tillige †tagværker.

20 Eksempelvis Stenlille (s. 455 med note 17) og 
Havrebjerg (s. 1087); jfr. endvidere Hans Stiesdal: 
Tidlige sjællandske og lolland-falsterske vesttårne, i 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna 
Møller, 1983, s. 22.
21 En parallel til en sådan ombygning af korgavlen, 
snarest med reduktion af alterrummet til følge, ses 
bl.a. i Stenlille (s. 455).
22 En række tidlige blændingsgavle kendetegnes net
op af lignende, spidsbuede tregrupper, jfr. Hagested 
våbenhus (s. 530), skibets vestgavle i Gislinge, 
Gierslev (s. 563, 1118 med note 23, hvori yderligere 
eksempler opregnes).
23 Tilsvarende kompositioner, hvor vandret falsede 
høj blændinger hæver sig over savskifte i fodlinjen, 
mens flankemurene har fremspringende savskifter, 
kendes fra andre af egnens kirkebyggerier, jfr. ek
sempelvis Svallerup kirkes kor og kirkelade (Ars 
hrd.).
24 Det nederste lag findes også i flankemurene og 
står skråtstillet ved hjørnerne; det øvre lag findes 
kun i taggavlene. Selve indretningen og dens for
skellige tolkninger er nærmere omtalt under beskri
velsen af Kirke Helsinge tårn (s. 1289, note 30).
25 Vinduet er med blyant skitseret på Vilhelm Tve- 
des tegning til restaureringen (fig. 10).
26 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
27 Ved tårnets seneste reparation 1974 bemærkedes, 
at små gule sten var benyttet såvel omkring som bag 
granitkvadrene. Tilsvarende moderne mursten be
nyttedes ved hovedrestaureringen 1865.
28 1864 lovede kirkeejeren en gennemgribende re
stauration af kirken næste år, og to år senere meldtes 
arbejderne afsluttet, jfr. note 13. Vilhelm Tvedes ud
kast (fig. 10) fra 1863 viser dog, at forberedelsesar
bejderne går længere tilbage.
29 Arkitekten har hertil betjent sig af de tegninger 
han tidligere havde udarbejdet til restaureringen af 
en anden af grevskabets kirker i Årby, jfr. blyants- 
skrevne tilføjelser på tegningerne.
30 At i det mindste skibet længe havde stået med 
udvendige støttepiller fremgår af regnskaber. Såle
des lagde Gunder Børresen, murermester af Køben
havn, 1665 tag »på den pille ved prædikestolen«, jfr. 
note 14, og 1734 manglede ca. 10 tagsten på »den 
søndre pille«, jfr. note 11.
31 Det fladbuede sakristivindue er tilføjet med blyant 
på Tvedes udkast fra 1863 (fig. 10).
32 LA. Sognekaldsarkivet. Synsprot. 1861-1924.
33 I sin indberetning 1918 anså Chr. Axel Jensen det 
for sandsynligt, at disse arkitektoniske detaljer var 
middelalderlige og for gesimsens vedkommende 
samtidige med hvælvslagningen. Herimod taler dog 
bl.a. det forhold, at gesimsen mangler bindertænder 
bag våbenhusenes tage. I øvrigt er en middelalderlig 
gesims kun intakt over et mindre stykke bag søndre
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våbenhustag i den s. 1410 beskrevne udformning. 
Bag nordre våbenhus er den næsten helt fjernet bl.a. 
ved etablering af opgang til skibets loft og anbringel
se af skorsten fra varmecentralen i våbenhuset.
34 1668 blev blyet omstøbt og oplagt »på søndre si
de«, formentlig af tårnet, hvis tagværk på sydsiden 
istandsattes samme år, jfr. note 14.
35 1883 ønskedes ovn opsat i vestre del af skibets 
midterste hvælving, jfr. note 13, men på fotografi 
fra 1918 ses ovn i det nordøstre hjørne.
36 I skibets vestre halvdel ses ingen farvespor over 
hvælvene. - Lokalhistorikeren Ole Nederland har i 
»Jul i Kalundborg«, 1984, berettet levende om lev
nene af malerier på skibets overvægge.
37 Hidtil er malerierne på stilistisk grundlag dateret 
til 1275-1300, af Poul Nørlund, der udelukkende 
omtaler billederne på korbuens underside, jfr. Nør
lund - Lind: Kalkmalerier s. 45.
38 Eksempelvis fragmentarisk bevarede malerier li
geledes på korets nordvæg i Lyngsjö og Stävie kirke, 
Skåne, jfr. A Catalogue of Wall-Paintings in the 
Churches of Medieval Denmark 1100-1600, Copen
hagen 1976, og Erik Cinthio: Skånes Hembygdsför- 
bunds Årsbok 1961, s. 9-12, 24 og fig. 4 (vedr. 
Lyngsjö).
39 Eksempelvis fremstillingen på døbefonten i Gröt- 
lingbo, jfr. Gunnar Svahnström: Gotland zwischen 
Ost und West, i Les Pays du Nord et Byzance (Actes 
du colloque d’Upsal 20-22 avril 1979) Uppsala 1981, 
s. 449 og fig. 11; endvidere Otto Demus: Romani- 
sche Wandmalerei, München 1968, fig. 181.
40 Motivet forekommer i mange kalkmalerier med 
skiftende bipersoner og attributter, enten offergaver
ne er to duer eller to lys, jfr. eksempelvis Eskilstrup 
(DK.Maribo s. 1303) eller Skibby (DK. Frborg. 
s. 2670, 2680). Konservator Lind nævner om billedet 
»det er en kvinde, der løfter barnet frem mod et 
alter, bag hvilket andre skikkelser træder frem«.
41 Egmont Lind nævner knæhoser og spidssko, der 
nu ikke ses.
42 Kalkmalerierne i Ringsted er malet mellem Erik 
Klippings død 1286 og tiden omkring dronning Ag
nes’ død 1304; uvist hvornår; billedernes sigte er po
litisk (at styrke Kristofferlinien) og anses alment for 
at være stiftet af Agnes (Mogens Clemmensen og 
Poul Nørlund: Ringsted Kirke, 1927, s. 30-32; DK. 
Sorø, s. 138); mulig stifter er også Erik Menved 
(Steen Ivan Hansen: »Fru Agnes, fordum de danskes 
dronning«, i KirkehistSaml. 1985, s. 35-47); se end
videre Søren Kaspersen: Kalkmaleri og samfund 
1241-1340/50, Brian McGuire, red.: Kultur
blomstring og samfundskrise i 1300-tallet, 1979, 
s. 114f. Annalerne til mordet på Erik Plovpenning 
findes i oversættelse hos Jørgen Olrik: Valdemar 
Sejrs Sønner og den store Ærkebispestrid, 1908.
43 Der blev gjort alvorligt forsøg på at få Erik kano

niseret, allerede mens han var begravet i Slesvig 
(C. A. Christensen: Drabet på Erik 4. Plovpenning 
og den begyndende legendedannelse, i Kirkehist
Saml. 7. rk., 6. bd., 1965-68, s. 21-43). Efter translo
kationen 1258 førtes register over undere ved hans 
grav (i oversættelse ved Jørgen Olrik: Danske Hel
geners Levned, 1893-94, s. 376f.). Der var Eriksgil- 
der i København, Røddinge, Kallehave, Næstved og 
Stege.
44 Jfr. det tilsvarende i Rørby (Ars hrd.).
45 Nedenunder ligger som det eneste ældre lag en 
egetræsådring.
46 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede. Med særlig henblik 
på de grafiske forbilleder, 1961, s. 231-32.
47 Jfr. DaAtlas VI, 218.
48 Herom se Erik Moltke: Nogle malerier i vore kir
ker og deres forbilleder, i ÅrbOldkHist. 1955, 
s. 105-23.
49 Jfr. F. W. H. Hollstein: Dutch and Flemish Et
chings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1700, 
og Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsdu- 
ge ..., 1961, s. 40 med illustration s. 280.
50 På den beslægtede tavle i Værslev ses endnu på 
gesimsfrisen over storstykkets søjler malede våbener 
for Kaj Rantzow, der var lensmand 1620-23, og hans 
hustru.
51 Gengivet i: Kirchliche Kunst des Mittelalters und 
der Reformationszeit, Museum für Kunst und Kul- 
turgeschichte der Hansestadt Lübeck, 1981, fig. 86.
52 Lignende bølgelister anvendtes hyppigt på sølvtøj 
fra 1500’rnes slutning og tiden o. 1600, jfr. f.eks. 
kalken fra 1598 i Mørkøv (s. 796 med fig. 27) eller 
Farum kirkes kalk fra 1588 (DK.Frborg. s. 2492, 
fig. 10), men ses også på to lysestager udført 1698, 
gengivet i Erik Lassen: Dansk Sølv, 1964, s. 139.
53 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 88 med fig. 58 og 
s. 104.
54 Allerede 23. maj 1889 var udsendt cirkulære om 
fontenes befrielse for maling.
55 Sml. Mørkøv s. 798. Om fontepodier i øvrigt se 
Olaf Olsen: Rumindretning i romanske landsbykir
ker, i KirkehistSaml. 7. rk. VI, 235-57 samt Birgit 
Als Hansen og Morten Aaman Sørensen: Den 
usynlige kirke, i Strejflys over Danmarks bygnings
kultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 64- 
82, og samme: Ishøj kirke, i NMArb. 1975, s. 118f.
56 Inventariet 1862 nævner et stort tinfad og et min
dre messingfad.
57 Ved embedet. Synsprot. 1925-19(80).
58 Jfr. tilføjelse til indb. 1918.
59 DaAtlas. VI, 218.
60 1925 læstes de samme indskrifter, ifølge beskrivel
se i synsprot. 1925, der endvidere oplyser, at stolen 
blev »oppudset« af Niels Termansen efter synsud- 
sættelse 1905.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 93
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61 Herunder findes en egetræsådring og underst en 
lysegrå farve.
62 Lerchenborg Gods. Godsarkivet IX, 1. 1862-1927. 
Sager vedr. kirkerne.
63 Mynster: Visitatsdagbøger II, 24.
64 Ifølge kirkeloven af 19. febr. 1861 kunne et pulpi
tur fjernes, hvis det ikke var fornødent på grund af 
menighedens størrelse.
65 Meddelt af sognepræst Aage Bundgaard.
66 Meddelt af organist, dr.phil. Mogens Wöldike.
67 Fotografier og beskrivelse af Ikerasaq-orglet fin
des i: Orglet 2, 1972, s. 20f.
68 Fotografi af Ågerup kirkes *orgel findes i: Orglet 
2, 1972, s. 15.
69 Yderligere oplysninger findes i Den danske Or
gelregistrant.
70 Petersen og Steenstrup: Harmoniumsfortegn. 1915.
71 Jfr. s. 888, med henvisning til flere. Motivet med 
ridderen, der knæler foran kors findes også på en 
klokke i Store Fuglede (Ars hrd.) støbt 1588 af Gert 
van Mervelt.
72 HofmFund. Ap. X, 30.
73 Suppleret efter KglBibl., NyKglSaml. 2246. Fr. 
Algreen Ussing: Gravskrifter osv. 1-2. 1856-64.
74 Moltke: Runerne, s. 377-79 jfr. s. 327; Lis Jacob
sen og Erik Moltke: Danmarks Runeindskrifter, 
1942, sp. 296 med fig. 589, jfr. sp. 772 og sp. 835f.
75 G. Stephens (oversat af H. F. Rørdam): En dansk 
Præstekalk med Runer, i KirkehistSaml. 3. rk. bd. 1,

1876, s. 524-35; M. Mackeprang: Vore ældste Alter
kalke, i ÅrbOldkHist. 1906, s. 81f.; J. Olrik: Drikke
horn og Sølvtøj, 1909, s. 55; C. G. Schultz: Jellinge- 
bægeret - vor ældste kristne kalk?, i Kuml 1952, 
s. 187-197 med fig. 4 og 6; Nationalmuseets vejled
ninger: Danmarks middelalder, red. Tage E. Christi
ansen, 1972, s. 21, samt Moltke: Runerne og Dan
marks Runeindskrifter (jfr. note 74).
76 Anna von Holsteins søster, Amalie Magdalene 
Christiane Caroline, var gift med kirkeejeren, Chri
stian Lerche til Lerchenborg, jfr. Stamtavler.
77 Født Unruh, enke efter provst Carl Ulrik Amun- 
din; sml. Kalundborg kirke, * epitafium o. 1773, nu 
i Kalundborg Museum.
78 Provst Hans Amundin, †l802; sml. Svallerup (Ars 
hrd.) epitafium nr. 2.
79 Muligvis datter af landøkonom N.J. G. A. Lacop- 
pidan, der en tid indtil 1855 ejede Ubberupgård.
80 Embedsbogen for Ølgod-Strellev sogne (ved em
bedet) opregner blandt mindetavlerne i Ølgod kirke 
(Ribe amt) en over Johannes Buchholtz, sat af Ølgod 
menighed.
81 Om blomsterkransen som symbol har Tømme- 
rups tidligere sognepræst, Aage Bundgaard, skrevet 
i Roskilde Stiftsblad 1980, nr. 11, s. 163 f. Om »me- 
ta«, se: Oscar Reutersvärd: Kappkörningssymbolen 
som blev gravmonument, i Ord och bild, 1959/5, 
s. 337-44.

Fig. 33. Landsbyplan 1789. - Village map.



Fig. 1. Kirken set fra øst før 1906. Postkort i NM2. - Church seen from the east before 1906.

UBBERUP VALGMENIGHEDSKIRKE
TØMMERUP SOGN

Betlehemskirken ligger ved Bøgebjerg i Tøm
merup sogns sydøstre hjørne med vid udsigt 
over land og fjord, på et jordstykke skænket 
1872 af Ubberupgårds ejer. Kirkegården ind
viedes 1907 og er senere (efter 1945) udvidet 
mod syd, dog således at en have respekteres; på 
et stykke afgrænses denne af et støbejernsgitter, 
i øvrigt er der plantet hække. Bygningen, der 
blev indviet 6. april 1873, er opført af røde ma- 
skinsten med tag af teglsten, efter tegninger af 
Andreas Bentsen. Den bestod oprindelig af 
femsidet kor og skib med en lille tagrytter over 
vestgavlen. Murfladerne inddeles på romansk 
vis af lisener forbundet med buefriser. 1905 no
teredes, at tømmer og murværk i kirkens østre 
og vestre gavle var delvis rådne og møre, hvor
for fornyelse tilrådedes. Herefter foranledigede

Harald Balslev, lederen af Ubberup højskole, 
som kirken havde et tæt samarbejde med, da 
den lå ved siden af præstegården - ganske vist i 
nabosognet - en pengeindsamling med henblik 
på istandsættelsen.1 Det resulterede i, at man 
ved skibets nordvesthjørne opførte et klokke
tårn og i hjørnet mellem dette og skibet et vå
benhus. En pendant på sydsiden bruges til lig
kapel.

Indvendig fremtræder kirken hvidkalket 
med farvelagte friser omkring vinduesåbninger 
og korbue samt under loftet og i panelhøjde på 
skibets langvægge. Arkitektens interesse for 
tømmerkonstruktioner afspejles i den smukt 
udformede åbne tagstol med halvcirkelbuer. 
Gulvet er lagt med klinker på fladen.

Det enkle alterbord, af træ, er tegnet af arki-

93*
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest efter ombygning 1906. Postkort i NM2. - Church seen from the north-west after 
alterations in 1906.

Fig. 3. Indre, set mod øst. NE fot. 1985. - Interior to the east.
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tekt Ejnar Borg. Altertavle fra 1913. Rammen 
er nært beslægtet med den i Gørlev Valgmenig
hedskirke (s. 1214) og formentlig udført efter 
tegning af Thorvald Bindesbøll.2 Maleriet fore
stiller Jesu fødsel og er malet af Joakim Skov- 
gaard; lysningsmål 117x119 cm. Forgrundens 
farver er røde, gule og blå, stalden, dyrene og 
Josefs dragt brune, rammen forgyldt. I fod
stykket versalindskrift refererende til maleriet.

Altersølv. Kalk og disk, fra 1872. Den enkle 
kalk er 19 cm høj med graveret latinsk kors på 
bægeret. Under bunden tre stempler: mester
mærke ATD (Bøje 1044) for Albert Telemack 
Drebolt, Københavnsmærke (18)72 og guarde
inmærke for Simon Groth. Disken er 14 cm i 
tvm. med graveret cirkelkors på fanen og un
der bunden tre stempler identiske med kalkens.

Alterkanden, fra 1929, er 21 cm høj, med en 
dreven dekoration bestående af blade og jord
bær (drueklaser) øverst på korpus. Under bun
den to stempler: et udvisket mestermærke og 
Københavnsmærke (19)29.

To ret spinkle alterstager, af messing, og en 
syvarmet.

Alterskranken har udsavede paneler, som står
i træets farve.

Den nyromanske font er opstillet i skibets 
vestende. Prædikestolen, hvis enkelt udformede 
kurv har blomstermotiver i arkader adskilt af 
glatte søjler, står østligt i skibet tæt ved korbu
en. Stolestadernes bænke har enkle gavle med 
trekløverformet afslutning foroven.

Orglet er bygget 1973 af Gunnar Fabricius 
Husted, Fredensborg. Subbas tilbygget 1975. 
Seks stemmer, ét manual og pedal. Disposi
tion: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 
4', Gemshorn 2', Kvint 11/3. Pedal: Subbas 
16'. På vestpulpituret. †Orgel, bygget 1906 af 
Emil Nielsen, Århus.3 Et manual med fem 
stemmer: Bordone 16', Principale 8', Bordone 
8', Gamba 8', Ottava 4'; oktavkoppel. Pneu
matisk aktion, keglevindlade. Tredelt facade 
med prospektpiber af sølvbronzeret zink. På 
pulpituret over våbenhuset. †Harmonier. 1) Le
veret 1877 af Petersen & Steenstrup, Køben
havn. 2) Leveret 1890 af samme firma.4

Relief, fra o. 1860, af Christian Schierbeck,

Fig. 4. Altertavle fra 1913. Maleri af Joachim Skov- 
gaard i ramme tegnet af Thorvald Bindesbøll 
(s. 1441). NE fot. 1985. - Altar-piece from 1913. Paint
ing by Joakim Skovgaard in a frame designed by Thorvald 
Bindesbøll.

forestillende Jesu fødsel, skænket til kirken af 
pastor Holm. På skibets østvæg, nord for 
korbuen.

Kirkeskib, briggen »Fylla«, formentlig fra 
kirkens indvielse 1873,5 hænger nu i åbningen 
mellem skibet og pulpituret over våbenhusind
gangen.

Klokke, »Støbt i aaret 1973 af John Taylor og 
Co. England«. Forgængeren, støbt 1872, hos 
Bochum, tvm. 70,5 cm, ophængtes 1986 i 
klokkestabel på kirkegården.

Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården afslø
redes 1909 et monument, tegnet af P. V. Jensen- 
Klint, over kirkens første præst, V.J. Hoff, 
†1907; 1932 tilføjedes hustruens navn.

Til en mindesten over pastor Carl Koch, 
†1925, har konservator Niels Termansen tegnet 
indskriften.
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KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet. Forhandlingsprotokoller 1888-1946. - 
Litteratur. Ubberup Valgmenighed 1873-1973. Fest
skrift i anledning af Ubberup Valgmenigheds 100- 
års dag, 1973.
1 Jfr. Asger Højmark og Uffe Hansen: De grundt
vigske Fri- og Valgmenigheder, 1944, s. 77-97.
2 Denne havde tidligere samarbejdet med Joakim 
Skovgaard ved udsmykningen af Viborg domkirke.

Se i øvrigt Nina Dahlmann Olsen: Seks Valgmenig
hedskirker. Kirker af Andreas og Ivar Bentsen med 
udsmykninger af Joakim og Niels Skovgaard, i Ar- 
chitectura 8. Arkitekturhistorisk Årssskrift, 1986, 
s. 113-15, om Ubberup kirke.
3 Jfr. note 1, s. 89f. Orglet kan ikke være bygget 
senere end 1906, da orgelbyggeriet gik konkurs dette 
år, jfr. Dansk Orgelaarbog 1981-82, s.60f.
4 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
5 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. EM fot. 1968. - Exterior seen from the south-east.

ÅRBY KIRKE
ARS HERRED

Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue (jfr. †re- 
likvier),1 og er i Roskildebispens jordebog ansat til 
to mk.2 O. 1300 havde den egen præst (jfr. gravsten 
nr. 1), og 1484 nævnes atter en præst.3 1567 talte 
sognet 45 tiendeydere.4 Endnu o. 1666 ansås patro- 
natsretten for kongelig;5 men 1688 fik etatsråd Otto 
Krabbe til Holmegård gavebrev - i henseende til 
hans tro tjeneste - på jus patronatus med kirkens 
korntiende og beholdning.6 1724 var kirken 
øjensynlig del af det store jordegods omkring Ka
lundborg (sml. Røsnæs s. 1347), som den engelske 
købmand Christopher Watkinson (jfr. altersølv) 
købte på auktion. Dennes arving, købmand i Ham
borg, John de Thornton, der tilhørte den reformerte

tro og derfor ikke besad kaldsret,7 solgte 1742 godset 
og kirken til general Chr. Lerche. Herefter tilhørte 
kirken dennes slægt og lå under det 1755 oprettede 
stamhus Lerchenborg,8 indtil overgangen til selveje 
fandt sted 1. april 1927. Kaldsretten tilhørte greven, 
indtil 11. dec. 1804, da den afhændedes til kongen.9

Møntfund. Under kirkens restaurering 1963-67 
fandtes i gulvlagene følgende mønter: syv danske fra 
Valdemar I til Frederik VI, tre norske fra Frederik III 
til Christian VII og en Rostock, skilling af Balthasar 
Kegler (1550-62).10

Kirken ligger i landsbyens vestre udkant på 
toppen af et bakkedrag, hvorfra der er frit ud-
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Fig. 2. Landsbyplan 1783. - Village map.

syn mod nordvest til Kalundborg og dens nye
re randbebyggelse af landskabeligt domineren
de industrier, først og fremmest kraftværket og 
olieraffinaderierne.

Kirkegårdens gamle del (jfr. fig. 2) grænser i 
øst op til præstegården, sydmuren følger lands
bygaden og nordskellet er bevaret som indre 
adskillelse mellem den gamle og yngste del af 
kirkegården. Allerede 1833 blev arealet udvidet 
mod vest,11 og 1856 tillagdes et lignende stykke 
i samme retning;12 i begge tilfælde ved inddra
gelse af præstegårdens jord. 1884 afstod embe
det et stort grundstykke nord for de to hidtige 
vestudvidelser, og senest 1947-48 er kirkegår
den forøget med et areal i nordøst uden for den 
ældste del.13

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kir
kegård hegnes i øst, nord og syd af svære mu
re, tilsyneladende i det væsentlige af store mur
sten over markstenssyld. Det bugtede og sam
mensatte forløb viser, at murene ikke er opfør
te i én støbning, og det kan vel tænkes, at dele 
af dem går tilbage til middelalderen. Ved yder
siden af murene mod øst og især mod syd, 
hvor terrænet falder temmelig brat (jfr. fig. 1), 
er der til forskellig tid opsat støttepiller, således 
i 1600’rnes andel del, da reparationer af ring
murene omtales;14 flertallet af de nuværende 
støttepiller synes dog fornyet i en senere tid.

Udvidelserne fra 1833 og 1856 hegnes nu af 
mure, opført af små gule sten i krydsskifte og 
står med udvendige, vandret afdækkede blæn
dinger. De hidrører antagelig fra tiden efter 
sidstnævnte udvidelse og adskiller sig i kraft af 
blændingerne tydeligt fra de glatte gulstensmu-

re omkring udvidelsen fra 1884.15 Indhegnin
gen af den yngste udvidelse er af tilsvarende 
materiale og beskaffenhed; dog ses i skifterne 
umiddelbart over markstenssoklen store røde 
mursten, som kan hidrøre fra den gamle kirke
gårds nordmur, der mindskedes i højden for 
ikke at spærre for udsynet over det nye afsnit. - 
Samtlige mure står hvidtede og afdækkes med 
røde, udadvendte vingetegl, undtagen om
kring det nyeste afsnit, hvor der er moderne 
munke og nonner.

Nord for kirken vokser en hængeask, og på 
den vestlige del står et par birketræer samt 
enkelte linde omkring selve hegnsmuren.

Hovedindgangen, som tidligere muligvis var 
i vest, er senest 1833 (jfr. fig. 3) forlagt til syd 
og fremtræder nu som en køreport, lidt vest for 
skellet mellem den gamle kirkegård og udvi
delserne. Den lukkes af fornyede jerntremme- 
fløje, ophængt i murede piller, som afdækkes af 
små saddeltage med munke og nonner. Pillerne 
er ommuret 1964 i forbindelse med en fornyel
se af de tilgrænsende murstykker.16 I sin oprin
delige skikkelse må portpillerne antages at være 
jævngamle med murene omkring de to ældste 
vestudvidelser.

Fodgængerlågen i sydøsthjørnet og præste- 
gårdslågen i østmuren lukkes nu begge af jern
gitterfløje, ophængt o. 193317 i ældre piller, af 
hvilke præstegårdslågens muligvis er levn af en 
gammel portal,18 mens den sydøstres stammer 
fra 1800’rne og svarer til køreportens inden 
dennes fornyelse. I nordmuren omkring 1884- 
udvidelsen er der på begge sider af ligkapellet 
etableret åbninger, dels en fodgængerlåge 
(vest), dels en køreport. Endelig er der i nord
vesthjørnet af kirkegårdens yngste afsnit en lå
ge; alle tre lukkes af trætremmefløje.

Bygninger m.m. på kirkegården. I nordøsthjør
net af 1884-udvidelsen er 1900-01 opført et lig
kapel i nygotisk stil.17 Bygningen, som står 
hvidkalket og hængt med røde vingetegl, er 
bygget af små gule mursten. De kamtakkede 
gavle, af hvilke den nordre ligger i flugt med 
ringmuren, prydes af spidsbuede blændinger. 
Samme bueform er benyttet til portalen i syd
gavlen og flankemurenes vinduer.
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Fig. 3. Situationskort 1856 ved landinspektør Rørbye med angivelse af de 1834 og 1856 til kirkegård indtagne 
arealer af præstegårdsjorden. Sekundært er tilføjet en indlemmelse fra 1884 (s. 1444). Landsarkivet. - Site plan 
1856 showing churchyard enlarged 1834 and 1856 by land from the vicarage. Secondary addition from 1884.

Uden for østmuren, mellem de to låger, er 
der som led i kirkens restaurering 1963-67 op
ført en hvidkalket, teglhængt bygning, som 
rummer toiletter og kedelrum. Den afløste et 
dobbelt †nødtørftshus, opført samme sted
1917.17 Ligeledes uden for kirkegården og byg
get op til ligkapellets nordgavl står et redskabs- 

hus af eternit.
1661 brugte sognepræsten den årlige lejeind

tægt af †kirkeladen til renholdelse af kirkens or
namenter.19 Ved synet 1734 var taget delvis 
styrtet ned, og den grundmurede vestgavl rev
net helt igennem.20 Fire år senere besluttede 
man at benytte materialerne fra laden til en sko
le; hverken ladens eller skolens plads fremgår 
klart af regnskaberne.

BYGNING

Den anselige kirke består af et langhus, hvis 
midterste parti er levn af den ældste stenkirkes 
skib fra o. 1200; fundamentrester af det hertil 
hørende †kor er påvist. Den vestlige del af 
langhuset er en udvidelse fra o. 1300-50, hvori
mod det østlige afsnit er et nyt kor (med sakri
sti) fra o. 1500. Til langhuset knytter sig tre

tilbygninger: Ældst, antagelig fra o. 1350-1450, 
er tårnet i vest samt nordsidens kapel; sidst
nævnte har oprindelig været i to stokværk med 
mødesal og er først i den seneste middelalder 
omdannet til kapel. Den yngste af bygningerne 
er et to-etages våbenhus i syd, som i 1500’rnes 
første del afløste en mindre forgænger. To efter 
hinanden følgende †vindfang til et herskabspul- 
pitur i nord, rejstes i 1800’rne, men er nu fjer
net. Orienteringen afviger stærkt mod syd.

Ved restaureringsarbejderne 1963-67 påvistes 
fundamentrester af den ældste stenkirkes †kor 

(jfr. fig. 7), som tilsyneladende har haft flad al
tervæg. De bevarede langmure til det hermed 
forbundne skib er bygget af rå og kløvet mark

sten, suppleret med tegl og lagt i nogenlunde 
regelmæssige skifter mellem kvadersatte hjør
ner. Den afbrudte vestgavl viser, at murene er 
opbygget som kassemure, i hvis kerne indgår 
bl.a. teglbrokker. Den udglattede fugemørtel 
har været kvaderridset (jfr. fig. 4), og fra nordre 
tilbygnings loft ses, at der ydermere har været 
påført et regelmæssigt lag grovkornet puds. 
Mod kirkerummet har pudsen stået hvidtet.

Kun ét vindue er bevaret i syd lige øst for 
døren, hvor det står som en niche synlig fra
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Fig. 4. Kvaderridsning i skibets oprindelige mur
værk (s. 1445). Tredje fag i langhusets nordside un
der †herskabspulpitur. KdeFL fot. 1965. - Original 
walling of the nave showing mortar scratches as ashlar 
courses. Third bay on north side.

våbenhuset. Det er helt af tegl (delvis riflet) og 
måler 145 X 98 cm i murflugten mod 96 X 29 
cm i lysningen, som er sat af rejste sten 48 cm

Fig. 5. Det romanske skibs murkrone i nord med 
ende af oprindelig loftsbjælke, som afhuggedes med 
økse ved hvælvslagningen (s. 1446). HJ fot. 1985. - 
Crown of the north wall of the Romanesque nave, revea
ling end of original beam, cut off with axe when the vaults 
were put up.

inden for murflugten; issepunktet er 80 cm un
der murkronen.

Syddøren er øjensynlig bevaret på oprindelig 
plads, men helt ombygget i senmiddelalderen 
(s. 1458). Norddøren er derimod slugt af arka
den til kapellet; dog påvistes ved restaureringen 
1963-67 østkarmen af den indvendige niche 
med smiget vange, svarende til normen for en 
romansk dør.

Skibets †bræddeloft har antagelig hvilet på 
oversiden af loftsbjælkerne, som var indbygget
i murkronen og ved hvælvslagningen blev af
hugget med økse. I nordmurens krone (jfr. 
fig. 5) sidder flere af bjælkestumperne således 
endnu på plads i en indbyrdes afstand af ca. 100 
cm og fremviser et tværsnit på ca. 22 X 17-19 
cm; i de tilfælde, hvor bjælkerne er taget ud, 
ses, at de har strakt sig ca. 50 cm ind i murlivet.

Ændringer og tilføjelser. O. 1300-50 har skibet 
faet en vestforlængelse, hvis blændingsprydede 
gavl er bevaret og delvis synlig fra tårnets øvre 
stokværk (fig. 9, 10). Udvidelsen har skråkant
sokkel og er opført af munkesten (27 x 12,5-13 
x 8-8,5 cm) i munkeskifte, som indtil oprinde
lig loftshøjde står med omhyggelig udglattede, 
nedadtil skråtskårne fuger (jfr. fig. 8).

En række forskelle i behandlingen af forlæn
gelsens nordre og søndre halvdel er antagelig 
en følge af et byggeforløb i etaper og hermed 
forbundne problemer ved samordning af bl.a. 
højderne. Således markeres kronen på nordmu
ren, hvis skifter følger det vestover faldende 
terræn, af to savskifter, skilt af ét glat. Dette 
bånd videreføres på vestgavlens nordre halvdel 
(jfr. fig. 10) men savnes derimod på søndre 
halvdel og den tilstødende flankemur. Efter 
sammenføjningen af de to halvdele har man 
muret et savskifte i gavlens fulde bredde for 
hermed klarere at markere taggavlens fod.

Den ovenfor beskrevne forskel understreges 
yderligere af vinduerne, som for den søndre 
halvdels vedkommende sidder højere (30-60 
cm) end i nord. Levn af disse rundbuede vin
duer, som Høyen21 muligvis har set i en mere 
velbevaret skikkelse (jfr. fig. 10) er fremdraget 
ved restaureringen 1963-67. De har stået med 
smige karmsider, som i murflugten brydes af
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Fig. 6. Plan 1:300 med følgende detaljer fra koret: støttepille (1:150), profil af sokkel og bæltegesims, profil af 
gavlens gesims samt fordybninger herunder (1:30). Målt og tegnet af Charles Christensen 1921. Signaturfor- 
laring s. 9. - Ground-plan with architectural details of the chancel: pier, mouldings of base, string-course and cornice of 
gable with recesses below it. Key on p. 9.

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1964-66, suppleret ved KdeFL 1965 og tegnet af Marianne 
Nielsen 1986. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p.9.
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spidsvinklede false - et usædvanligt træk, hvor
til findes paralleller i byggeri fra o. 1300.22 Re
sterne af vestgavlens vinduer, som er synlige 
indvendig over den senere tårnarkade, har mu
ligvis oprindelig udgjort en tregruppe, mens 
levningerne af flankemurenes åbninger sidder 
så langt mod øst, at en lignende kobling - her i 
togrupper - forekommer sandsynlig.

Taggavlen, hvis udsmykning synes at fore
gribe sengotikkens trinvis stigende højblæn
dinger, er efter alt at dømme samtidig med ud
videlsens øvrige mure.23 En stump af den op
rindelige skrå taglinje er bevaret i nord (jfr. 
fig. 9) og viser, at tagværkets vestligste spær 
må have hvilet her i pagt med gammel tradi
tion.24 Selve gavltrekanten brydes af fem brede 
højblændinger, som kun delvis er synlige og 
intakte. Muligvis har de alle, svarende til de to 
mellemste, stået med spidsbuede, tvillingdelte 
stik, samlet på en to skifter høj, trinvis udkra
get binderkonsol; midterblændingen, som er 
bredere, far yderligere særpræg gennem sin 
vandrette underdeling i form af en frise på tre 
rundbuer. Gavlen, som tydeligt bærer præg af 
at have stået udsat for vejrligets nedbrydende 
påvirkninger, brydes af åbentstående bomhul
ler, ligesom blændingernes bunde aldrig har 
været pudset eller hvidtet.

Rummets indre har stået med †bræddeloft, 
hvis bjælker har hvilet på murkronen; sidst
nævnte afsluttes i syd med rulskifte, i nord med

Fig. 9. Detalje af vestforlængelsens gavl, set fra tår
nets øvre mellemstokværk, sml. fig. 10 (s. 1448). 
Bemærk levn af sekundær kam over den oprindelige 
skrå taglinje, angivet med stiplet linje (s. 1450). HJ 
fot. 1985. - Detail of the west extension’s gable, seen 
from the upper middle storey of the tower, cf. fig. 10. 
Notice remains of secondary crest above the original side of 
the sloping roof, indicated by dotted line.

Fig. 8a-b. Sammenbygningen af skibets og vestforlængelsens mure, set fra loftsrummet (s. 1448). - Over den 
oprindelige murkrone (angivet med stiplede linjer) ses yngre forhøjelser (s. 1450). a. Nordmuren. b. Sydmu
ren. HJ fot. 1985. - The junction between the walls of the nave and the west extension, seen from the loft. Above the 
original crown of wall (indicated by dotted lines) are the later heightened parts. a. North wall. b. South wall.
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Fig. 10. Vestforlængel
sens gavl med levn af 
blændingsdekoration, 
set fra de to mellemstok- 
værk. Angivet er tillige 
levn af vinduer, som er 
synlige på gavlens inder
side (s. 1448). 1:100. 
Målt ved HeJ 1985 og 
tegnet af Marianne 
Nielsen 1986. - Gable of 
the west extension with re
mains of recesses, seen from 
the two middle storeys of 
the tower. Traces of win
dows are visible on the in
ner face of the gable.

binderskifte (jfr. fig. 8), - en forskel, der kan 
opfattes som yderligere indicium for en tidsfor
skel mellem de to sider af udvidelsen. Bjælker
ne har siddet i samme højde som i det gamle 
skib, men øjensynlig har man opretholdt en 
form for skel mellem de to afsnit, hvis vægge 
heller ikke flugtede, i og med at vestforlængel
sens flankemure i kraft af teglmaterialet er knap 
så svære.25

Endnu i 1300’rne er der indbygget tre fag 
hvælv i skibet - en ændring, som synes gen
nemført etapevis med variation i detaljerne til 
følge. Således er hjørnepillerne falsede i øst, 
men ikke i vest, hvor vederlaget til gengæld 
står markeret med kragbånd - todelt under rib

berne. Vægpillerne mellem første og andet fag 
er ufalsede og har en tre skifter høj sokkel, 
mens situationen mellem andet og tredje fag er 
speciel, idet levn af skibets gamle vestgavl her 
er bevaret som stærkt fremspringende og skal- 
murede piller. Vederlaget til de spidse, helstens 
skjoldbuer markeres undtagen i øst af ensidige, 
hulkantede kragbånd, mens udgangspunktet 
for de halvstens brede ribber og gjordbuer er 
varieret og sekundært ændret. Restaureringen 
1963-67 viste bl.a., at de nævnte hvælvbuer 
mellem første og andet fag oprindelig skulle 
udgå fra dværgsøjler (fig. 59) - en disposition, 
som enten er opgivet undervejs eller delvis æn
dret: Kun to skifter af selve søjleskaftet var be-
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Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior to the west.

varet under hvælvbuernes udspring. Ved re
staureringen erstattedes søjlestumpen af en mu
ret, trinvis udkraget konsol. Mellem andet og 
tredje fag er vederlaget et tresidet kragbånd, 
hvilende på de fremspringende piller. Gjordbu
erne har trekløverformet profil med platteryg, 
og tilsvarende formsten er benyttet til ribber i 
første fag samt til de nederste skifter af andet 
fags nordøstre ribbe; de øvrige ribber er almin
delige retkantede. Mellem kapperne og skjold
buerne ses levn af en vulst, formentlig oprinde
lig modelleret af stuk over de nu afhuggede 
teglflækker.26 I adskillige svikler ses små rekt
angulære spygat. Hvælvenes oversider er util
gængelige og dækket af mineraluld.

I forbindelse med hvælvslagningen er tag

værket ændret, og flankemurene samt gavlene 
forhøjet en lille smule. Over de gamle kampe- 
stensmure står forhøjelsen udvendig som et 
blankt rulskifte, mens vestforlængelsens krone 
er hævet med to- tre løberskifter (jfr. fig. 8). En 
stump af vestgavlens forhøjelse er bevaret for 
nordre halvdels vedkommende (jfr. fig. 9).

Tårnet er næppe meget yngre end tiden
o. 1400 i betragtning af den gammeldags trap
peanordning27 og de karakteristiske, pinakel- 
prydede taggavle, som 1857 afløstes af de nu
værende pasticher. De svære mure er opført af 
munkesten i munkeskifte med omhyggeligt 
midtridsede fuger.

En spidsbuet arkade forbinder kirken med 
tårnrummet, som overdækkes af et samtidigt



ÅRBY KIRKE 1451

Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior to the east.

hvælv, hvilende på murede og indhuggede 
(øst) forlæg; ribberne er halvstens. Rummet 
belyses nu af to vinduer, ikke blot mod vest, 
men også mod syd, begge med fladbuet lys
ning fra 1963-67, indsat i spidsbuet spejl, der er 
falset mod det ydre. Det kan ikke udelukkes, at 
denne indfatning, som eksisterede før 1856 (jfr. 
fig. 23) er oprindelig, omend stenene i stort 
omfang er fornyet ved skalmuring. I nordvæg- 
gen findes en 58 cm dyb, fladbuet niche, som 
måler 128 X 64 cm i murflugten, og hvis bund 
er 30 cm over nuværende gulv.

Adgangen til de øvre stokværk sker siden 
1857 via våbenhusets og skibets loft, men op
rindelig benyttedes en ligeløbstrappe i nord
muren med fladbuet underdør i skibets nordve

stre hjørne, hvis anbringelse ca. 80 cm over 
gulv antyder eksistensen af en †forhøjning? her. 
Selve trappen, som belyses af to smalle spræk
ker i nord, har svagt fladbuet, sildebensmuret 
loft (fig. 14) og udmunder efter en repos med 
rulskiftemuret loft i en ligeledes fladbuet, mod 
mellemstokværket falset overdør. Trappeløbets 
nedre del er ført skråt gennem vestforlængel
sens gavl af hensyn til hvælvpillerne i nordvest
hjørnet, og forskellen mellem trappens to afsnit 
er tydelig, især i behandlingen af loftet. Under
døren er genetableret ved seneste restaurering, 
idet man før 1856 (jfr. fig. 24) og muligvis alle
rede i middelalderen havde etableret en udven
dig dør, der kan være den »tårndør«, hvortil 
man fik en trætrappe i 1664.19



1452 ARS HERRED

Fig. 13. Udsnit af N. L. Høyens beskrivelse af Årby kirke i notebogen fra 1832. NM2. - Detail of N. L. Høyen’s 
description of the church in Arby from his notebook 1832.

Overdøren udmunder i nordvesthjørnet af et 
lavt nedre mellemstokværk uden lysåbninger. 
En trappestige langs vestvæggen fører videre 
op til det egentlige mellemstokværk, hvis væg
ge har dybe, fladbuede nicher (med dobbelte 
rulskiftestik), som til dels er udmuret ved sidste 
restaurering. I nichernes bund åbner sig små 
glugger, af hvilke nord- og vestsidens er flad- 
buede og udvendig falsede, mens sydsidens har 
rundbuet stik fra 1963-67; tidligere var denne 
åbning også fladbuet (jfr. fig. 23).

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
verdenshjørner: Mod syd og nord er de udfor
met analogt med mellemstokværkets oprinde
lige glugger, hvorimod der mod øst og vest er 
indmuret høje, slanke spidsbuede åbninger, 
hidrørende fra restaureringen 1857. Mod det 
indre åbner væggene sig i dybe blændinger, 
hvis fladbuede stik på øst og vestsiden brydes 
af de nyere glamhuller. Indtil 1857 stod de øst
vestvendte taggavle ifølge Høyens skitseteg

ning fra 1832 (jfr. fig. 13) smykket af pinakler, 
mens selve murfladen var glat, bortset fra en 
slank, spidsbuet blænding med glamhul over 
fodlinjen.28 Denne komposition har i nogen 
grad dannet udgangspunkt for Vilhelm Tvedes 
gavle, hvis spidsbuede høj blændinger adskilles 
af diagonalt stillede pinakler.

Af kirkens øvrige tilbygninger må nordsidens 

kapel eller korsarm antagelig henføres til tiden 
1350-1450. Indtil 1963 tjente bygningen som 
våbenhus, men i forbindelse med den efterføl
gende restaurering fremkom adskillige 
enkeltheder, som røber en bygningshistorie 
med skiftende og til dels usædvanlig funktion 
(fig. 18 a-c): oprindelig en to-etages bygning 
med mødesal (for præstegilde?) eller bolig for
neden, loftsetage (til opmagasinering?) foroven 
under lavt styrtrumsloft; dernæst omdannet til 
hvælvet kapel og i eftermiddelalderlig tid ind
rettet til våbenhus.

Materialet er munkesten i munkeskifte på
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markstenssyld, som videreføres i en høj, muret 
sokkel. Ved restaureringen fremdroges og gen
etableredes de oprindelige vinduer til stueeta
gen, som er små rektangulære glugger - to i 
hver side undtagen mod øst, hvor der på grund 
af døren kun er ét. Mod rummet åbner de sig i 
fladbuet niche med aftrappet sål (fig. 16). Dø
ren, som af hensyn til rummets særlige funk
tion er anbragt sydligst i østmuren tæt ved kir
kens forsvundne †norddør, er rundbuet med 
spidsbuet ydre spejl og fladbuet niche mod det 
indre. I gavlen påvistes en fladbuet blænding, 
som er den tilmurede glug til det oprindelige 
øvre stokværk. Taggavlen har nu glatte kam
me, men kan oprindelig have stået med kam
takker eller snarere pinakler.29 Murfladen bry
des af tre højblændinger, der hæver sig over et 
savskifte. De flankerende blændinger er spids-

Fig. 14. Trappeløb i tårnets nordmur, set mod un
derdør til skibet (s. 1451). HJ fot. 1985. - Stairs in the 
north wall of the tower seen towards the entrance from the 
nave.

Fig. 15. Nordsidens kapel, jfr. fig. 22 (s. 1452). HS 
fot. 1985. - Chapel to the north, cf. fig. 22.

buede, mens den midterste har tvillingdelt 
spidsbue, samlet på hængestav med profileret 
konsol og kronet af toprude. Blændingens ned
re del brydes af en muligvis sekundær, fladbuet 
glug til loftsrummet.

Den oprindelig stueetage, hvis loft har ligget 
ca. 2,2 m over nuværende gulv, far sit særlige 
præg ved væggenes nicher (afdækket med trap
pestik og til dels rekonstrueret), som i antal 
svarer til vinduerne og er fordelt mellem disse. 
I nordøsthj ørnet påvistes endvidere levn af en 
kaminplads (jfr. fig. 17), der i forening med de 
øvrige særtræk karakteriserer rummet som 
mødesal eller bolig.29a

Endnu i middelalderen er funktionen ændret 
og rummet formentlig indrettet som kapel: 
Trælofterne og kaminen er fjernet, tilbage
springet over stueetagens loft udmuret med en 
halvstens tyk udligningsmur og et hvælv er 
indbygget, hvilende på falsede piller. Langs alle
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Fig. 16. Oprindelig vinduesniche i underetagen af 
nordre tilbygning, jfr. fig. 18a (s. 1453). KdeFL fot. 
1965. - Original window recess in the lower storey of the 
north chapel, cf. fig. 18a.

fire vægge er der spidsbuede, helstens brede 
skjoldbuer, mens ribberne er halvstens med af- 
fasede hjørner umiddelbart over vederlag (jfr. 
fig. 17); i sviklerne rektangulære spygat. End
videre har man blændet døren samt de små vin
duer og i stedet indsat en større lysåbning i øst. 
Dette fladbuede vindue, som retableredes ved 
restaureringen, har falset stik og er i øvrigt 
brudt igennem før opførelsen af udligningsmu- 
ren, der foroven danner en indramning bestå
ende af tre udkragede skifter med skrå undersi
de, mens det fjerde er ført lige igennem.30 - 
Forbindelsen til kirkerummet tilvejebragtes 
ved indsættelsen af en bred, spidsbuet arkade.

Ændringen til våbenhus må være sket længe 
før denne funktion omtales 1832.31 Vilhelm 
Tvedes tegninger fra 1856 (fig. 25) viser, at der 
da var en fladbuet, falset dør i gavlen, mens 
kommunikationen med kirkerummet skete 
gennem en ligeledes fladbuet dør i den blænde

de arkade; østvæggens vindue var bevaret, mu
ligvis i uændret skikkelse. Ved hovedistandsæt
telsen 1857 blændedes dette vindue, og i stedet 
indsattes i vestvæggen et spidsbuet med støbe- 
jernsstel; dørene ændredes ligeledes med spids
buer og i denne skikkelse stod tilbygningen 
frem til 1963.

Langhuskoret, som ifølge sin blændingsgavl 
må henføres til 1500’rnes første årtier, adskiller 
sig fra hovedparten af det samtidige byggeri 
ved landsbykirkerne gennem sin mere kultive
rede behandling af detaljerne (jfr. fig. 6). Mate
rialet er munkesten i munkeskifte, suppleret 
med genanvendte kampesten fra det nedrevne 
kor. Over syldstenene er der en sokkel, hvis 
afsluttende profil er sammensat af vulst over 
skråkant, adskilt af glat skifte. Seks skifter over 
soklen er der trukket en to skifter høj bæltege
sims med to små rundstave under vandnæse.

Fig. 17. Nordøstre hjørne af nordre tilbygnings 
stueetage med levn af oprindelig kamin bag sekun
dære hvælvpiller, sml. fig. 18a (s. 1453). Marinus 
Andersen fot. 1965. - North-east corner of the lower 
storey of the north chapel showing remains of fireplace 
behind the secondary pillars of the vault, cf. fig. 18a.
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Fig. 18a-c. Skematiske tegninger af nordsidens til
bygning i dens skiftende indretninger, set mod 
nordøst, a. Oprindelig skikkelse med to stokværk, 
af hvilke det nedre var udstyret med kamin og gem
menicher og herigennem fremtræder som et møde
lokale. Østsidens yderdør er anbragt tæt ved skibets 
oprindelige kvindedør (s. 1453). b. Senmiddelalder
lig ombygning til kapel med hvælvet loft og bred 
arkade mod kirken (s. 1453). c. Eftermiddelalderlig 
ændring til våbenhus med nye døre mod det ydre og 
mod kirken (s. 1454). 1:150. Rekonstruktion ved 
HeJ, hovedsagelig pa grundlag af opmålinger ved 
Marinus Andersen. Tegning ved Marianne Nielsen 
1986. - Diagrams of the extension on the north wall at 
different phases, seen to the north-east. a. Original struc
ture with two storeys, the lower chamber with fireplace 
and caches. The outside door in the east wall is dose to the 
original women’s door in the nave. b. Late medieval alte
ration to a chapel with vaulted ceiling and broad arcade 
towards the church. c. Post medieval alteration to a porch 
with two new doors.

94*
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Fig. 19. Korets gavl (s. 1456). HJ fot. 1985. - Chancel 
gable.

Disse profiler findes såvel på gavlen som på 
flankemurene, hvor de er ført omkring en ræk
ke støttepiller, der afsluttes med omløbende, 
svagt udkraget retkantgesims under afdæknin
gen med munke og nonner. Midt på gavlen, 
umiddelbart over bæltegesimsen findes en fir
kantet blænding, antagelig gjort med henblik 
på †maleri, hvoraf endnu Høyen så farvespor.32 
Umiddelbart under gavlfoden ses to små fir- 
pasformede fordybninger, muret af formsten, 
og muligvis levn af en påtænkt frise, som den 
kendes fra byernes mere rigt udformede arki
tektur. Selve gavlfoden markeres af en gesims 
med elegant vandnæseprofil (jfr. fig. 6), og her

over hæver sig taggavlen med 11 vandret false
de højblændinger under tilsvarende antal, let 
brynede kamtakker. I midterblændingen sidder 
en slank lysglug og noget lavere brydes gavlen 
af en række bomhuller. - Det nye kor, som 
omfatter et sakristi i østenden,33 har altid været 
ensidigt belyst i syd, men ingen oprindelige 
lysåbninger er længere bevaret. I modstrid med 
sakristiets oprindelige funktion er dette sekun
dært udstyret med et stort vindue svarende til 
de to mod korrummet, ligesom man har indsat 
en fladbuet præstedør mod nord.

I det indre står koret med to samtidige 
hvælv, hvilende på forlæg. I vest mod skibet er 
der opsat en helstens bred, rund gjordbue, og 
en tilsvarende bue adskiller de to fag, som har 
almindelige halvstensribber og små rektangu
lære spygat i sviklerne. I skillevæggen til sakri
stiet er en fladbuet dør, der mod sædvane er 
centralt placeret. Selve sakristiet har to kvadra
tiske hvælvfag, hvilende på forlæg; ribberne er 
halvstens svarende til gjordbuen. I østvæggens 
nordre del sidder en samtidig skabsniche (se 
vægskab), 50 cm dyb og med bunden 110 cm 
over gulv; selve åbningen måler 42 X 79 cm.

Søndre våbenhus, som i dag fremtræder afgø
rende præget af Marinus Andersens restaure
ring 1963-67, er i sin kerne et stort, to-etages 
våbenhus fra tiden o. 1525. Indtil den seneste 
istandsættelse stod det i en reduceret skikkelse, 
som skyldtes restaureringen 1857, og det fun
gerede som materialhus, hvilket allerede var 
tilfældet 1686, da reparationer på »kalkhuset« 
omtales.34

Af den oprindelige bygning er bevaret vestre 
flankemur (fig. 20) samt to tredjedele af syd
gavlen indtil foden af taggavlen. Materialet er 
munkesten i munkeskifte over markstenssyld. 
Bygningen har tilsyneladende stået vinduesløs 
bortset fra luger og glugger til loftsrummene. 
Den fladbuede dør under spidsbuet, tredobbelt 
falset spejl, er antagelig oprindelig og åbner sig 
mod det indre med fladbuet niche. Opmålin
gen 1856 (jfr. fig. 23) viser, at gavlenes to flad
buede glugger til det øvre stokværk da stod 
delvis udmurede, mens selve taggavlen synes 
ufuldendt: Øjensynlig havde man fra begyn
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Fig. 20. Sydsidens våbenhus, mens det benyttedes som material- og fyrrum. Indre, set mod vestvæggen med 
bjælker mellem de to stokværk (s. 1457). Marinus Andersen fot. o. 1963. - The south porch when used as toolshed 
and boiler room. Interior to the west showing the beams between the two storeys.

delsen planlagt en etagedelt blændingskompo- 
sition i slægt med en række eksempler ved an
dre vestsjællandske kirker.35 Af dette system 
var bevaret den nedre række med vandret af
dækning, hvorimellem sad to slanke glugger. 
Den øvre gavltrekant var efter tegningen at 
dømme en spinklere, sekundær lukkemur, ind
rammet af tandsnit langs taglinjerne. Det lader 
sig ikke afgøre, hvorvidt dette vandrette skel 
repræsenterede et byggestop eller en ombyg
ning efter eventuel beskadigelse (hvorved kam
takker kan være fjernet).

I det indre brydes vestre flankemur af tre 
fladbuede spareblændinger. Tilsvarende fand
tes indtil 1856 i østvæggen, mens der i gavlen 
øst for den asymmetrisk anbragte dør er én, der 
nu fremtræder halvt rekonstrueret. Ca. 2,3 m 
over nuværende gulv markerer et spring i vest
muren, hvor bjælkelaget mellem de to stok
værk har ligget. Den øvre etage har i vestvæg
gen bevaret to fladbuede spareblændinger og i

gavlen yderligere to (den østre delvis rekon
strueret), som indrammer de ovenfor nævnte 
vinduesglugger.

Ved Vilhelm Tvedes restaurering 1857 redu
ceredes tilbygningen i bredden, idet en ny øst
mur opførtes længere mod vest. Indgrebet 
nødvendiggjorde tillige en ændring af gavlen, 
der forsynedes med pinakelgavl i analogi med 
tårnets. I gavlfladen over døren indfældedes til
lige en støbejernstavle med indskrift i relieffrak- 
tur: »Restaureret Aar 1857«, tavlen henligger 
nu på våbenhusloftet. - Ved Marinus Ander
sens ombygning 1963-67 genrejstes østre flan
kemur på oprindelige fundamenter, men ud
formedes med et trappeløb til øvre stokværk 
og kirkens lofter. Materialet er små gule sten, 
og muren rummer endvidere nytterum og in
stallationer. Det øvre stokværks gulv hviler nu 
på jernbjælker og er i øvrigt ikke ført helt frem 
til skibets mur, men afsluttes med et jernræk- 
værk mod den smalle skakt, der herved er
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Fig. 21. Den senmiddelalderlige syddør, set fra vå
benhuset under restaureringen (s. 1458). Marinus 
Andersen fot. 1965. - Late medieval south door, seen 
from the porch during restoration.

fremkommet. Det nye tag er et afvalmet sa
deltag.

Skibets søndre dør (fig. 21) er helt ombygget i 
senmiddelalderen, muligvis i forbindelse med 
våbenhusets fornyelse. Materialet er munke
sten, og formen fladbuet med falset ydre åb
ning og en bredere indvendig niche til dørflø
jen. Åbningens hjørner og stik fremhæves mod 
det ydre af hulkantede formsten, og stikkene er 
ydermere indrammet af prydskifte af løbere.

†Våbenhus. I forbindelse med restaureringen 
af søndre våbenhus 1963f. fremdroges i gulvet 
inden for vestre flankemur sylden og de neder- 
ste skifter af en spinkel nord-sydgående mun- 
kestensmur, som må hidrøre fra et ældre mid
delalderligt våbenhus af mere beskedne dimen
sioner end det eksisterende; hverken østre flan
kemur eller gavlens plads er påvist.

†Vindfang til herskabspulpitur. 1) Tegningerne 
af kirken 1856 (fig. 25) viser, at der da på ski
bets nordside op mod østsiden af nordre våben
hus fandtes en ny forbygning, der tjente som 
vindfang og trappeopgang til det Lerchenborg- 
ske herskabspulpitur. Hverken forbygningen 
eller pulpituret er omtalt i regnskaber eller an
detsteds. Efter formen at dømme stammede de 
fra 1800’rnes første del og er muligvis kommet 
til ved en af de restaureringer, som omtales i 
dette tidsrum. 2) 1857. Ved Vilhelm Tvedes re
staurering dette år fornyedes herskabspulpitu- 
ret, og der opførtes en mere statelig forbygning 
i nygotisk stil med zinkrelief af det grevelige 
våben over den spidsbuede indgangsdør (jfr. 
fig. 22). Selve pulpituret indbyggedes i en 
spidsbuet vægniche. Nedrevet ved restaurerin
gen 1963-67.

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 

Der er meget få oplysninger om de forskellig
artede indgreb, bygningen har været underka
stet i århundrederne mellem Reformationen og 
vor tid; men det fremgår, at bl.a. tårnet og 
langhuskorets piller har behøvet reparation: 
1686 fik Lars murermester, Kalundborg, beta
ling for reparation af tårnets sydvestre hjørne,34 
og samtidig hermed indlagde Rasmus smed ni 
ankre. 1734 rapporteredes, at tårnet var revnet 
fra øverste lydhul til kammen.20 1666 fornyede 
murermester Mads Jensen, Kalundborg, af
dækningen på tre af pillerne ved kirkens sydsi
de,19 men 1734 var to af dem atter brøstfældige 
og manglede tagsten.20 Reparationerne på tår
net aflæses bl.a. i de omfattende skalmuringer 
på syd- og vestsiden, der ved restaureringen 
1963-67 fornyedes (moderne munkesten i ste
det for små, gule). Af støttepillerne synes det 
især at være de to østligste mod syd, som har 
måttet renoveres; således fremtræder de på teg
ningerne fra 1856 (fig. 23) berøvet de enkelthe
der (sokkel, bælte- og taggesims), som kende
tegner de øvrige. Formentlig afspejler disse 
indgreb problemer af statisk art, som tillige har 
nødvendiggjort opspænding af hvælvbuerne 
ved hjælp af de af stangjern tildannede *smede- 

jernskiler (fig. 60), der udtoges ved restaurerin
gen 1963f., og indleveredes til Nationalmuseet



(inv. nr. Dl-2/1965). Den ene måler ca. 15 X 6 
cm og bærer på siden et cirkulært stempel med 
reliefversalerne HS (Henrik/Hans smed?) om
kring en cirkel, hvorigennem en pil, alt ind
rammet af tovsnoet ring.

Sydvæggen i langhusets tredje fag (d.e. det 
østligste i det gamle skib) er ombygget i halv 
tykkelse, delvis med benyttelse af store sten i 
krydsskifte. Den omstændighed, at mindskel
sen af murtykkelsen indvendig fremtræder som 
en spidsbuet blænding under hvælvets skjold
bue, antyder umiddelbart muligheden af en 
blændet arkadeåbning til et †kapel?, der i så fald 
måtte være fjernet før opførelsen af det store 
våbenhus. Antagelsen modsiges imidlertid af 
de ubrudte rækker af oprindeligt markstens- 
murværk forneden under det sekundære mur
værk.36 Det skal nævnes, at man 168634 repare
rede et stykke af »brandtmuuren« (d.e. tegl- 
stensmuren) på kirkens sydside; men ombyg
ningen, der måske hænger sammen med en 
vinduesfornyelse, kan være gennemført på et 
hvilket som helst tidspunkt mellem hvælvslag- 
ningen og 1856, da nichen er registreret på teg
ningerne af kirken (jfr. fig. 24).

I 1800’rnes første halvdel omtales istandsæt
telser af murværk, gulve og tage uden nærmere

specifikation af omfanget, således 1823 og atter 
1837.12 Derimod er man bedre underrettet om 
hovedrestaureringen 1857, som gennemførtes ef
ter tegninger af arkitekt Vilhelm Tvede. For 
bygningens vedkommende bestod ændringer
ne ifølge synsprotokollen i det væsentlige af 
indmuring af nye støbejernsvinduer med bly
indfattede ruder, nyt flisegulv samt opførelse af 
en udbygning til nyt greveligt pulpitur.17 Her
udover fremgår det indirekte, bl.a. ved sam
menligning mellem arkitektens opmålinger før 
restaureringen og bygningens udseende indtil 
1963 (jfr. fig. 23f., 6), at tårnet istandsattes og 
bl.a. fik nye taggavle, søndre våbenhus (davæ
rende materialhus) ombyggedes, samt at det 
ydre murværk repareredes med skalmuring og 
delvis rekonstruktion af manglende sokler og 
gesimser på langhuskoret.37 1880 fornyedes 
kirkens indre (jfr. †kalkmalerier), og endelig 
underkastedes bygningerne i årene 1963-67 
gennemgribende restaurering ved arkitekt Mari
nus Andersen. Ved denne hovedistandsættelse, 
som bragte mange ældre bygningsspor frem og 
herigennem har bidraget til øget viden om kir
kens historie, fjernedes hovedparten af de træk, 
som var kommet til ved restaureringerne i 
1800’rnes anden halvdel: Ydre og indre mur-

Fig. 22. Tilbygninger 
ved langhusets nordsi
de: Nedrevet †vindfang 
til herskabspulpitur fra 
1857 (s. 1458) samt mid
delalderligt våbenhus, 
jfr. fig. 15 (s. 1452). Æl
dre fot. ved embedet. - 
Additions along the north 
wall of the church: ten- 
trance to manorial pew 
erected 1857 and medieval 
porch; cf. fig. 15.

ÅRBY KIRKE 1459



1460 ARS HERRED

Fig. 23-26. Plan, facader og snit. 1:300. Tegnet af Vilhelm Tvede 1856 inden kirkens restaurering året efter. 
Kunstakademiets bibliotek. - Ground-plan, facades and sections. Measurements by Vilhelm Tvede 1856 prior to the 
restoration in the following year.
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Fig. 27. Middelalderligt gulv af teglfliser i skibet 
(s. 1462). ElM fot. 1965. - Medieval tiled floor in the 
nave.

værk befriedes for defekte skalmuringer og ce
mentpuds, samtlige tage fik nye vingetegl, vin
duesformerne ændredes og gulvene blev om
lagte. Endvidere genskabtes den oprindelige 
bredde af søndre våbenhus, mens herskabspul- 
piturets vægniche tilmuredes, og forbygningen 
sløjfedes.

Til de nylagte gulve er delvis genbenyttet ot
tekantede fliser, vekslende med små sorte kva
dratiske (fra 1857), som de ses i langhusets 
midtergang fra korskranken i øst til tårnrum
mets orgel i vest samt i nordkapellet. I skib og 
tårnrum flankeres denne midtergang af gule 
sten, lagt på fladen, mens tilsvarende materiale 
langs korets vægge er kantstillede, begge steder 
uden fuge. Sakristi og våbenhus har gulve af 
kantstillede gulsten, lagt i sildebensmønster 
uden fuge. - I de to korfag (og sakristiet) ligger 
gulvet på et hævet podium, som forbindes med 
skibet via en fire trin høj trappe, muret af gule 
sten. Før 1857 omfattede podiet, som forment

lig er oprindeligt og betinget af terrænet (sml. 
alterbord og dør til sakristi) kun det østligste 
fag, idet trappen dog strakte sig lidt ind i andet 
fag (jfr. fig. 24). Ved Vilhelm Tvedes restaure
ring respekteredes denne disposition, omend 
selve trappen ændredes og fik konveks form i 
rummets fulde bredde (jfr. fig. 6). 1963f. påvi
stes imidlertid, at skrankemuren til podiet i 
dets udstrækning før 1857 var af små gule sten, 
samt at tilsvarende materiale var benyttet til en 
skalmur forneden på flankemurene i andet fag. 
Heraf følger øjensynlig, at den vestre del af et 
to fag dybt podium, som det nu rekonstruere
de, i eftermiddelalderlig tid er blevet gravet 
væk.

Under restaureringen påtraf man endvidere 
diverse fragmenter af ældre gulve: 1) Mørtel
gulve, antagelig oprindelige, sås dels i langhu
sets fjerde fag (d.e. sydvesthjørnet af oprinde
ligt skib), dels langs fundamentresterne af det 
oprindelige kors nordre flankemur. 2) Mur- 
stensgulve, formentlig middelalderlige, men 
ikke samtidige, sås flere steder, uden at den 
nøjagtige lokalisering fremgår, a. Kvadratiske 

fliser, lagt i diagonalmønster, fandtes ved nord
væggen, ud for hvælvpillen mellem tredje og 
fjerde fag (jfr. fig. 27). b. Skråtliggende mun
kesten, bl.a. ved sydmurens hvælvpille mellem 
fjerde og femte fag (jfr. fig. 7). c. Munkestens- 
gulv inden for nordkapellets oprindelige øst
dør. d. Munkesten og kvadratiske fliser, anta
gelig genanvendt materiale, i arkaden mellem 
nordkapel og skib. - En kreds af fundament
sten syd for alterbordet er tolket som levn af 
†piscina?38

Kirkens vinduer er ændret flere gange; men 
kun indgrebene i nyere tid kan beskrives og 
dateres med sikkerhed. 1856 (fig. 23) havde 
samtlige lysåbninger småsprossede trærammer 
af en type, som hyppigt indsattes i kirkerne
o. 1800.39 Korets tre store vinduer sad udven
dig i blændede spidsbuede åbninger, hvis stik 
synes bevarede. Hvornår de hertil hørende vin
duer er indsat, og hvorledes de i enkeltheder 
har været udformet oprindelig, vides ikke; men 
at de er sekundære fremgår dels af de ikke- 
middelalderlige dimensioner i forhold til sakri
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Fig. 28. Indre, set mod øst inden restaureringen 1963-67. Ældre postkort i NM2. - Interior to the east prior to the 
restoration 1963-67.

stiet, dels af den partielle fjernelse af bæltege
simsen. Stikkene og det omgivende murværk 
er af store sten, lagt i krydsskifte; sidstnævnte 
hidrører dog snarest fra 1857, da karmsiderne 
ændredes og jernrammer med blyindfattet glas 
(fig. 29) blev indsat. Tilsvarende åbninger fik 
langhusets tredje og femte fag, og her findes 
ligeledes murværk i krydsskifte. De ældre vin
duer, som forsvandt kendes alene gennem op
målingerne fra 1856 (fig. 23). Det vestligste af 
langhusets søndre stammede snarest fra mid
delalderen, mens det nordre i samme fag frem
stod i renæssanceskikkelse (Tudorbue) og sad 
vestligt forskudt i forhold til en ældre fordyb
ning, som muligvis var levn af vestforlængel

sens oprindelige, nu delvis fremdragne vindue; 
begge åbninger sad asymmetrisk i forhold til 
hvælvets skjoldbuer, hvilket formentlig hoved
sagelig skyldtes, at der var tale om ændringer af 
eksisterende vinduer fra tiden inden hvælvenes 
indbygning, men muligvis tillige hensynet til 
et pulpitur. Af sydvinduet i langhusets tredje 
fag anes indvendig levn af et stik, som må være 
jævngammelt med ombygningen af muren på 
dette sted. - Ved restaureringen 1963 f. blænde- 
des langhusets nordvindue, mens de øvrige re
duceredes ved indmuring af fladbuede vippe
vinduer (termoruder) i en delvis blænding af 
1857-åbningerne.

Tagværker. Langhuskoret (og sakristiet) har
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Fig. 29. Forslag til malet udsmykning af kirkens hvælv (s. 1465). Farvelagt tegning uden signatur og datering; 
men formentlig ved Vilhelm Tvede 1856-57. Kunstakademiets bibliotek. - Proposal for painted decoration of the 
vaults of the church. Unsigned and undated colour drawing, presumably by Vilhelm Tvede 1856-57.

bevaret oprindeligt egetagværk af krydsbånds- 
type; dobbelt lag hanebånd af ældre, genan- 
vendt tømmer og spærstivere, som er kæmmet 
ned over spærfoden. De 12 fag, som har bind
bjælker mellem hvælvfagene, er bladet og for
naglet på vestsiden, og sammesteds nummere
ret fra vest med øksehugne stregnumre i nord 
og trekantstik på streg i syd. Resten af langhus
et har nyere fyrretagværk, formentlig fra 
1800’rne, med enkelt lag hanebånd, hvortil et 
antal ældre egespær er genanvendt. Kirkens øv
rige afsnit har nyere fyrretræstagværker, blandt 
hvilke tårnets opviser noget ældre genanvendt 
tømmer, mens tagværket over søndre våben
hus hidrører fra seneste restaurering.

Kirken står i dag helt præget af Marinus An
dersens restaurering 1963-67. Den er hvidkal
ket ude som inde, og tagene er tækket med 
røde vingetegl.393

Opvarmning. 1883 havde kirkeejeren ladet 
opsætte »varmeapparat«.40 1923 siges et nyt 
varmeværk at være installeret,17 muligvis en 
fornyelse af den kalorifer med indfyring fra 
søndre våbenhus, som allerede eksisterede 1918 
(jfr. fig. 6). 1936 ønskedes et nyt varmeapparat, 
da det gamle var ubrugeligt. Ved hovedre
staureringen 1963f. fornyedes varmeanlægget, 
og en central med kedel og fyr opstilledes i den 
samtidig hermed opførte bygning uden for kir
kegårdens østmur.

†Kalkmalerier. 1) Middelalderlige. På over
væggene af det oprindelige skib anes rødbrune 
og okkergule farvespor, der er levn af en ud
smykning, malet på hvidtelag over vægpud
sen. Øjensynlig er de overhvidtet allerede in
den hvælvslagningen. 2) 1857. Ved kirkens be
skrivelse 1862 siges væggene at være »over- 
strøgne med limfarve, dels rød, dels blå«.17 Fra
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Vilhelm Tvedes restaurering kendes et udateret 
forslag (fig. 29) til en udsmykning af langhusets 
hvælv og vægge med middelalderlig ornamen
tik, holdt i røde, grå, grønne og gule farver. 
Det er uvist, hvorvidt dette har dannet forlæg 
for den summarisk beskrevne udsmykning. 3) 
1880 var kirken under »monumental udsmyk
ning«.41 Hermed sigtes til den nygotiske deko
ration af hvælvbuerne, som stod bevaret indtil 
seneste restaurering (jfr. fig. 28).

†Kalkmalerier? 1582. Ifølge præsteindberet- 
ningen 168642 bar kirkens hvælv (»valvarum 
templi«) to enslydende indskrifter fra Job 1, 
21: »Sit n(om)en D(omi)ni Benedictum 1582« 
(Herrens navn være lovet). Indskrifterne sted
fæstedes yderligere til henholdsvis den nordre 
og søndre dør, og det kan således ikke udeluk
kes, at inskriptionerne har været malet på 
hvælvkapperne over de nævnte indgange som 
et led i kirkens istandsættelse dette år (jfr. panel).

INVENTAR

Oversigt. Kirken har stadig sin romanske døbefont af 
granit i behold, mens et røgelsekar fra 1400’rnes før
ste halvdel er overleveret til Nationalmuseet. I for
bindelse med den senmiddelalderlige korudvidelse 
muredes alterbordet, hvorpå den jævnaldrende høj
altertavle er opstillet. Et skab indpasset i en niche i 
sakristiets østvæg, er antagelig ligeledes samtidigt 
med dette bygningsafsnit. I kirken findes desuden en 
sidealtertavle, viet Maria. En figur, hvis identitet 
ikke kan afgøres, da den er savet brutalt igennem på 
langs, ligger på loftet; også den har formentlig hørt 
til et sidealter. Stærkt medtaget er også en Kristusfi- 
gur uden arme, fra 1400’rnes første halvdel; et min
dre krucifiks fra århundredets sidste halvdel blev 
stjålet fra sakristiet 1970. Den vendbare alterbords- 
forside med maleri fra 1500’rnes første fjerdedel vi
ser på den ene side Maria med barnet flankeret af 
Margrethe og Nikolaus, på den anden en stofefter
ligning. Et panel med foldeværksfyldinger og ind
skrift samt årstallet 1582 er skænket Nationalmuseet. 
Alterstagerne blev udført o. 1625, og prædikestolen 
har malet årstal 1634. Endnu 1695 nævnes dens for
gænger i et inventarium. 1668 leverede snedker Jens 
Hansen i Kalundborg et †korgitter. 1700’rne repræ
senteres af alterkalk og disk, der svarer til sættet i 
Røsnæs og ligeledes er skænket af kirkeejeren. Syge- 
sættet stammer sandsynligvis fra århundredets sidste 
del.

Ligesom i andre kirker under Lerchenborg blev 
inventaret i Årby underkastet større restaureringer i 
forrige århundrede; det skete i årene omkring 1832 
og 1857, begge gange på foranledning af Christian 
Albrecht Lerche, som overtog stamhuset 1830 og 
døde 1885. I arkivalierne omtales reparationerne kun 
i korte vendinger; 1857 anføres således, at »altertavle 
og prædikestol var restaureret og stærkt forgyldt, ny 
alterbeklædning og knæfald indrettet, orglet forbed
ret og smukt indrettet«. Alterbeklædningen dække
de bordets for- og sidepartier; på bagsiden (mod øst) 
anbragtes den middelalderlige alterbordsforside. Det 
meddeles endvidere, at der var opstillet nye stole 
over hele kirken, de samme, som fortsat er i brug. 
Derimod fjernedes alterskranken ved den gennem
gribende restaurering, der fandt sted i årene 1963-67. 
Det var også ved denne lejlighed, at herskabspulpi- 
turet blev revet ned og de nyere alterbordspaneler 
fjernet til fordel for det middelalderlige. Desuden 
afdækkedes ældre, hovedsagelig oprindelig bema
ling under egetræsmalingen fra forrige århundrede.

Alterbord (fig. 61), senmiddelalderligt, fra kor
udvidelsen, forneden af kampesten, foroven 
mursten, 169,5 x 129 cm og 124 cm højt, op
ført 130 cm fra østvæggen. Bordet dækkes nu 
af en 8 cm tyk, grå marmorplade fra seneste 
restaurering. Det er uvist, hvornår forhøjelsen 
med mursten har fundet sted, og om der i den
ne forbindelse i øvrigt er ændret ved bordet.

I sin indberetning 1759 omtalte præsten al
terbordets †helgengrav, der var dækket af en 
marmorsten; i graven lå nogle »katolske ben 
svøbt i rød damask og derom igen noget bly. 
Det holdes for at være jomfru Maria (jfr. 
s. 1443) eller en helgens ben«.43

†Sidealter. Ved sidste restaurering fandtes re
ster af et sidealter i sydøsthjørnet af langhusets 
femte fag.

Alterbordspanel (fig. 30-31), fra 1500’rnes før
ste fjerdedel, med malet fremstilling på begge 
sider og tidligere †paneler med malerier på kort
siderne. Det bevarede panel måler 98 X 165 
cm, og består af tre vandrette planker i en 8-9 
cm bred ramme med hulkel og rundstav in
derst, forneden dog skråfas. Bagsiden har skrå
fas på alle fire sider. Den oprindelige staffering 
ligger på kridtgrund. Brede borter til siderne 
og en smallere foroven indrammer billedet af 
Maria med barnet flankeret af Nikolaus og
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Fig. 30. Alterbordspanel fra 1500’rnes første fjerdedel med malet fremstilling af S. Nikolaj, Maria og S. Mar- 
grete. På den anden side stofmønster, jfr. fig. 31 (s. 1465). Fotograferet før restaureringen 1965. N.J. Terman- 
sen fot. 1966. - Panel of altar frontal from the first quarter of the 1500s, with painting of St. Nicholas, the Virgin Mary, 
and St. Margaret. On the other side is a textile pattern, cf. fig. 31.

Fig. 31. Alterbordspanel fra 1500’rnes første fjerdedel med malet stofmønster. På den anden side tre helgenbil
leder, sml. fig. 30 (s. 1467). N. J. Termansen fot. 1966. - Panel of altar frontal from the first quarter of the 1500s with 
painted textile pattern. On the other side the Virgin and two saints, cf. fig. 30.
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Margrethe. De tre hellige personer er fremstil
let i et landskab med træer i baggrunden og 
således, at figurerne så at sige står på rammen 
forneden, mens glorierne bag deres hoveder 
når den øverste bort, hvorpå deres navne er 
malet med versaler: »Sanctvs Nicolavs, sa(ncta) 
Maria, sa(ncta) Margreta«. Nikolaus fremstil
les som biskop med mitra på hovedet og bispe
stav i venstre hånd, i højre holder han en bog. 
Maria, med krone og stående på måneseglen, 
bærer det lidt tykmavede barn på højre arm, 
mens Margrethe, fremstillet som kronet jom
fru, holder opslået bog i højre hånd og i den 
venstre korsstav, som hun stikker gennem ga
bet på den drage, hun træder under fode.

Nikolaus har rød mitra og tilsvarende kappe 
over sort, guldindvirket brokadesdragt samt 
hvide handsker, Maria blågrøn kappe over rød, 
guldindvirket kjole, grå månesegl. Margrethe 
er iklædt mørkegrå kjole, hvorover grøn kappe 
med rødt for. Sort drage. Landskab og træer er 
gulgrønne, himlen blågrøn, mørkest foroven.

De brede sideborter er vandret delt og frem
træder hvide eller som rød brokade med gult 
mønster. Forneden har de frynser, skiftevis rø
de, hvide og sorte, hvilket også gælder den 
vandrette øvre bort, hvor gult dog mangler. 
Indskriftens hvide renæssancemajuskler frem
træder på rød bund; det ydre rammeværk har 
ny bordeaux farve med blå hulkel og rødgul 
rundstav.

På den anden side af panelet er malet et stof
mønster, mørkeblåt næsten sort, inden for bor
ter svarende til de allerede omtalte og med de 
samme farver. Denne side var før restaurerin
gen o. 1965 grundigt overklattet med kalk, 
men havde ikke været overmalet.

Foruden detaljen med det tykmavede barn, 
der kan skyldes forlæg eller restaureringer ved 
samme maler, ses flere fællestræk med alter- 
bordsforsiden i Kvanløse (s. 118 med fig. 13). 
Eksempelvis kan nævnes ansigterne, især ha
gens udformning, men det skal understreges, 
at den dårlige bevaringstilstand, foruden de 
nævnte muligheder, gør tilskrivningen til sam
me værksted usikker.

De forsvundne †sidepaneler synes kun kendt

fra Høyen, der 1832 noterede: »På siderne afde
linger med malerier«, men intet om, hvad de 
forestillede, eller om de var jævnaldrende med 
forsiden.44

Inden istandsættelsen var panelet forlænget 
med et smalt bræt af fyr i begge ender for at 
dække hele bordets længde; det var da anbragt 
på bagsiden, dvs. østsiden af alterbordet, og 
var malet gråbrunt.45

Alterbordets forside og de to kortsider var 
dækket af nyere †paneler, fra 1857,11 af fyr, for
sidens var glat, mens endepanelerne hver havde 
to fyldinger.

Altertavle (fig. 32), fra 1500’rnes første fjerde
del. Den oprindelige fremstilling i den sengoti
ske tavles hovedfelt er gået tabt, i stedet udfyl
der malet skriftsprog fra o. 1600 pladsen om
kring et †krucifiks; bevaret er dog fire kirke- 
fædre i sidefelterne. De bevægelige skabsfløje 
rummer seks apostelfigurer hver; af ydersidens 
malerier er der nu kun ganske få rester tilbage. 
Tavlen hviler på en 61 cm høj predella, hvis 
endepartier rekonstrueredes ved istandsættel
sen 1964-67. Et lille stykke af en af de afsavede 
ender opbevares i Nationalmuseet (inv. nr. D 
64/1967).46

Midtskabet måler 208 X 165 cm og er 23,5 
cm dybt, mens fløj skabenes dybde blot andra
ger 12 cm. Imellem det tredelte midtskabs ho- 
ved- og sidefelter er der fritskårne fialer foran 
de vægge, som adskiller rummene. Det mid
terste er nu tomt, men i sidefelterne ses de fire 
store kirkefædre, alle siddende ved en pult på 
bænk, hvis høje ryglæn afsluttes med fiale- 
spir.47 Mod nord foroven er Gregor fremstillet 
som pave med tiara og nedenunder Hierony
mus med bredskygget kardinalhat, begge 
skægløse; med sin fremstrakte højre hånd støt
ter Hieronymus en lille løve, der på hundema
nér springer op ad ham (fig. 34). I sydsiden sid
der de to bisper Augustin og Ambrosius, skæg
løse og med mitra på hovedet; Ambrosius hol
der hænderne foldet i bøn over bogen på læse
pulten, og hovedet er drejet på en akavet måde, 
antagelig for at udtrykke bedestillingen.

Sideskabenes apostle står i to rækker med tre 
i hver; de kan bestemmes ved hjælp af deres
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Fig. 32. Altertavle fra o. 1500-25. I midtskabet yngre malede bibelcitater, som har flankeret †krucifiks; til 
siderne sidder de fire kirkefædre: Gregor og Hieronymus til venstre (mod nord), Augustin og Ambrosius til 
højre (mod syd). Fløjskabene rummer afbildninger af de 12 apostle (s. 1467). LL fot. 1967. - Altar-piece c. 1500- 
25. In the centre compartment, painted biblical texts of later date, once flanking †crucifix. At each side are seated the four 
Fathers of the Church: Gregory and Jerome (left, north), Augustine and Ambrose (right, south). The side compartments 
display representations of the twelve apostles.

attributter, men desuden er navnene indridset i 
glorierne bagved, jfr. nedenfor. Begyndende 
foroven i nord er det Peter med nøgle og åben 
bog, Paulus med sværd og lukket bog samt 
Jakob den Yngre, som har støttet hænderne på 
valkestok eller fakbue; nedenunder står An
dreas med højre arm om korset (venstre hånd 
er fornyet), dernæst Johannes, som peger med 
højre på kalken, han holder i venstre hånd, og 
til sidst Mattias med økse. — Tilsvarende ses i 
sydfløjen Mattæus, skægløs, holdende åben 
bog ind mod brystet; i glorien læses »Judas«

(jfr. nedenfor), hvis attribut er kølle, hellebard 
eller spyd. Dernæst følger Simon med sav og 
Jakob den Ældre med pilgrimshat og stav. I 
nederste række står Tomas med åben bog (ny 
højre hånd med nyt spyd), Bartolomæus med 
kniv og Filip med patriarkalkors.

Figurerne er 60 cm høje, hulede i ryggen og 
har nedboret tilproppet hul i hovedet. Hvor der 
er sket gennemskæringer, har disse oprindeligt 
været overklæbet med hørlærred, der ligeledes 
har dækket fuger eller revner i træet; i de fleste 
tilfælde er der dog brugt blår, således over alle
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Fig. 33. Altertavlens malede bogstavnumre bag apostelfigurerne og fodskamlerne under dem. Det fremgår, at 
der kun i nordsidens øverste felt er overensstemmelse mellem apostlene og den skammel de nu er opstillet på 
(s. 1471). Tegnet af Marianne Nielsen 1986 efter kalke ved N.J. Termansen. — Painted initial-numbering behind the 

figures of the apostles on the altar-piece, and the pedestals beneath them. Only in the top row of the north side do the 
apostles and their pedestals now correspond with each other.

bagklædningernes fuger, mens de to materialer 
er anvendt i flæng på figurerne. De står på fod
skamler (smalfelter) med påsat, gennembrudt 
rankeværk, hvoraf dele er fornyet 1964-67 lige
som også rankeværket på baldakinerne i midt
skabets tre øvre felter.

I predellaens dækplade er der ligesom i midt
skabets nederste karmstykke fundet firkantede, 
gennemskårne huller, som må antages at have 
været brugt til at samle de to dele ved hjælp af 
tappe. Alle bagklædninger er lagt i not i ram
meværket; baldakiner og smalfelter var lige
som alle figurer fæstnet med smedede jernsøm.

Ved restaureringen 1964-67 afrensedes to ny
ere lag maling,48 hvorunder tavlens oprindelige 
staffering fandtes forholdsvis velbevaret. En 
undtagelse danner dog midtskabets hovedfelt 
og predellaen, hvis malede indskrifter må hen
føres til tiden o. 1600, jfr. nedenfor. Skabets

ydersider står i umalet træ, kun på karmenes 
forkanter er bevaret enkelte rester af forgyld
ning, mens indersiderne har cinnober farve 
med hvide liljer, som delvis er skabloneret på, 
for midtskabets vedkommende i to rækker 
med forskudt placering, i fløjene derimod kun i 
én række, delvis forbundne med lange slyng
tråde. Samme cinnoberrøde farve er vekslende 
med blåt brugt til smalfelterne, mens baldaki
nernes oprindelige staffering næppe kunne 
konstateres. Skabenes bund har ved hjælp af 
trambulérstik faet et bladmønster i den polere
de forgyldning, der på fløjene forneden afslut
tes med frynser opdelt i blå og gule felter. I den 
forgyldte bund er figurernes omrids skåret som 
en tynd streg i kridtgrunden, indkredset af en 
okkergul (fig. 35). Bag selve figurerne mangler 
forgyldningen, men nogle steder er der udført 
prøver på ornamentkontur og trambulering

Danmarks Kirker, Holbæk amt 95
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(fig. 36). Desuden er der bag seks apostle fun
det malede numre eller navne. Tilsvarende er 
på bagsiden af alle apostelfigurerne med caput 
mortuum malet bogstavnumre, på nogle af 
dem endda to steder. Yderligere findes en 
nummerering på smalfelternes inderside og på 
bagsiden af midtskabets to gamle baldakiner 
(fig. 33). Mange af numrene står dog så svagt, 
at tydningen er overordentlig vanskelig. I nord
fløjens øvre felt synes der at være overensstem
melse mellem apostle og fodskamler, men bag- 
grundsnummereringen er afvigende. I det hele 
taget forekommer nummereringen at være no
get forvirret, selv de steder, hvor misforståelser 
ikke skulle opstå på grund af bevaringstilstan
den.

I apostelgloriernes brede rande er deres nav
ne skåret i samme teknik som baggrundenes 
mønster. Tilsvarende, dog ikke på alle, ses 
navnene i en bort langs dragternes kant; sine 
steder er dele af navnet dog afskallet eller skjult 
i dragtens foldekast. Stavemåden er forskellig i 
glorierne og på dragterne, således er der oftest 
brugt »w« i glorierne, hvor dragterne har »v«, 
desuden er tilføjet: »Ora pro nobis« (bed for 
os). Glorieskivernes midtparti er skiftevis rødt 
og blåt med hvidligt ornament, undtagen Si
mons glorie, der er gul. Navnene gengives i 
samme rækkefølge, som apostlene er beskrevet 
og tegner sig som følger: »S(anctus) Petrws«, 
»S(anctus) Pawlws« og »S(anctus) Jacobws«, 
forneden: »S(anctus) Andrea(s)«, »S(anctus) Io- 
han(nes)« og »S(anctus) M(a)thias«. I søndre 
fløj: »S(anctus) Iwda(s)«, »S(anctus) Simon« og 
»S(anctus) Iacobws« foroven og forneden: 
»S(anctus) Tomas«, »S(anctus) Bartolo(meus)« 
og »S(anctus) Philip(pus)«.

Selve figurerne har ret bleg hudfarve med

Fig. 34. Altertavlens nordre fløjskab, sml. fig. 32. 
Til venstre foroven: Peter, Paulus og Jakob den yng
re, forneden: Andreas, Johannes og Mattias. Til høj
re to kirkefædre, Gregor foroven og Hieronymus 
forneden (s. 1467f.). Hude fot. 1905. — Side compart
ment of the altar-piece, cf. fig. 32. Left, above: Peter, Paul 
and James the Lesser, below: Andrew, John and Matthi
as. Right: Two Fathers of the Church.

Fig. 35-36. 35. Detalje af nordre sideskab, hvor to 
apostelfigurer er fjernet. Deres omrids er skåret ved 
en streg i kridtgrunden indkredset af en malet okker
gul (s. 1469). 36. Prøve på trambulering bag apostel
figur, sml. fig. 34 og 35 (s. 1471). N. J. Termansen 
fot. 1965. - 35. Detail of the northern side compartment 
where two figures are removed. Their silhouettes have 
been cut in the background and outlined by a painted 
yellowochre. 36. Example of pattern behind the apostelfi- 
gure.

95*
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Fig. 37. Detalje af altertavlens predella under re
staurering, sml. fig. 32. Man ser tre forskellige op
malinger af indskriften (s. 1472). N.J. Termansen 
fot. 1965. - Detail of the predella during restoration, cf. 
fig. 32. The three different repaintings of the inscription 
are shown.

rødlige kinder og røde læber med mørkere 
kontur og mørk farve mellem læberne. Øjnene 
er hvidlige indrammet af rødlig streg forneden 
og sort foroven på øjenlågene, pupillerne sorte. 
Dragterne er forgyldte med indskårne blad- el
ler blomstermotiver, der danner brokademøn
ster, og langs kanterne en geometrisk bort be
stående af krydsstillede streger; i de derved 
fremkomne ruder eller trekanter er pålimet små 
runde, forgyldte eller forsølvede papirlapper.49 
Tilsvarende findes også spredt imellem forets 
dekorative udsmykning, som er udført i guld 
på blå bund eller sølv på rød og i øvrigt således, 
at foret er rødt, hvor glorieskiven er blå, og 
omvendt.

På fløjenes ydersider ses i de nedre hjørner 
ganske få rester af oprindeligt maleri, der viser 
et tavlet gulv.

Bemalingen af midtskabets hovedfelt og pre- 
dellaen må som nævnt antages at være udført o. 
1600. Det nuværende fremtoningspræg stam
mer fra sidste restaurering, da de ældst frem
dragne frakturindskrifter blev kalkeret og 
overført på de bundbehandlede, sortmalede 
baggrunde. Den tospaltede, forgyldte fraktur- 
indskrift i midtskabet citerer Joh. 3,16-19; ind
skriften standser ca. 25 cm fra underkanten og

ca. 45 cm fra overkant. Lige under skriftsteder
ne er malet forgyldte ornamenter og tilsvaren
de foroven, hvor de dog først begynder ca. 13 
cm over indskriften, dvs. nogenlunde svarende 
til afstanden mellem de to spalter (fig. 62). Den 
herved afsatte plads passer til et krucifiks eller 
korstræ, hvis tidligere tilstedeværelse bekræfte
des, da man ved restaureringen fandt en fin 
indridsning svarende til et korstræ (fig. 38). 
Ved korsets fod sås antydning af en buelinje, 
ved hvis kant fandtes rester af grønt, repræsen
terende Golgathahøjen. I overensstemmelse 
hermed er præsteindberetningen fra 1759, som 
oplyser: »Øverst på altret står Frelserens kruci
fiks. På den ene side: Så elskte Gud Verden ..., 
på den anden: Hvo som tror på hannem ... 
Nedenunder [i predellaen] står indstiftelsens 
ord i to columnis«.43 - Øverst i skabet afdæk- 
kedes en ornamentik indeholdende palmemoti
ver i rødlig, gullig og hvidlig farve, tilsynela
dende en efterligning af gitrene foroven i de 
andre felter. Predellaindskriften er, som præ
sten beskrev det, malet i to spalter svarende til 
hovedskabets; den citerer Mat. 26, Mark. 14, 
Luk. 22 og 1. Kor. 11. Over den fremdragne 
staffering lå en yngre, antagelig senbarok med 
tilsvarende tekst, dog uden bibelhenvisninger.

Tavlen er med sin gyldne baggrund og apo
stelfigurernes bevægede klædebon udført i et 
værksted, som ikke har været ukendt med 
Claus Bergs arbejder, f.eks. kan der foruden de

Fig. 38. Altertavlens midtskab fotograferet under re
staureringen 1964-67. Sidefelternes fodskamler og 
baldakiner er fjernet, såvel som figurerne, der fore
stiller de fire kirkefædre. Baggrunden bag disse 
fremtræder med yngste bemaling, antagelig påført 
1857 (s. 1474). I midtfeltet er denne overmaling fjer
net, og en bemaling med skriftsteder, antagelig fra 
1600’rnes slutning, fremdraget (s. 1472). N.J. Ter
mansen fot. 1965. - Central compartment of the altar- 
piece photographed during the restoration 1964-67. Pede
stals and canopies in the side compartments have been re
moved, as well as the representations of the four Fathers of 
the Church. The background displays the most recent 
paintwork, presumably from 1857. In the central compart
ment the repainting has been removed to show painted 
biblical texts, probably from the close of the 1600s.
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Fig. 39. Krucifiks skænket 1857 af billedhuggeren 
J. A. Jerichau. Tidligere i altertavlens midtfelt 
(s. 1474). NE fot. 1985. - Crucifix donated in 1857 by 
the sculptor, J. A. Jerichau. Formerly in the central panel 
of the altar-piece.

fynske arbejder også peges på altertavlen i År
hus Vor Frue kirke.50

Ved tavlens istandsættelse i årene 1964-67 
fremkom adskilllige malede, skrevne eller skår
ne navne og årstal, som refererer til arbejder 
udført på tavlen og i kirken i forrige århundre
de. Det ældste var skrevet på pave Gregors op
slåede bog: »Restaureret 1832 af ... Melchior 
Brandt Calundborg«. For altertavlens ved
kommende synes der dengang næppe at have 
været tale om mere end almindelig vedligehol
delse.51 Anderledes forholdt det sig 1857, da 
hele kirken underkastedes en omfattende re
staurering ved arkitekten Vilhelm Tvede. Her
fra er bevaret et udkast til de ændringer ved 
altertavlen, som stort set blev realiseret. Det 
drejede sig om tilføjelse af en udskåret frise for

oven og felter med gennembrudt rankeværk, 
som anbragtes under de to sideskabe, efter at 
predellaen var blevet afkortet, så at den havde 
samme størrelse som midtskabet (sml. fig. 32). 
Desuden opstilledes der mellem midt- og side
skabe og ved disses ydersider halvsøjler, alt ud
ført i fyrretræ. I midtskabet indsattes et kruci
fiks skænket af billedhuggeren J. A. Jerichau (se 
s. 1474). — Det må formentlig også være ved 
denne lejlighed, at baggrunden i midtskabets 
hovedfelt forsynedes med et konturmalet møn
ster i guldbronze, som efterlignede den gamle 
udsmykning af sideskabenes bund,52 der fik 
samme bemaling.

Da de nygotiske tilføjelser fjernedes ved re
staureringen 1964-67, indbragtes dele deraf til 
Nationalmuseet. Det drejer sig om et par styk
ker, det ene med årstallet 1857 og initialerne 
»WH«, det andet med blyantsindskriften: »Ar
bejdet i Aarby W A L Wermuth snedkersvend, 
E A Berg malersvend« (inv.nr. D65-66/1967 og 
D2-3/1986).11 En menneskealder senere var 
kirkens indre atter »under arbejde med dekora
tion og maling«.17 Hertil refererer indskrifter i 
predellaens indre, hvor der på undersiden af 
dækpladen er malet med rødt: »C. Brandt 16/7 
1880« og på forpladens bagside, med hvidgul 
farve: »Hjalmar Melchior Maler 1880« og med 
sort: »I. P. I.«.

Alterkrucifiks (fig. 39), skænket 1857 af billed
huggeren J. A. Jerichau,53 der 1853 havde ud
ført et mindre krucifiks, hvoraf adskillige gal- 
vanoplastiske kopier brugtes i kirkerne, bl.a. i 
de af Universitetet ejede, f.eks. Sæby (s. 914). 
Figuren er af gips, 115 cm høj, forgyldt. Siden 
sidste restaurering henlagt på loftet over søndre 
våbenhus. Krucifikset hvilede på et 26 cm højt 
*fodstykke af fyr, som, da det fjernedes fra 
altret, bragtes til Nationalmuseet (inv. nr. 
D382/1964). Brunmalet, på forsiden med grønt 
felt hvori guldbronzeret Jesumonogram.

Sidealtertavle (fig. 40), fra o. 1500. Den sen
gotiske tavle med to bevægelige fløje rummer i 
midtskabet en fremstilling af Maria stående på 
måneseglen og med Jesusbarnet på armen. I si
deskabene ses fire scener af Marias liv. Ingen 
malerier på fløjenes ydersider er bevaret.
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Fig. 40. Sidealtertavle fra o. 1500. I midtskabet Maria med barnet, i fløjene scener af hendes liv (s. 1474). LL 
fot. 1968. - Altar-piece from a side altar, c. 1500. In the central panel the Virgin and Child, in the side panels scenes of 
her life.

Tavlen er 165 cm høj, midtskabet 96,5 cm 
bredt og 23 cm dybt, mens sideskabenes bred
de andrager 48,5 cm, dybden 13,5. Karmene, 
hvis sider er forsynet med borehuller, har 
rundstav på tre sider og skråfas forneden. De 
glatte smalfelter er delvis fornyede.54 Baldakin 
findes nu kun i midtskabet, hvor der foroven 
ses tre kølbuer, den ene beskadiget, med gen
nembrudt rankeværk og fialespir i siderne; 
mod sædvane er der inde i skabet over en vand
ret liste anbragt en korsblomstfrise.

Den apokalyptiske madonna står i måneseg
len med Jesusbarnet siddende på højre arm; sol

strålerne, indrammet af små rosenblomster, er 
fæstnet til skabets bagvæg og bag Marias hoved 
en glorieskive, som ligeledes har været ind- 
kranset af rosenblomster, hvoraf nu kun to er 
bevaret. Hun bærer stor krone med korsblom- 
ster og snoet kronering, som brydes på midten 
af roset; det udslagne hår falder bag om skuld
rene. Over kjolens glatte liv bærer hun kappe, 
som løftes op af højre hånd, hvorfra bevægede 
folder falder ned og dækker fødderne. I venstre 
hånd holder hun æble. Det nøgne barn har mis
tet begge underarme. Maria fremstilles med 
spidsovalt ansigt og høj, hvælvet pande; en del
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Fig. 41a-c. Detaljer af sidealtertavle (sml. fig. 40). a. Maria i søndre fløjskabs tilbedelsesscene. b-c. Tilbedende 
konger i samme fløjskabs øvre felt (s. 1476). LL fot. 1968. - Detail of altar-piece from side altar. a. Mary in the 
south panel, cf. fig. 40. b-c. Two Magi in the upper relief of the same panel.

af figurernes detaljer er formet i kridtgrunden, 
f.eks. neglene. Sine steder forekommer øjnene 
at have næsten orientalsk karakter (fig. 41a).

Ved istandsættelse 1968 ændredes rækkeføl
gen af reliefferne i sideskabene, således at man 
forneden i nordfløjen (til venstre) ser Bebudel
sen, derover Omskærelsen, og i sydfløjen for
neden Hyrdernes, foroven Kongernes Tilbe
delse.55 Reliefferne er udført som sætstykker 
anbragt i de fire rum. En del detaljer er brækket 
af, hvilket især gælder figurerne. Det fremgår, 
at bebudelsesscenen finder sted i et hvælvet 
rum med små, rundbuede vinduer. Maria knæ
ler ved en pult, der står op ad »væggen« til 
højre; en stor del af forgrunden udfyldes af 
hendes voluminøse kappe. I omskærelsessce- 
nen er alterbordet anbragt i forreste plan, midt i 
billedet; også her ses et par små, rundbuede 
vinduer i bagvæggen, som i øvrigt er ubrudt. 
Stalden er antydet i øverste venstre hjørne i de 
to tilbedelsesscener. Barnet ligger på en hård 
bænk, som hyrderne trænges omkring, mens 
det i fremstillingen af kongernes tilbedelse sid
der på skødet af den kronede Maria og modta
ger gaverne.

Tavlen står med sparsomme rester af oprin
delig staffering, heriblandt en del guld, på 
kridtgrund, som blev fastlagt ved en konserve
ring 1967-68. Under en yngre, grå oliemaling 
afdækkedes rester af caput mortuum på karme
ne, der på indersiden har tre forskellige skab-

lonmønstre foruden en lille roset.56 Det konsta
teredes, at der til malerierne på fløjenes ydersi
der havde været brugt kraplak, cinnober, ok
ker, neapelgult, bjergblåt, sort og hvidt.

1832 noterede Høyen blot, at tavlen var »på 
væggen«; i beskrivelsen 1862 opføres den efter 
det øvrige inventar og betegnes som en ældre, 
smuk, katolsk altertavle af snitværk. Forment
lig er den i forbindelse med det indvendige de
korationsarbejde 188017 bragt op på det øverste 
loft over søndre våbenhus, hvor den stod 
1899.57 1908 lykkedes det at få den konserveret 
og opstillet ved sakristiets østvæg. Siden sidste 
restaurering befinder den sig ved nordvæggen i 
nordkapellet.

Helgen eller helgeninde? (fig. 50), middelal
derlig, nu 76 cm høj. Figuren er savet igennem 
på langs, hvorfor en nøjere datering og bestem
melse overhovedet er vanskelig. Som den 
fremtræder i dag, synes den at kunne stamme 
fra 1200’rnes anden halvdel; figuren står med 
hænderne samlede, bedende. Nu henlagt på 
øvre etage i søndre våbenhus.

Altersølv. Kalk og disk, fra 1725. Kalken 

(fig. 42) er 22 cm høj og identisk med den i 
Røsnæs, udført af samme mester og med ensly
dende indskrift, bortset fra kirkenavnet. Også 
disken 15,6 cm i tvm. svarer til den i Røsnæs og 
har under bunden fire stempler (fig. 63) som 
kalkens.

Oblatæske, fra 1835, cylinderformet, 9,5 cm i
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Fig. 42-43. 42. Alterkalk skænket 1725 af Christopher Watkinson, udført af Nicolaus Fuchs, København. Nøje 
svarende til kalken i Røsnæs (s. 1476). 43. Sygekalk fra 1700’rnes tredje fjerdedel (s. 1477). NE fot. 1981. - 42. 
Chalice donated in 1725 by the patron of the church, Christopher Watkinson. Made by Nicolaus Fuchs, Copenhagen; it 
closely resembles the Røsnæs chalice. 43. Chalice for sick-visiting from the third quarter of the 1700s.

tvm., 2,8 cm høj, glat med let hvælvet låg. 
Under bunden, udvendig på siden og indven
dig i låget mestermærke PW i oval for Poul 
Weikert (Bøje 937), Københavnsmærke (18)35, 
guardeinmærke for Christian Olsen Møller og 
månedsmærke vægten.

Ske, 1882, stemplet AF (Bøje s. 152) for 
Adolf Peter Falck, Københavnsmærke (18)82 
og guardeinmærke for Simon Groth.

Alterkande, skænket 1880 af lensgreve Lerche 
og hustru i anledning af deres sølvbryllup.17 
Højde 27 cm. Den har sekstunget fod, hvor
over pæreformet korpus med graveret versal
indskrift: »Aarby Kirke den 23 November 
1880«. På hanken blomsterornamenter. Under 
bunden stemplet A. Michelsen 1880, Køben
havnsmærke (18)80 og guardeinmærke for Si
mon Groth.

* Alterkande, fra o. 1850, af tin, stemplet

Hans Høy. Kanden, identisk med dåbskanden i 
Jyderup,58 er af nyklassisk form, den såkaldte 
chokoladekandetype, 26 cm høj, med bøjle
hank hvorpå mesternavnet med versaler er ind
stemplet.59 På det hvælvede låg sidder en knop 
formet som roset. Muligvis identisk med en 
kande anskaffet 1844.11 Inventariet 1862 opreg
ner foruden en vinkande af nysølv (jfr. oven
for) også en vinkande af tin, samt en kande af 
tin ved fonten.17 Kanden blev fundet på loftet i 
lærerboligen i Arby, hvorefter den skænkedes 
til Kalundborg Museum (inv. nr. 722).

En †vinflaske, af tin, nævnes i inventarierne 
168634 og 1695,7 hvor den angives at veje fem 
pund.

Syges æt, bestående af kalk (fig. 43) og disk, 
sandsynligvis fra 1700’rnes tredje fjerdedel, be
slægtet med Nordrup kirkes kalk fra 1772 (DK. 
Sorø s. 508); den er 19,3 cm høj og har sekstun-
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Fig. 44-45. 44. Alterstage fra o. 1625 (s. 1478). Ulla Haastrup fot. 1968. 45. Stage fra 1800’rnes slutning, af bly 
(s. 1478). NE fot. 1985. - 44. Altar candlestick c. 1625. 45. Candlestick dating from the end of the nineteenth century.

get fod med fodplade. Under indknebne skaft- 
led sidder lille støbt krave. Knoppen er midt- 
delt med seks store bukler på over- og undersi
den. Bægeret hviler i seks støbte blomsterbla
de. Disken, 11,5 cm i tvm., er glat med grave
ret cirkelkors på den 1,5 cm brede fane.

Et †sygesæt af sølv nævnes 1667,19 168634 og 
1695,7 da det opgives at veje 24½ lod.

Oblatæske, fra 1918, cylinderformet, 7,5 cm i 
tvm. I bunden stempel for dansk arbejde, Kø
benhavnsmærke (19)18 og guardeinmærke for 
Christian F. Heise, desuden CTC (?).

Alterstager (fig. 44), o. 1625, 51 cm høje. Fo
den har to store vulstled over fodplade, og 
skaftet modvendte balustre omkring kugleled. 
Stor lyseskål med bred, flad krave foroven. 
1862 var de forsynede med forlorne piber til 
lys.17

Stage (fig. 45), fra 1800’rnes slutning, af bly, 
88 cm høj. Foran skaftet med i alt fem lysepi
ber, har stået en soldat, som nu ligger løst. I 
våbenhusets overetage. - En syvarmet stage, fra
o. 1900, nævnt 1921,40 er opstillet på hylde ved 
fonten.

†Bøger. Inventariet 1695 opregner bøgerne i 
sakristiet som følger,7

folio:
1. Biblia Danica Friderici [1589]
2. Fabri Stapulensis Comment: in 4: Evangelistas 

[Lefevre d’Etaples, kommentar til de fire evange
lier 15221

3. Heshusius in Psalmos [Tileman Hesshusen, kom
mentar til Salmernes Bog, Helmstedt 1585]

4. Brentius in Lucam et Johannem 2: Tom [Johan 
Brenz? 1499-1570, tysk reformator]

5. Lutheri Postilla in Evang(elium) Dominicalia
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6. Evang(elium) et Epist(ulum) tabulæ Auctore Cy- 
riaco Spangenberg [Cyriacus Spangenberg 1528- 
1604] 

quarto:
1. Henric Smidts tafle ofver Bibelen [tavle og regi

ster til Biblen 1560]
2. Systema Brochmanni 2: Tome [Jesper Broch- 

mann: Systema Universæ Theologiæ I—II, 1633]
octavo:
1. Danske Kircke Ordinants [Den rette Ordinants 

1541]
2. Biblia Svaningij 4: Tom: [1647]
3. Passionen paa Danske [udg. sammen med Den ny 

Alterbog 1688]
4. Spangenbergij Postilla 2: Tom [Johannes Span

genberg 1542-44]
5. Rituale Christiani Quinti [Danmarks og Norges 

Kirkeritual af 1685]
6. Den ny Alterbog [1688]

*Røgelsekar (fig. 46), fra 1300’rnes første halv
del,60 20 cm højt, hvilende på cirkulær, let ko
nisk fod. Den glatte, halvkugleformede under
del er lukket, låget derimod gennembrudt; det 
er udformet med tre gavle hvori løve stående 
på bagbenene, blomst og fransk lilje. Gavlene 
krones af fladt, græsk kors. Et tilsvarende med 
hul til en kæde i øvre korsarm er anbragt på en

helt lav, tårnlignende opbygning i gavlenes 
skæringspunkt. Beslægtet med røgelsekar fra 
bl.a. Kornerup og Stadager.61 1856 overleveret 
til Nationalmuseet (2. afd., inv. nr. 15386).

†Messehagel. 168634 og 16957 omtaler inven
tarierne en messehagel af gyldenstykke.

Alterskranken, opstillet ved seneste restaure
ring, afløste en hesteskoformet †skranke fra 
185718 svarende til den endnu eksisterende i 
Tømmerup med svære søjler og håndliste af 
træ. På opmålingen fra 1856 (fig. 24) synes en 
ældre †skranke at være retkantet med afskårne 
hjørner.

Font, romansk, af rødlig granit, fod og kum
me hugget hver for sig, Kalundborgtype,62 
tvm. 80 cm. Foden er terningkapitælformet 
med tovsnoning ved overgangen til kummen. 
Denne har spinkel tovsnoning om mundings- 
randen og er stærkt ophugget efter fjernelse af 
oliemaling fra 1800’rne.63 Afløbshul i bunden. 
Sml. Havrebjerg (s. 1103 med fig. 20). Fra 
o. 1910 ved korbuens nordside, siden 1965 ved 
skibets nordvæg, ud for tilbygningen.

Dåbsfad, 1935,64 af messing, tvm. 68,5 cm. 
På den meget brede fane indskrift med re-

Fig. 46. Røgelsekar fra 1300’rnes første fjerdedel. I det gennembrudte låg ses løve stående på bagbenene, 
blomst og fransk lilje (s. 1479). Fot. i NM2. - Censer from the first quarter of the 1300s. With lion rampant shown in 
the openwork cover, together with flower and fleur-de-lis.
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Fig. 47. Dåbskande af dn fra o. 1850 (s. 1480). NE 
fot. 1981. - Baptismal ewer of pewter c. 1850.

liefversaler: »Aarby Kirke 1935 i Faderens og 
Sønnens og den Hellige Aands Navn«.

†Dåbsfade. Et stort tinfad nævnt i inventariet 
1667,19 angives 16957 at veje 1 lispd. 2 skålpd. 
1829 skulle det repareres og et mindre fad an
skaffes.65 1892 trængte begge fade til repara
tion.40 Tinfadet blev stjålet under Anden Ver
denskrig.66

Dåbskande (fig. 47), fra o. 1850, af tin, 34,5 
cm høj, svarende til *alterkande. Bortset fra 
den lidt højere, slanke form er den eneste for
skel, at lågets roset her erstattes af sfinx.

Korbuekrucifiks (fig. 49), o. 1400-50. Figuren, 
som mangler både arme og fødder måler nu 
124 cm. Også den øverste del af hovedet er 
stærkt medtaget, idet der over panden ved et 
vandret snit er bortskåret en større del end ri
meligt for blot at give plads til en krone. Des
uden mangler det nederste af næsen, ligesom 
højre øre og noget af håret i samme side er

borte. Håret synes at falde med to lokker foran 
skuldrene, men den nøjere udformning kan 
ikke længere erkendes. Der er markeret let til
spidset hageskæg med indskæringer svarende 
til over- og kindskæggets. Øjnene ser ud til at 
have været lukkede, men den endelige bear
bejdning kan have ligget i stafferingen. Bryst
kassen er hvælvet og har skåret vunde i højre 
side. Et stykke under den indsnævrede, marke
rede midje ligger det relativt smalle, vandret 
foldede lændeklæde, nu uden snipper; en for
holdsvis flad afskæring med rester af to træ
dyvler ved venstre hofte må have tjent til fast
gørelse af den ene snip. Den anden ende af klæ
det er stukket ind mellem benene. Bøjede knæ.
I ryggen ses en lang, smal og dyb, rektangulær 
hulning med skrå afskæring forneden.

Der findes ingen rester af oprindelig staffe
ring, men lidt af en senere lagt direkte på træet 
og bestående af en meget lys, næsten hvidlig 
hudfarve med rød mund og røde bloddråber 
fra vunden. Hår og skæg har mørk brunlig far-

Fig. 48. †Krucifiks fra o. 1450-1500 (s. 1481). Poul 
Nørlund fot. 1927. - †Crucifix c. 1450-1500.
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ve og lændeklædet blågråt eller lyseblåt. Mu
ligvis har figuren senere været kalket.

Ved sidste restaurering ophængt på korets 
østvæg, over døren til sakristiet. Forinden hen
lagt på en bænk i søndre våbenhus’ øvre etage.

†Krucifiks (fig. 48), fra o. 1450-1500, 44 cm 
højt uden fødderne, som manglede allerede 
1908; det samme gjaldt venstre arm, ligesom 
også næsen var slået af. Nyere korstræ. Figuren 
hang i skråt strakte arme med krumme fingre. 
Det forholdsvis store hoved bar tilsvarende 
stor, turbanagtig tornekrone. Det kraftige hår 
faldt ned foran skuldrene flankerende krøllet, 
midtdelt hageskæg; indsnit markerede over- og 
kindskæg. Øjnene synes at have været halvt 
lukkede. Næseryggen og øjenomgivelserne 
fremtrådte skarptskårne. Den smalle krop hav
de knudrede ribben, vunde i højre side og mar
keret navle, om hofterne et smalt lændeklæde 
med snipper i begge sider, tilsyneladende af
brudt allerede 1908. Benene var strakte med 
tydeligt angivne knæskaller; højre fod ser ud til 
at have ligget øverst. Figuren var bronzeret 
oven på kridtgrund.

1908 lå den meget møre og ormstukne figur 
ved Maria-altret. Efter at være blevet konser
veret af Niels Termansen opbevaredes figuren i 
Kalundborg Museum, indtil den 1969 levere
des tilbage til kirken, hvor den 1970 blev stjålet 
fra sakristiet.

†Korgitter. 1686 forfærdigede Jens Hansen, 
snedker i Kalundborg, et »sprinkelværk« for 
koret med to døre, hvortil klejnsmed Christen 
Blalund, Kalundborg, lavede dobbelte hæng
sler.34

Prædikestol (fig. 51), med malet årstal (16)34 
og samtidig himmel. Opgang fra 1964-67, da 
en oprindelig underbaldakin fjernedes.

Kurven har fire gamle fag, der ved sidste re
staurering suppleredes med det manglende 
femte. Mellem postamentet og storfelterne er 
indskudt en kvartstav, som er glat på den vand
rette overside og har kassetteværk på undersi
den. Den brydes på hjørnerne af knægte med 
englehoved over postamentets svage frem
spring hvorpå beslagværk omkring bosse; her
under er anbragt englehoved og imellem disse

Fig. 49-50. 49. Korbuekrucifiks fra o. 1400-50, 
stærkt medtaget (s. 1480). EM fot. 1968. - Chancel- 
arch crucifix (very damaged) c. 1400-50. - 50. Gennem- 
savet figur, helgen eller helgeninde fra middelalde
ren (s. 1476) NE fot. 1985. - Medieval figure of saint 
vertically sawn in half.

hængestykker bestående af to fladskårne volut
ter omkring roset eller vindrueklase.

Storfelterne rummer nicher indrammet af 
omløbende bånd, det nærmest opgangen med 
kassetteværk, de øvrige med grene og blad
værk skåret i højt »hvælvet« relief, alle med »jo- 
niske« kapitæler under bueslaget. Første felt 
har rosetter i sviklerne, de andre englebørn hol
dende bladkrans på slutstenens plads. I nicher
ne står Frelseren og tre af evangelisterne. Reg
net fra opgangen er det: Mattæus med opslået
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Fig. 51. Prædikestol med 
malet årstal 1634 i posta- 
mentet (s. 1481). NE fot. 
1981. - Pulpit with painted 
date 1634.

bog i venstre hånd; ved hans højre side ses eng
len, der holder blækhus (fig. 52), dernæst Frel
seren med højre hånd løftet velsigende og ver- 
denskuglen i venstre; han efterfølges af Mar
kus, som ved højre side har en lille løve, der 
kigger frem og op på ham. Nærmest væggen

ses Lukas med oksen fremstillet på samme må
de; begge evangelister holder bogen ligesom 
Mattæus, og muligvis har de haft en griffel eller 
pen i højre hånd, hvormed de peger eller har 
skrevet i bogen. De er iklædt lange kjortler 
med lodrette folder, og over venstre skulder
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ligger en kappe. Øverst i hvert felt er der gen
nemgående æggestavliste over tandsnit.

De fritstående hjørnehermer, som er flade 
bagpå, repræsenterer dyder: 1) Retfærd, som 
nu kun har en del af vægten bevaret, 2) Kærlig
hed med barn på venstre arm, højre hånd fatter 
om draperi, der fra kapitælet falder ned bag 
hermen, 3) Klogskab med slange, der snor sig 
om hendes venstre arm, og resterne af spejl i 
højre, 4) Kvinde med bog og nu uden attribut i 
den anden hånd; det kan have været fugl, hvor
efter der er tale om Håbet, og endelig 5) Mulig
vis Troen med rest af (kors)stav i højre hånd, 
venstre fatter ligesom Kærlighed om draperiet. 
Hermeskafterne har løvemasker over volumi
nøse frugtbundter, dog er det østligste skaft 
mere behersket i udformningen; adskiller sig 
fra resten ved manglende draperi og svarende 
til feltet som helhed lidt anderledes udformet. 
Foroven joniske kapitæler med udtrukne volut- 
ter. De glatte gesimsfelter indrammes af ægge
stavliste, mens der på hjørnerne sidder dia- 
mantbosse. På den udkragede kronliste ses pæ
restav udenom roset og hjørnebøjler med eng- 
lehoved.

Nærmest opgangen tilføjedes ved restaure
ringen 1965 et fag, hvis opbygning svarer til de 
oprindelige, men som er blottet for billedskæ
rerarbejde. Samtidig konstateredes på posta- 
mentfremspringets yderside farvespor, der an
sås for at stamme fra det manglende fag, men 
forekommer lige så godt at kunne hidrøre fra et 
†opgangspanel.

Den samtidige himmel, der hænger i to sno
ede jernstænger, har fem sider svarende til kur
vens oprindelige antal fag foruden en længere 
vægside; mod hvælvpillen er der udsavninger 
afpasset til den nuværende opstilling. På hjør
nerne sidder bøjler med englehoved. Af de til
svarende anbragt under frisen er tre fornyede; 
hængestykkerne derimellem svarer til kurvens. 
Topstykkerne har kartoucheværk omkring 
englehoved i medaljon; sømrester antyder til
stedeværelsen af spir på hjørnerne eller måske 
som på den beslægtede stol i Rørby (Ars hrd.) 
putti med lidelsesredskaber. På undersiden ses 
roset inden for ottekantet ramme.

Ved sidste restaurering fjernedes underbalda
kinen, fordi den var meget defekt, ligesom en 
svungen opgang, fra 1857, af fyr, med spinkle 
balustre, erstattedes af den nuværende trappe 
med jerngelænder.

Prædikestolen minder i sin opbygning om en 
gruppe, der tilskrives Anders Nielsen Hatts 
værksted i Roskilde. Skæringerne er imidlertid 
grovere end disse stoles; på dette punkt ligner 
den i højere grad Rørbystolen, som dog fore
kommer mere rutineret skåret. Stolen bør sna
rere sammenstilles med den i Krogstrup fra 
1626 (DK. Frborg. s. 2743, fig. 15). En detalje 
ved stolen i Rørby skal imidlertid påpeges, da

Fig. 52. Prædikestolsfelt med evangelisten Mattæus, 
fotograferet under restaurering, sml. fig. 51 (s. 
1482). EM fot. 1967. - Panel af the pulpit with St. Mat
thew, photographed during the restoration, cf. fig. 51.
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Fig. 53. *Figur forestillende Eva, muligvis fra præ
dikestolen, nu i Kalundborg Museum (s. 1484). Ulla 
Haastrup fot. 1968. - *Figure representing Eve, pos
sibly from the pulpit. Now in Kalundborg Museum.

den muligvis har haft en parallel i Årby. Det 
drejer sig om en Evafigur, der i Rørby står i 
nichen nærmest opgangen; en tilsvarende *figur 

(fig. 53), blev før 1908 skænket til museet i Ka
lundborg uden at dens proveniens er nøjagtig 
oplyst, men dog med sandsynlighed kan hen
føres til Kalundborgegnen (mus. nr. 41). Figu
ren er 32 cm høj og står med et æble i den 
løftede højre hånd, symboliserende Syndefal
det, med venstre dækker hun sin skam. Figuren 
synes skåret efter stik af Barthel Beham (1502- 
40) eller broderen, Hans Sebald (1500-50). Evas 
placering i et af kurvens felter er ikke alminde
lig, og det er tvivlsomt, om den er oprindelig. 
Den mulighed foreligger, at der har været en 
tilsvarende Adam, således som på det stik, 
hvorefter figuren er skåret. Hverken i Årby el
ler i Rørby er en Adam-figur dog fundet 
omtalt.

Ved restaureringen 1965-67 blev den oprin

delige, rige staffering på kridtgrund fremdra
get. Farverne er overvejende rødbrun, grøn og 
gul samt guld. På kurvens karnisformede led 
og bag hermerne ses marmorering. Figurerne 
har naturlig karnation med forgyldt hår og 
skæg, ligesom megen forgyldning er anvendt 
til dragterne. De latinske indskrifter står med 
forgyldte versaler på gråblå bund; begyndende 
i gesimsfelterne læses: »Domine labia mea ape
ries« og fortsættende i postamentet: »et os 
mevm annvntiabit lavdem tvam« (Ps. 51). I fa
get nærmest opgangen er der i stedet malet vå
bener og initialer, i gesimsen LS R for Lisbeth 
Sophie Rantzau; i postamentet et våben hvori 
et træ flankeret af initialerne M MK for Mads 
Mauritsen København (jfr. †præsterækketav- 
le),67 desuden årstallet (16)34. I det manglende 
fag har i gesimsfeltet stået HL og i postamentet 
HP RS. På et glat felt ind mod sydvæggen er 
med sorte versaler på rød bund i fire linjer ma
let: »S. R. M: I. K./P. P. B. Ø/P. I. A:/B. K(ir- 
ke) W(ærge)«.

Indskriften i himlens frise lyder: »Clama ne 
cesses/ qvasi tvba exalta vocem/ tvam et an- 
nvntia popvlo/ meo scelera eorvm et do/mvi 
Jacobi peccata eorvm« (Esa. 58). På himlens 
underside er malet skyer hvori 11 apostelhove
der kommer til syne.68

Stolen står på en muret sokkel fra 1965-67 i 
skibets sydøsthjørne.

†Prædikestol. Inventarierne 168634 og 16957 
opfører en gammel prædikestol.

På en †bogstol læstes 1759: »Benedicam domi- 
num in omni tempore«43 (Jeg vil love Herren til 
evig tid. Sl. 34,2). Muligvis på prædikestolen, 
hvor en læsepult nævnes 1862.17

Stolestader, fra 1857, med udsavede gavle. De 
gavle, der vender ind mod væggen er enklere 
udformet end midtgangens og kan tænkes at 
stamme fra et †stolesæt anskaffet 1833.11 Gavle
ne er lysere brune, rygstødene mørkebrune og 
sæderne sorte. - I nordkapellet står løse stole.

†Stolestader. 1632 indkøbtes 30 deller til stole, 
som var »bort«,69 og 1668 forfærdigede Chri
stopher Jensen, snedker i Rørby 28 nye stole
døre, lagde gulv i syv stole og satte »firkantede 
dukker« (småsøjler) næsten oven på alle stole-
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Fig. 54. *Panel med reliefskåret årstal 1582 (s. 1485). I NM2. NE fot. 1985. - *Panel with the date 1582 carved in 
relief.

ne; Jørgen smed i Årby beslog dem. Egentlig 
skulle en snedker i Kalundborg have haft arbej
det, men den anden ville gøre det billigere.19 
Klejnsmed Christen Blalund, Kalundborg, la
vede 1686 hængsler til ti stoledøre.34

*Panel (fig. 54), med reliefskåret årstal 1582, 
af fyr, 96 X 204 cm. Det har fire fyldinger med 
foldeværk, hvis udformning svarer til et for
svundet panels i Sæby, der ifølge reliefskåret 
indskrift var udført 1590 af Harmen snedker 
(jfr. s. 926, fig. 40). I Svinninge ses på alterbor
dets sydside også en tilsvarende udsmykning 
(s. 717, fig. 7). Frisen har reliefskåret versalind
skrift, hvis bogstavtyper adskiller sig fra Sæby- 
panelets; den lyder: »Verbum domini manet in 
æternum anno domini 1582«. Panelet står afren
set; det blev fundet på skolens loft og skænke
des 1885 til Nationalmuseet (inv. nr. D2162).

Ved sidste restaurering fandtes rester af mure

de †vægbænke langs vestvæggen i søndre vå
benhus.

†Herskabspulpiturer. 1) Muligvis opstillet i 
forbindelse med istandsættelsen 1832, kendt fra 
et snit af kirken tegnet af Vilhelm Tvede før 
restaureringen 1857 (fig. 26). Det viser en stol

hvilende på to slanke (støbe)jernssøjler og be
stående af tre fag med enkle spejlfyldinger for
neden, hvorover lodret delte vinduer med 
sprosseværk foroven, sml. udkast dateret 1831 
til herskabsstol i Nørre Jernløse (s. 102 med 
fig. 20). Af den dertil hørende plan fremgår, at 
adgangen var gennem en lille tilbygning i hjør
net mellem nordre våbenhus og skibet (jfr. 
bygningsbeskrivelsen s. 1458).

2) Fra 1857, beskrevet 186218 som en ophøjet 
loge for den grevelige familie. Dets udseende 
kendes fra tegninger og fotografier (jfr. fig. 6, 
28) taget inden nedtageisen 1965. Det var an
bragt ved nordvæggen lige over for prædike
stolen og bestod af et brystningspanel med fir
kantede fyldinger; ovenover var et gardin til at 
trække for. Bortset fra et smalt fremspring i 
kirkerummet var stolen indrettet i en dertil op
ført tilbygning med forstue og trappe med 
selvstændig adgang fra kirkegården (jfr. 
s. 1458). 1862 stod der 12 stole i den, på gulvet 
lå et tæppe.17

Et †bord af asketræ nævnes 166719 og 1686 i 
sakristiet sammen med tre †bænke. 1686 omta
les desuden sammesteds et †fyrreskab, hvortil

Danmarks Kirker, Holbæk amt 96
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Fig. 55. Sengotisk væg- 
skab fotograferet under 
restaurering. Nu i sakri
stiets østvæg (s. 1486). 
Ingegerd Marxen fot. 
1967. - Late Gothic wall 
cupboard photographed 
during the restoration. 
Now on the east wall of the 
sacristy.

klejnsmeden Christen Blalund leverede en 
stanglås sammen med hængsler til et †korgitter 
og †stole.34

Vægskab (fig. 55), sengotisk, jævnaldrende 
med bygningen, 49,5 X 79,5 cm og 47 cm 
dybt. Skabet er udført af øksetilhuggede ege
planker sammenføjede med trædyvler. En pro
fileret ramme omfatter den glatte låge hvorpå 
to gangjern og oprindelig lås med nyere låse
blik; ved det ene hængsel en rest af jernbånd. 
Skabet brugtes 1686 til opbevaring af kirkens 
bøger (jfr. s. 1478).34 1968 restaureredes det og 
forsynedes med ny nøgle, hvorefter det blev 
genindsat i nichen i sakristiets østvæg.

Pengeblok, fra 1857?, 90 cm høj, svarende til 
Tømmerups og Rørbys (Ars hrd.). Den glatte 
blok hviler på profileret sokkel og har yngre 
pengetragt af træ i det aftrappede låg. Mørke
brun. I skibet, øst for indgangsdøren fra våben
huset.

Pengebøsse, 18-1900’rne, af messing, 22 cm 
høj, keglestubformet med pengetragt i låget. 
På øvre etage i søndre våbenhus. Inventariet 
1862 nævner en bøsse af messing med fad, for
uden tre †tavler til tavlepenge.17

Dørfløje. 1) Senmiddelalderlig, samtidig med 
korudvidelsen, bestående af en smal og to me
get brede planker, der holdes sammen på bagsi
den af to gangjern og desuden har to svære

revler slået på med store søm med buklede ho
veder. Trekantet nøgleblik og en stor lås. Malet 
med en rød farve som en overmoden tomat. 
Mellem kor og sakristi.

2) 16-1800’rne af tre planker holdt sammen 
med nyere revler og flammeret på ydersiden. 
Indgangsdør til sakristiet.

3) På loftet ligger endnu en flammeret dør 
fjernet fra søndre våbenhus ved restaureringen 
1965-67, da de øvrige døre udførtes af ny.

†Dørfløj. At dømme efter Høyens beskrivelse 
i hans notebog fra 1832 (jfr. fig. 13) var der tale 
om en sengotisk eller ungrenæssancedør med 
buefelter og rosetter i sviklerne. »Foran dens 
midte (var) en sirlig udskåret rundstav, som 
havde båret et lille billede under baldakin«. Dø
ren førte ind til kalkhuset, dvs. søndre våben
hus (sml. s. 1456); den synes ikke yderligere 
omtalt.

Orgel, bygget 1974 af Th. Frobenius & Søn
ner, Kgs. Lyngby. 14 stemmer, to manualer og 
pedal. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Fugara 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spids
fløjte 2', Mixtur II. Brystværk: Gedakt 8', 
Rørfløjte 4', Quint 22/3', Principal 2', Terts
13/5', Oktav 1', tremulant, svelle. Pedal: Sub- 
bas 16', Principal 8'. Tegnet af Marinus Ander
sen i samarbejde med orgelbyggeriet. Opstillet 
i tårnrummet med spillebordet stående frit for-
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an orglet, således at organisten sidder vendt 
mod facaden. *Orgel, af standardtype »Ishøj«, 
bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Ét manual med fire stemmer. I kir
kens vestende. Solgt til Nyvangskirken, Ka
lundborg, senere videresolgt til Løj tofte kirke 
(Maribo amt). †Orgler: 1) Anskaffet 1832 eller
1833,11 1857 opstillet på et †galleri, der var op
hængt i tagværket og med trappe svarende til 
prædikestolens. 2) Bygget 1873 af Knud Olsen. 
Fem stemmer. Facade med uindrammet pibe
opstilling. På †pulpitur i skibets vestende.70

Salmenummertavler. 18-1900’rne, i profileret 
ramme, til skydenumre. Med guldbronzeret 
fraktur på sort bund er skrevet: »Før Prædiken« 
og »Efter Prædiken«; rammen er umalet med 
bronzerede profiler. Henstillet på øvre etage i 
våbenhuset, undtagen én, som er genanvendt 
sammen med de ibrugværende tavler fra 1963-
67.17 Disse er glatte med tunget overkant og 
søm til metalnumre. På et fotografi fra o. 1920 
ses en tavle svarende til de ældste med søm til 
metalnumre.

†Præsterækketavle. Ifølge en beskrivelse ned
skrevet 168642 fandtes navnene på Årby kirkes 
præster siden reformationen, uden at det er an
givet, om de er skrevet direkte på væggen, som 
det f.eks. er tilfældet i Hagested (s. 540), eller 
på en tavle af træ som i Skamstrup (s. 840). 
Fem navne opregnes begyndende med Sven N. 
(Sueno N.) 1591, derefter Nikolaj Thomsen 
Roskilde (Nicolaus Thomæ Roschildensis) 
†1630, Matias Moritz København (Matthias 
Mauritii Hafniensis) tiltrådt 1647, †1649 (sml. 
prædikestol og †epitafium nr. 2), og Caspar 
Henriksen Raklev (Casparus Henrici Rachleff) 
tiltrådt 1649.

Relief, skænket 1857 af professor (J. A.) Jeri
chau, forestillende en bedende engel i halvfi
gur, ovalt, 70 X 57 cm. 1862 anbragt på syd
væggen, lige over for hovedindgangen,17 som 
dengang var i nord, 1963 på korets nordvæg 
(jfr. fot. af arkitekt Marinus Andersen). Nu på 
loftet over søndre våbenhus.

Belysning. Matte, hvide glaskupler afløste 
1968 ældre †lysekroner i form af nyromanske 
hjulkroner med nedhængende elektriske pærer.

†Ligbårer. 166719 og 168634 fandtes to lig
bårer.

†Tårnur. 1661 indkøbtes olie og smørelse til 
sejerværket og klokkerne; 166419 blev det me
get brøstfældige ur repareret og er sidste gang 
omtalt 16957 som et gammelt sejerværk i tår
net. Af inventariet 1667 fremgår, at det slog på 
en lille †klokke nede i kirken.

Tre klokker, fra 1969, støbt i Karlsruhe.
†Klokker. 1) Middelalderlig, med ulæselig 

majuskelindskrift.42 Omstøbt 1822.65

2) 1501, med minuskelindskrift: »Jesus Maria 
anno domini millesimo quingentesimo primo« 
(eller quinto).42 1734 var denne mindste klokke 
revnet i fem stykker, så at man kunne se igen
nem revnerne.20 Omstøbt 1822.65

3-4) 1822, tvm. 81 cm, »Støbt af I. C. og 
H. Gamst i Kiøbenhavn 1822«, ifølge versal
indskrift om halsen under bladranke. Den ene 
omstøbt 1867, den anden 1969.

5) 1867, tvm. 81 cm, »Støbt i Anker Hee- 
gaards Etablissement paa Frederiksværk 1867 
ved I. Krog«, ifølge versalindskrift om halsen 
under bladranke. Antagelig på legemet initia
lerne CAL med adelskrone over, for Christian 
Albrecht greve Lerche. Omstøbt 1969.

Klokkestol,71 af eg, til tre klokker, med dob
belte skråstivere. Under den midterste klokke 
krydsbånd, under de ydre skråbånd. Ny over
ligger, fra 1969, og forstærkninger.

GRAVMINDER

†Epitafier. 1) O. 1591, over Jens Svendsøn, 
†15. sept. 1591, 6 år. »Der mand effter Jesu 
Chr(isti) fødsel skreff / halffemtesindstive og et 
/ I denne Kirche begravet bleff / Ret lige ud for 
altaret / En liden unger Præstesøn / Jens Svend
søn det var hans Naffn / I Kundby fød aff hæ
derlig Kiøn / Paa Kundby rette Præste Staffn72 / 
Den 15 Dag i Septembri / Soff hand hen fra 
dette ælende / ...«, derefter religiøs fortsættelse 
af gravverset.

Over den tospaltede gravskrift, der kendes 
fra sognepræstens beskrivelse 1686,42 stod »An
no D(omi)ni MDXCI. AÆ(tatis) suæ 6« (Det 
Herrens år 1591. Hans alder 6 (år)). Forneden:

96*
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Fig. 56. Gravsten nr. 1 fra o. 1304 over præsten E- 
skils to døtre (s. 1488). NE fot. 1981. - Tombstone 
no. 1 from c. 1304 to the two daughters of the priest Eskil.

»H(err) Niels Hanssøn. Generatio præterit, Ge
neratio advenit. E(cclesiastes) P(rologus) (slægt 
går, slægt kommer. Præd. 1(,4))«. Epitafiet var 
en lille tavle på væggen, nord for altret.

2) 1646, over Dorothea Christophersdatter, 
hr. Matthias Mauritius (Mads Mauritsens) hu
stru, †23. okt. 1637.

Gravskrift på latin, citat fra Sl. 3,6 på dansk 
og opbyggelig sentens på latin. Forneden ini
tialerne M. M. K. for Mads Mauritsen K(øben- 
havn? - jfr. †præsterækketavle) og K. L. D., 
muligvis for hans anden hustru; til slut årstallet 
1646. — 168642 »udenfor koret, på nordre væg«.

3) O. 1726. Hr. Poul (Johansen) Duus, 
†1726. 175943 »neden i kirken«.

4) O. 1739. Lauritz Lyster, født på Born
holm 1690, gift med jomfru Maria Stibolt 
1726, †1739. 175943 »midt i kirken«.

Et †epitafium i koret, hvorpå 175943 ingen 
bogstaver var kendelige, kan være nr. 1 eller 
†gravsten nr. 1.

Gravsten. 1) (Fig. 56), o. 1304, over sogne
præsten Eskils to døtre, ... og Gunnur (eller 
Gunvor).73 »Hec ... rectoris filia templi Eskilli 
a(n)no d(omini) MCCCIIII o(biit) Agnetis 
<[e]t Gunore>. (Denne ... datter af Eskil, kir
kens præst, døde i det Herrens år 1304 på 
S. Agnes dag (21. jan.) <og Gunore>)«.74 Lys- 
grå kalksten, 156 x 70-60 cm, omløbende 
randskrift med fordybede majuskler; øverst på 
stenens midtflade et lille fordybet kors.75

185976 og 1881 i gulvet bag alterbordet, foran 
døren til sakristiet, 1918 i våbenhusets nord
væg, under restaureringen 196367 - flyttet til 
sakristiet, opstillet ved nordvæggen.

2) 1600’rnes midte, genanvendt o. 1728 for 
Chatharina Hedewig Ipsen, en i 24 år elskvær
dig hustru for mons(ieur) Johan Velten Venn- 
let, foged og skovinspektør på Østrup Gaards 
gods, en kærlig moder til 12 levende børn;77 
hun døde 3. nov. 1728 i hendes alders 49. år. - I 
medaljon forneden grav vers.

Rødlig kalksten med ortoceratitter, 195 X 
132 cm. Af den oprindelige indskrift, med ver
saler, er kun bevaret enkelte ord og bogstaver i 
et glat felt på stenens næstnederste fjerdedel; 
den sekundære indskrift - i bredovalt felt her
over - er med fordybet kursiv. Øverst og ne- 
derst på stenen tre cirkelmedaljoner; foroven 
flankerer evangelisterne Mattæus (til venstre) 
og Johannes - siddende med bog og attributter
— Kristus med Sejrsfanen. Forneden Lukas 
(fig. 57) til venstre og Markus, omkring en me
daljon, der nu indeholder det sekundære grav
vers med samme skrifttype som gravskriften 
foroven. I sviklerne mellem de nederste medal
joner ses reliefhugget kranium (til venstre) og 
timeglas.

185976 foran altret, 1881 foran kortrinet. 1910 
blev der givet tilladelse til at optage stenen og 
lade den indmure i vestmuren på kalkhuset 
(søndre våbenhus),78 hvor den sås 1918. Ved
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Fig. 57. Gravsten nr. 2 fra 1600’rnes midte. Detalje 
visende evangelisten Lukas i stenens nederste, ven
stre hjørne (s. 1488). EM fot. 1968. - Tombstone no.2 
c. 1650. Detail showing St. Luke in the bottom left corner 
of the stone.

sidste restaurering udtaget og lagt på kirkegår
den ud for østgavlen.

†Gravsten. 1) O. 1630, over hr. Nicolai Tho- 
mæ Roschildensis (Niels Thomsen Roskilde), 
forhen hører ved den hjemlige skole, ligesom 
også rec(tor?) i Calundans (Kalundborg), til 
slut præst i Aarby, †7. juli 1630, hans alder 30 
år. Derefter gravskrift,79 forfattet af ham selv. - 
Indskriften indledtes med overskriften »Epita- 
phion« (minde), med græske bogstaver, og var 
i øvrigt på latin. 168642 midt i kirkegulvet, in
den for kirkedøren; 1759 gengives indskriften 
uden oplysninger om placering.80

2) O. 1656 Karen Jespersdaatter, salig Chri
sten Agerups efterleverske i Calundborg, som 
døde i Aarby præstegård 2. juli 1656; religiøs 
gravskrift. - 168642 »neden for kirkedøren i 
gulvet«.

Præstens optegnelser fra 1686 gengiver des
uden endnu to indskrifter fra †gravsten »Ex 
Martis Bircherodianis (efter Martin Birke
rød?)«, uden angivelse af deres placering:

3) O. 1656. Poffuel Nielsøn, som døde i sin 
alders 18. år, 1656.

4) 1658? Erick Ibsøn, som var denne kirkes

værge i 16 år, boede og døde i Aarby 2. aug. 
1653. Efter religiøs gravskrift årstallet 1658; til 
sidst citat fra Sl. 126(,5).

1662/63 var kirkegulvet med to store ligsten 
sunket og skulle omlægges med stor forsigtig
hed; 1668/69 blev en nedfalden grav opfyldt.19

1815,12 181965 og 182012 forlangte synet en be
gravelse under kirkegulvet sikret med un
derlag.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1806. Forpagter 
Albreth Iensen, *16. febr. 1735, †16. april 1806. 
Granitsten, 186 X 96 cm, indskrift med fordy
bede versaler. Liggende på kirkegården, ud for 
østgavlen.

2) O. 1836. Hans Thomsen Buhl, sogne
præst til Aarbye, *12. juli 1786, †l5. dec. 1836. 
Granitsten, 51 x 47 cm, kronet af 34 cm højt, 
hvidt marmorkors. Indskrift med fordybede, 
sortmalede versaler. Placering som nr. 1.

3) O. 1869, over Johan Frederik Holst, sog
nepræst for Magleby menighed på Langeland, 
*11. dec. 1802, †13. dec. 1868, og hustru, Kir
sten Holst, f. Ostermann, *13. juni 1811, 
†26. nov. 1869. »Grottesten«, 95 X 50 cm, med 
støbt vedbenddekoration; indskrift med fordy
bede, tidligere sortmalede versaler på indfældet 
hvid marmortavle. Stenen krones af hvidt mar
morkors. Placering som nr. 1.

På kirkegården begravedes 1813 sognepræst 
Severin Laurits Ingemann, †6. jan. 1813, broder 
til digteren B. S. Ingemann.81

En sten med indskrift i fordybet antiqua: 
»Den Lerchenborgske Begravelse til 1864«, af 
groft tilhugget granit med poleret forside, 130 
X 65 cm, står ved kirkens nordvesthjørne, mel
lem tårnet og kapellet, hvor et †støbejernsgitter 

fjernedes 1963-67; det må have afløst et tidlige
re, jfr. fig. 25. Gravstedet afløstes o. 1885 af et 
større i kirkegårdens nordvesthjørne.82 Det 
hegnes af et meget stort støbejernsgitter, og inde
holder bl.a. fire kirkegårdsmonumenter. 1) 
(Fig. 58), o. 1885, over lensgreve Christian Al
brecht Lerche Lerchenborg, *3. april 1830, †10. 
april 1885, (og hustru Cornelie Emma So
phie Louise Lerche Lerchenborg, *1 .juli 1837, 
†7.juni 1904). Glat granitsokkel, 100 x 64 x
58 cm, med indskrift i fordybede versaler; her-
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Fig. 58. Kirkegårdsmonument over Christian Al
brecht Lerche Lerchenborg, †1885, og hustru Cor- 
nelie Emma Sophie Louise Lerche Lerchenborg, 
†1904 (s. 1489). Ulla Haastrup fot. 1968. - Church
yard monument to Christian Albrecht Lerche Lerchen
borg, †1885, and his wife, Cornelie Emma Sophie Lerche 
Lerchenborg, †1904.

over en ca. 120 cm høj kopi af J. A. Jerichaus 
»Troens Engel«,83 udført i hvid marmor.

2) (Jfr. fig. 58), o. 1887, over Frederik Ferdi
nand Lerche, *16. juni 1876, †8. juli 1887. Grå, 
poleret granittavle med fordybede versaler i 
spidsbueformet, profileret ramme 55 X 41 cm.
- Opstillet ved foden af nr. 1.

Langs gitteret på begravelsens østside er op
stillet et par monumenter. 3) O. 1888. Agnes 
Henriette Flemmine Emma Lerche, *9. febr. 
1867, †7. maj 1888. Stele af grå, poleret granit,

60x40x26 cm, indskrift med fordybede versa
ler. Stenen står på skrå affaset trappefod og 
krones af 66 cm højt, hvidt marmorkors.

4) O. 1906. Komtesse Elisabeth Anna Sophie 
Lerche, *l.juni 1861, †ll. marts 1906. Rødlig 
granitstele med fordybede versaler, kronet af
72 cm højt, hvidt marmorkors.

KILDER OG HENVISNINGER

LA. Ars hrd.s provstis arkiv. Forskellige sager 1685- 
87. - Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsforretningsprot. 
1861-1931. - Sognekaldsarkiv. Kaldets bog til Aarby 
sogn 1738-1960. - Liber daticus (syn) 1813-(1904). 
Lerchenborg Gods. Godsarkivet. IX. 1. 1826-1927. 
Sager vedr. kirkerne. - Ved embedet. Synsprotokol 
for Årbye kirke 1862-19(85). - Se i øvrigt arkivalier 
for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Udat., 
usign. klokkenotat til Uldall. Indberetninger ved 
J. B. Løffler 1881 (bygning, inventar og gravmin
der), pastor Aagaard 1890 (gravminder), Chr. Axel 
Jensen 1906 og 1908 (Mariatavle og krucifiks), Niels 
Termansen 1908 (Mariatavle), Chr. Axel Jensen 1918 
(bygning), Hugo Matthiessen 1918 (inventar og 
gravminder), Tage E. Christiansen 1953 (gravsten), 
snedkermester E. Larsen og C. G. Schultz 1954 (fund 
af fundamenter), N.J. Termansen 1956 (altertavler, 
alterbordsforside og prædikestol), Einar V.Jensen 
1959 (prædikestol og lydhimmel), Marinus Ander
sen 1962 (restaurering), N.J. Termansen 1965 og 
1967 (altertavle og alterbordsforside), Verner Thom
sen 1968 (Mariatavle), N.J. Termansen 1969 (kruci
fiks), Ingegerd Marxen 1969 (vægskab), Ulla 
Haastrup og Susanne Krogh Bender 1968, suppleret 
af Marie-Louise Jørgensen og Birgitte Skov 1981 
(inventar og gravminder), Hugo Johannsen 1985 
(bygning). - Under udarbejdelse af beskrivelserne 
har redaktionen kunnet benytte et omfattende mate
riale (opmålinger, skitser, notater, fotografier mm.) 
tilhørende Marinus Andersens tegnestue ved arki
tekt Mogens Andersen, der med stor beredvillighed 
har stillet disse oplysninger til disposition. - Byg
ningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar ved 
Marie-Louise Jørgensen og Birgitte Skov-Jakobsen, 
gravminder ved Henrik Larsen. Redaktionen afslut
tet 1986.

Tegninger. NM2. Gravsten ved J. Kornerup 1859. 
- Planer ved Charles Christensen 1921. - Plan over 
kirkegård ved Marinus Andersen 1944. - Plan ved 
Marinus Andersen 1964-66. - Plan over udgravning
i koret ved Kjeld de Fine Licht 1965. - Kalker af 
numre på altertavlen ved N.J. Termansen 1967. - 
Alterpartiet ved Marinus Andersen 1968. - Kunsta
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kademiets bibliotek. Fra Vilhelm Tvedes restaurering: 
Fem blade med planer, facader og snit. Sign. og dat. 
1856. - To blade (forslag til nye vinduer), sign. og 
dat. 1856. - To blade med forslag til altertavle og 
vægmalerier, usign. og udat.

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII, 11 f.

1 Dette fremgår af brev af 18. april 1474 (Repert. 
3440), aftrykt i KirkehistSaml. 3. rk. II, 365. - Dedi
kationen kendtes endnu 1686 og 1759, da kirkens 
præst udfærdigede en beskrivelse (jfr. note 42 og 43). 
Det er således fejlagtigt, når senere topografiske 
værker anfører S. Peter som værnehelgen (jfr. 
DaAtlas VI, 217, NM2. Håndskriftsaml. J. H. Lar
sen: Bidrag til topografisk beskrivelse 1849, og 
Trap).
2 Roskildebispens jordebog s. 163.
3 Repert. 5448 og 5499.
4 Landebogen s. 135.
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
6 Kronens Skøder II, 669.
7 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
8 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
9 RA. DaKanc. G119. (1799) - 1828. Originale skø
der til kongen på jus vocandi.
10 NM6. Fundprot. 3706/1969. Mønterne indbragt 
1981 af arkitekt Marinus Andersen.
11 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Synsfor- 
retningsprot.
12 LA. Arby sognekaldsarkiv. Liber daticus 1813- 
(1904).
13 Jorden udstykkedes 1943 ifølge matrikelkortet; 
men arbejdet, som projekteredes af arkitekt Marinus 
Andersen i samarbejde med havearkitekt Johs. Thol- 
le, kom først til udførelse efter krigen, ifr. tegning 
(kopi) i NM2.
14 1667 reparerede murermester Mads Jensen, Ka
lundborg, 31 alen ringmur, og i samme år opsattes 
en ny pille. (RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661- 
72. Kalundborg og Sæbygårds amter.). 1686 nævnes 
en ny pille ved ringmurens østside. (LA. Ars hrd.s. 
provstis arkiv. Forskellige sager 1685-87).
15 1833 siges muren omkring det nyindtagne stykke 
at være næsten færdig, jfr. note 11, og på situations- 
planen fra 1856 (fig. 3) ses denne da også, samtidig 
med at det fremgår, at der endnu ikke er mure om
kring den nye vestudvidelse. Sådanne er opført in
den 1884 og har tillige erstattet murene fra 1833.
16 Jfr. fotografier i arkiv tilhørende Marinus Ander
sens tegnestue ved Mogens Andersen; af disse frem
går, at pillernes udvendige korsblændinger ikke 
medtoges ved genskabelsen.
17Ved embedet. Synsprot. 1862-19(85).
18 Præstegårdslågen nævnes tidligst 1662 (jfr. RA.

Rtk.Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalundborg og 
Sæbygårds amter.), og den omstændighed, at piller
ne (den søndre med udvendig fals) har simpel afdæk
ning af udadvendte vingetegl, kunne tyde på sekun
dær nedskæring af murpartiet.
19 RA. Rtk.Rev.rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund
borg og Sæbygårds amter.
20 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1730-34. En 
del kirkesyn m.m.
21 Ud fra Høyens tekst i notebogen fra 1832 kan det 
ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt det gengivne 
vindue hidrører fra vestforlængelsen eller korudvi
delsen. Sidstnævnte må imidlertid udelukkes af arki
tektoniske grunde, og tilbage står da spørgsmålet 
om, hvor i vestforlængelsen han har set vinduet, 
som er tegnet uden spidsvinklet fals. Muligvis har 
han rekonstrueret det ud fra levn østligst i nordre 
flankemur, jfr. fig. 26.
22 Således i Allerup ved Odense, som fornyedes ved 
en ombygning i 1300’rnes første årti, jfr. M. Macke- 
prang, i ÅrbOldkHist. 1914, s. 160; samme: Vore 
Landsbykirker, 1944 (2. udg.), s. 109. Andre ek
sempler er tregruppe vinduer i Holme Kloster (Bra- 
hetrolleborg) og et vindue i vestforlængelsen til

Fig. 59. Rester af †gjordbuekonsol på nordsidens 
vægpille mellem tredje og fjerde fag i langhuset 
(s. 1449). KdeFL fot. 1965. - Remains of †console for 
transverse rib on the north pillar between the third and 
fourth bays of the nave.
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Fodslette på Langeland, jfr. J. B. Løffler, i ÅrbOldk- 
Hist. 1887, s. 74f.; endvidere Engestofte på Lolland, 
jfr. Jan Steenberg: Studier i dansk og nordtysk tegl- 
stensarkitektur, 1935, s. 178. - På Kalundborg-eg- 
nen har Røsnæs muligvis haft tilsvarende i skibet 
(s. 1351).
23 En parallel til denne komposition er bevaret på 
nordkapellet til Ørslev, som muligvis stammer fra 
1300’rnes senere del (DK. Sorø s. 900).
24 Jfr. eksempelvis tilsvarende løsning i Gierslev og 
Kirke Helsinge (s. 1119, 1243).

25 Tilsvarende problem må vestforlængelsen i ek
sempelvis Gierslev (s. 1119) have frembudt. I sidst
nævnte tilfælde har man muret et hjørne som over
gang mellem de to afsnits vægge. Dette synes ikke at 
være sket i Årby, hvor sammenstødet mellem vest
forlængelsens flankemure og skibets afbrudte vest
gavl er ualmindelig råt. Det murede hjørne, som ses 
i syd (fig. 8b), er ikke primært og formentlig først 
muret umiddelbart forud for hvælvslagningen.
26 Teknikken med at imitere en vulst af formsten på 
denne måde er bl.a. påvist i Gadstrup, jfr. DK. Kbh. 
Amt s. 2209 (fig. 8) og 2214. - Selve hvælvtypen 
med vulster kendes i amtet bl.a. fra Undløse, Hage
sted, Svinninge og Sæby (s. 360, 529, 713 og 899).
27 Ligeløbstrapper i murlivet med tilgang indefra sy
nes at være normen i romanske tårnanlæg (jfr. Hans

Stiesdal: Tidlige vesttårne, i Kirkens bygning og 
brug. Festskrift til Elna Møller, 1983, s. 24f.). Løs
ningen kendes dog også fra tårne, opført i 1300’rne 
og senere, jfr. eksempelvis Karlebo (DK. Frborg. 
s. 885), Gundsømagle og Ågerup (DK.Kbh. Amt 
s. 777, 736); sidstnævnte med underdør i skibets 
nordvesthjørne.
28 Gavlen er ikke nævnt i Høyens ledsagende tekst; 
men der kan kun være tale om tårnet, og antallet af 
pinakler bekræftes af opmålingerne fra 1856 (fig. 23), 
der tilsammen udgør et sæt, hvor bladet med kirkens 
vestvendte facader (blad nr. 2) desværre mangler.
29 Indtil restaureringen stod gavlen med en lille top
tinde (jfr. fig. 25 og s. 1453), som kan have været 
levn af en udsmykning med pinakler.
29a Spørgsmålet om indretning af gildestuer i eller 
nær kirkebygningen berøres af Kai Uldall: Kirkens 
Profanbenyttelse i ældre Tid, i Fortid og Nutid, IX, 
1931-32, s.228f.; jfr. endvidere Peter Pentz: Vore 
gamle våbenhuse og deres tidlige brug, i Kuml, 
1982-83, s. 231. Om præstegilder specielt se artiklen 
brödraskap, i KultHistLeks. II, 303f. - Vedr. indret
ning af præstebolig kan nævnes, at man i Vallensved 
kirkes senmiddelalderlige sydkapel tilsyneladende 
har planlagt en bolig i overetagen (DK. Sorø 
s. 1033). Øjensynlig mangler dokumenterede eks
empler på en sådan anvendelse; dog vides, at sogne
præsten i Lisbjerg o. 1600 en tid boede i kirkens to
etages våbenhus i mangel af en præstegård (DK. År
hus s. 1393).
30 Jfr. indberetning ved arkitekt Mogens Andersen,

Fig. 61. Senmidelalderligt alterbord, forneden af 
kampesten, foroven af mursten. Fotograferet under 
restaureringen 1964-67 (s. 1465). KdeFL fot. 1965. - 
Late medieval altar with base of boulders and bricks above.

Fig. 60. *Jernkiler - den ene med smedens stempel - 
benyttet til opspænding af hvælvribber (s. 1458). I 
NM2. - *Iron wedges - one with the blacksmith’s mark - 
used for tightening the span of the ribs of the vaults.
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dateret 7. nov. 1964. Arkiv tilhørende Marinus An
dersens tegnestue ved Mogens Andersen.
31 Jfr. Høyens opregning af kirkens bestanddele (jfr. 
fig. 13).
32 På sit skitseblad i notebogen fra 1832 (fig. 13) har 
han ved tegningen af langhuskorets nordside ud for 
gavlen sat et kryds, som nedenfor ved detalje af sok
kel og bæltegesims er gentaget og forklaret med or
det »maleri«.
33 Denne relativt sjældne disposition har nydt en vis 
udbredelse blandt kirkerne i Løve og Ars hrdr., jfr. 
Ørslev (s. 1049), Svallerup og Store Fuglede samt 
den atypiske løsning i Kirke Helsinge (s. 1251).
34 LA. Ars hrd. s provstis arkiv. Forskellige sager 
1685-87.
35 Jfr. Havrebjergs korgavl fra 1529 (s. 1090); andre 
eksempler i kirkens nabolag er bevaret ved korene til 
Store Fuglede (Ars hrd.) og Holmstrup (Skippinge 
hrd.).
36 Jfr. fotografier fra okt. 1964, i arkiv tilhørende 
Marinus Andersens tegnestue ved Mogens An
dersen.
37 Foruden supplering af de nævnte arkitekturdetal
jer, således på sydsidens to østligste støttepiller, førte 
Tvede af æstetiske grunde bæltegesimsen videre på 
sydsiden af det oprindelige skib indtil våbenhuset - 
et historisk ukorrekt træk, som borttoges ved sene
ste restaurering.
38 Jfr. fotografi ved ElM 1964 i NM2.
39 Jfr. eksempelvis Butterup (s. 64 med yderligere 
henvisninger).
39a Ved restaureringen i 1960’erne sås adskillige levn 
af tidligere tagbeklædning i form af vingetegl med et 
stempelmærke, visende en nøgle omkring PS for Pe
tri Stadtziegelhof, d.e. Lübecks teglgård, som en tid 
var forpagtet af S. Peters kloster. Brudstykke af en 
almindelig teglsten med samme stempel er 1964 ind
leveret til Nationalmuseet (nr. D298).
40 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1861-1931. Synsfor- 
retningsprot.
41 Jfr. note 40. I synsprotokollen (note 17) hedder 
det, at »kirken var indvendig under arbejde med de
koration og maling«.
42 KglBibl. NyKglSaml. 646c. Varia chorographica 
et topographica Danica. Beskrivelse ved sogne
præsten Peter Raer.
43 LA. Bispearkivet: 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
44 Skanør kirkes antemensale, der dateres til midten 
af 1500’rnes første halvdel, har på forsiden et maleri 
af kirkens værnehelgen, S. Olof, flankeret af S. Jør
gen og S. Gertrud; på bagsiden en malet alterdug. 
Kortsidernes paneler betragtes som samtidige. Se 
Otto Rydbeck: Utstållningen av äldre kyrklig konst 
från Skåne, 1914, s. 22 med fig. 24, og Uno Otter- 
stedt: Från gotik till renåssans, 1929, s. 86, 91, 144

Fig. 62. Midtfeltet i altertavlens midtskab fotogra
feret under restaureringen 1964-67 (sml. fig. 32). 
Indskriften fra 1600’rnes slutning er fjernet (sml. 
fig. 38) og en ældre fra o. 1600 fremdraget. Foroven 
og forneden malede ornamenter (s. 1472). N.J. Ter
mansen fot. 1965. - Central compartment of the altar- 
piece photographed during the restoration 1964-67. The 
painting from the end of the 1600.s has been removed and 
an earlier one from c. 1600 revealed.
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Fig. 63. Stempler under alterdisken: mestermærke 
for Nicolaus Fuchs 1721, Københavnsmærke 172?, 
guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmær
ke skorpionen (s. 1477). NE fot. 1981. - Marks on the 
underside of the paten: maker’s mark signifying Nicolaus 
Fuchs 1721, Copenhagen mark 172?, assay mark of Con
rad Ludolf, and sign of the month: Scorpio.

og 209. - Fra Gierslev og Kirke Helsinge (s. 1132 
med fig. 21 og s. 1259) kendes yngre alterbordspane- 
ler, fra 1550-75, som foruden forsiden har dækket de 
to kortsider mod nord og syd.
45 Således var forholdet allerede 1881, da figurerne 
kun delvis kunne skimtes gennem flere lag farve.
46 Ved hjælp af en fuge, som er den eneste i predella- 
forsiden, kunne resten rekonstrueres. Stykket er sort 
med en rød stribe langs kanten.
47 Ved sidste restaurering konstateredes en række bo
rede huller i overkanten af stolene, 6 mm i tvm. på 
de to øverste og 3 mm på de nederste.
48 Over den oprindelige staffering lå to lag maling, 
der dog for dragternes vedkommende kun drejede 
sig om ret udbredte reparationer, hvortil ægte guld 
var benyttet. Inden afdækningen havde alle apostle 
gullig hudfarve med sjusket malede øjne og 
øjenbryn, brunt hår og skæg; fodstykkerne var 
grønne. På tavlens bagside og fløjenes ydre sider 
afdækkedes en grå maling.
49 Sml. Marias himmelkroning fra Skellebjerg, nu i 
Sorø Kunstmuseum, jfr. s. 1038. Beslægtet hermed 
er anvendelsen af »tapet«, dvs. mønstret papir, som 
er brugt til Jakobs og Andreas’ underdragter på en 
sidealtertavle, den såkaldte Niniantavle fra S. Olai 
kirke i Helsingør, nu i NM2 (jfr. DK. Frborg. s. 133 
med fig. 54). Også fra høj altertavlerne i domkirken 
og i Vor Frue kirke i Århus kendes brugen af »kunst
stoffer« såsom pergament og snor, se DK. Århus 
s. 498 og 1936.
50 DK. s. 1122, fig. 80-96. Endvidere kan henvises til 
en østjysk tavle, som fra annekskirken i Bjerager er

overført til Randlev (DK. Århus s. 2474 med fig. 18- 
20). Der synes ikke at være tale om værkstedsfælles- 
skab, men et slægtskab beroende på forlæg for nogle 
af apostlenes vedkommende, f.eks. især Johannes, 
men det gælder også flere af de øvrige. Beckett (Da- 
Kunst s. 225) påpeger Claus Bergs betydning for 
samtidige billedskærerarbejder. Han ser slægtskab 
mellem altertavlerne i Rønbjerg (Ringkøbing amt) 
og Årby. - Foruden oversigtsværker henvises i øv
rigt til V. Thorlacius-Ussing: Claus Bergs altertavle
i Set. Knud i Odense, 1967, med yderligere littera
turhenvisninger.
51 1833 bemærkedes: Altertavlen oppudset og for
gyldt, jfr. note 11.
52 Efter besøg i kirken noterede Høyen 1832: Stor 
altertavle, men det midterste parti mangler, nu er 
der malet skriftsted. Teoretisk kunne den allerede 
omtalte restaurering have fundet sted efter Høyens 
besøg 1832. Dog forekommer udførelsen af den for
gyldte brokadebaggrund mere meningsfyldt som 
baggrund for det af Jerichau skænkede krucifiks.
53 Om kunstneren, se Nicolaj Bøgh: Erindringer af 
og om Jens Adolf Jerichau, 1884, især s. 224.
54 Således i midtskabet og to af sideskabene.
55 Nævnt i samme rækkefølge sås tidligere Konger
nes tilbedelse og derover Hyrderne, til højre forne
den Bebudelsen, hvorover Omskærelsen.
56 Samtidig fjernedes på nordre fløjs yderste karm
stykke følgende hvidmalede versalindskrift: »Kon
serveret paa Statens Bekostning under Tilsyn af Na
tionalmuseet Aar 1908 af Niels Termansen«.
57 Jfr. brev fra Torkild Gravlund Nielsen. I forbin
delse med en besigtigelse 1906 »anerkendte« Chr. 
Axel Jensen, at tavlen holdtes lukket og aflåst, så at 
snitværket ikke var udsat for direkte overlast, men så 
hellere tavlen genanbragt nede i kirken.
58 Jfr. s. 745. Der findes mange flere, mere eller min
dre identiske kander, brugt enten som alter- eller 
dåbskander, se f.eks. Tersløse s. 442.
59 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske Tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 52-54.
60 Ifølge oplysning fra Hiltrud Westermann-Anger- 
hausen.
61 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 680 og DK. Maribo s. 1269.
62 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 96 og 406.
63 Jfr. synsudsættelse 1907, jfr. note 40.
64 Allerede 1925 fremsattes ønske om et nyt dåbsfad, 
jfr. note 17.
65 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
66 Ifølge mundtlig oplysning fra pastor Aschenfeldt.
67 NMK blev ifølge Wiberg: Præstehist. kaldet 1630.
68 Inden restaureringen 1965 stod stolen med ege
træsmaling fra 1800’rne. Indskrifterne var identiske 
med de nuværende, men fornyede sammen med 
egetræsmalingen.
69 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03.03.
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Patronatssager vedr. Trinitatis kirke. 1661-1740. 
Diverse
70 Orgelbyggeriet Starup og Søns arkiv. Orgelfaca
den og pulpituret skimtes på Marinus Andersens fo
tografi af prædikestolsopgangen o. 1964.
71 1822 var klokkestolen nedtagen i forbindelse med 
klokkernes omstøbning, jfr. note 65.
72 Jens Svendsøn må have været søn af Svend Han
sen, sognepræst i Kundby 1581-99.
73 Se Danmarks Gamle Personnavne I, 1936, sp. 418.
74 Jfr. J. B. Løffler: Danske daterede Gravsten fra 
Tiden indtil Aar 1400, i ÅrbOldkHist. 1887, s. 112.
75 Jfr. Løffler: Gravsten, s. 21f.
76 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen Ussing: 
Gravskrifter osv. 1-2. 1856-64.

77 En søn, provst Friderich Velten Wenuleth, er be
gravet i Røsnæs, jfr. gravsten nr. 4.
78 Lerchenborg Gods. Godsarkivet IX. 1. 1826- 
1927. Sager vedr. kirkerne.
79 Gengivet i MarmDan., s. 210f.
80 NM2. Håndskriftsaml. Thurahs udkast til beskri
velse af Sjælland og Fyn, suppleret af Hoffman.
81 Sml. B. S. Ingemanns digt: »Aarbye Kirkegaard«, 
Skrifter IV, 2, 1863, s. 23-26.
82 Jfr. Cirkulære til Biskopperne. 1859 omtales Ler- 
chenborgs gravsted uden monumenter, jfr. note 76.
83 Originalmodellen fra 1855 findes i Århus Kunst
museum, en marmorudførelse i Assens kirke (Oden
se amt), jfr. Weilbach: KunstLeks. og note 53.



Fig. 1. Kirken set fra  sydvest. HJ fot.  1987. - The  Church seen from  the south-west. 

RØRBY KIRKE 
ARS HERRED 

Kirkens sognepræst nævnes 12881 samt atter 1483, 
1484 og 1499.2 Sognet, der 1567 talte 44 tiendeyde-
re,3 ansås endnu o. 1666 for  at være kongeligt;4 men 
8. marts 1698 fik  regimentskvartermester Friderick 
Engelstrup skøde på patronatsretten.5 Herefter  til-
hørte kirken skiftende  ejere af  det store jordegods 
omkring Kalundborg - øjensynlig helt svarende til 
Røsnæs (s. 1347), idet kirken dog forblev  under Ler-
chenborg indtil 8. aug. 1913, da overgangen til selv-
eje fandt  sted. 

Kirken ligger i landsbyens sydvestlige udkant, 
men adskilt fra  denne af  Kalundborg-Slagelse 

landevejen. Beliggenheden i det kuperede ter-
ræn er høj og fri  med vidt udsyn mod Kalund-
borg og de åbne marker i sydvest. Terrænet er 
forholdsvis  fladt  mod øst, hvor præstegården 
ligger, men falder  dog også her ligesom til de 
andre sider, således at kirkegårdens gamle del 
(jfr.  fig.  43) danner en nogenlunde flad  terrasse 
om bygningen. 18636 blev kirkegården udvidet 
mod vest ned over bakkefaldet. 

Kirkegårdens  hegn og indgange.  Kirkegårdens 
gamle del indhegnes af  en mur, der for  hoved-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 97 
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partens vedkommende er senmiddelalderlig, af 
munkesten i munkeskifte  over markstenssyld 
og prydet indvendigt af  savskifte  foroven  un-
der afdækningen.7  Et stykke af  nordmuren, øst 
for  hovedindgangen er senere ommuret, mu-
ligvis 1667 af  murermestrene Anders Nielsen 
og Mads Jensen.8 Her er skiftegangen  mere sju-
sket, og savskiftet  mangler. Endelig er nord-
østhjørnet mod gårdspladsen foran  præstegår-
den fornyet  o. 18609 med anvendelse af  små gu-
le sten i krydsskifte.  Murene står hvidkalket og 
i det væsentlige tækket af  udadvendte røde vin-
getegl; dog er afdækningen  på et mindre stykke 
af  nordmuren indadvendt, og i syd, umiddel-
bart øst for  lågen, ligger der munke og nonner. 

Vestudvidelsen hegnes af  samtidige kløv-
stensmure, der i afsæt  følger  terrænet; murene 
står blanke, og afdækkes  af  indadvendte, røde 
vingetegl. 

Hovedindgangen i nord ud for  tårnet er en 
køreport, som flankeres  af  to gulstenspiller, af-
dækket med små sadeltage af  røde munke og 
nonner; pillerne prydes af  blændinger med for-
sænket kors i bunden. Lignende piller (dog kun 
med korsblændinger) er benyttet til præste-
gårdslågen i øst, og i begge tilfælde  følger  de et 

mønster, som kendes fra  andre af  Lerchenborgs 
kirker, eksempelvis i Tømmerup fra  o. 1860 
(s. 1406). Indgangene er således formentlig 
jævngamle med indhegningen af  vestudvidel-
sen (1863) og fornyelsen  af  kirkegårdsmurens 
nordøsthjørne (1860). Åbningerne lukkes af 
samtidige, sortmalede jerntremmefløje,  og til-
svarende fløj  genfindes  i kirkegårdens tredje 
indgang, som er en fodgængerlåge  i syd, ud for 
våbenhuset. Pillerne, der har udvendig fals  og 
afdækkes  af  munke og nonner, rummer ældre 
murværk og er muligvis levn af  den †låge »med 
bue over«, som murermestrene Anders Nielsen 
og Mads Jensen opførte  1667.10 

†Kirkeriste  nævnes 166211 og 1663;10 sidst-
nævnte år i syd. 

Inden for  vestmuren samt nordmuren øst for 
hovedindgangen står en række elme, og ved 
præstegårdens gavl vokser en stor lind. Endvi-
dere er der i nyere tid plantet to birke ved syd-
muren, umiddelbart vest for  lågen, og endelig 
giver en række af  bornholmsk røn uden for 
vestmuren læ mod vinden. 

Bygninger på kirkegården.  Ligkapellet, som 
indgår i nordmuren omkring kirkegårdens 
vestudvidelse, siges 1912 at være »nyt og op-

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af  Charles Christensen 1921, suppleret af  HJ og tegnet af  Marianne Nielsen 1986. 
Signaturforklaring  s. 9. - Ground-plan.  Key  on p.9. 
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Fig. 3. Ydre, set fra  nord-
vest. EM fot.  1968. -
Exterior  seen from  the 
north-west. 

ført  af  kommunen«.6 Som type svarer det til 
kapeller ved nabokirkerne fra  tiden o. 1900 (jfr. 
Tømmerup, s. 1406, og Årby, s. 1444). Materi-
alet er små, gule sten, mens taget er hængt med 
røde vingetegl. Fløjdøren mod kirkegården er 
spidsbuet og flankeres  af  to små jernvinduer 
med tilsvarende afdækning;  den glatte taggavl 
brydes af  korsblænding. 

En †kirkelade  nævnes tidligst 168912 i forbin-
delse med lejeindtægten og senest 1734,13 da 
dens tag behøvede reparation. Heraf  fremgår, 
at bygningens længderetning var øst-vestlig i 
modsætning til den såkaldte »Rørby kirkela-
de«, et o. 1929 nedrevet beboelseshus af  bin-
dingsværk uden for  den gamle kirkegårds 
nordmur tæt ved hovedindgangen. 

197814 ønskedes de gamle †toiletter (ved siden 
af  ligkapellet) fjernet,  og herefter  er mere tids-
svarende faciliteter  indrettet i præstegårdens 
gavlrum, stødende op til kirkegården. 

194614 besluttede man at fjerne  en †stenbro-
lægning omkring kirken og erstatte den med 
perlegrus. Brolægningen ud for  våbenhusgav-

len er muligvis levn af  dette tidligere fortov. 
BYGNING 

Kirken er et langhus, hvis vestlige del udgøres 
af  murene til den romanske stenkirkes skib 
med levn af  et samtidigt (†)tårn i vest. I sen-
middelalderen er den oprindelige stenkirke ø-
get med en række tilbygninger, hvis indbyrdes 
rækkefølge  ikke i alle tilfælde  kan fastslås  med 
sikkerhed: Mod nord våbenhus (nu material-
hus) og sakristi, i vest et nyt og større tårn. I 
middelalderens sidste årtier er det oprindelige, 
smalle kor (men ikke det hertil føjede  sakristi) 
afløst  af  det nuværende langhuskor. Sydsidens 
våbenhus er opført  1861 som afløser  for  en æl-
dre †tilbygning sammesteds. På nordsiden mel-
lem sakristi og materialhus stod tidligere et 
†kapel fra  renæssancen. Orienteringen afviger 
betydeligt mod syd. 

Den romanske kirke kan vel være rejst inden 
udgangen af  1100'rne. Skibets mure er opført 
af  rå og kløvet marksten, lagt mellem kvader-

97* 
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Fig. 4. Østmuren af  oprindeligt (†)tårn med hjørnekvadre, set fra  skibets loft  (s. 1501). HJ fot.  1986. - East wall 
of  the original  (†)tower  with ashlar corner-stones,  seen from  the nave loft. 

Fig. 5. Forhøjelsen af 
skibets oprindelige mur-
krone (s. 1502), set fra 
materialhusets loft.  Til-
murede huller efter 
fremspringende  †lofts-
bjælker er angivet med 
stiplede linjer (s. 1501). 
HJ fot.  1986. - The 
crown of  the original  wal-
ling in the nave has been 
heightened,  seen from  the 
loft  of  the former  porch. 
Bricked-up  beam-slots left 
by projecting  †beams are 
indicated  by dotted  lines. 
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Fig. 6. Korets nordmur med aflastningsbue  over sakristiets hvælv (s. 1505). HJ fot.  1986. - North  wall  of  the 
chancel with relieving  arch over the vault  of  the sacristy. 

hugne hjørner, som er bevaret i sydvest og 
nordøst. Rester af  den nedbrudte triumfgavl  er 
synlige i loftsrummet  og viser en ca. 90 cm 
svær kassemur med tydeligt adskilte støbeskif-
ter. Fra materialhusets loft  ses, at murenes 
ydersider dækkes af  hvidkalket, grovkornet 
puds. Murhøjden andrager 4,9 m, målt ved 
nordøsthjørnet mellem jordsmon og oprinde-
lig murkrone. 

Ingen spor af  vinduer er bevaret, og syddø-
ren er ganske vist fortsat  i brug, men helt æn-
dret. Den indefra  blændede norddør repræsente-
rer imidlertid den gængse romanske type, om-
end med særdeles slanke proportioner i den 
ydre, af  granitkvadre satte, rundbuede åbning, 
som måler 255x102 cm. Den indre åbning har 
været bredere, og dens vandrette afdækning  af 
planker anes under hvidtekalken. 

Skibets †loftsbjælker,  ca. 27x22 cm i tværsnit, 
har været indbygget i murkronen med ca. 75 
cm.s indbyrdes afstand  og strakt sig helt gen-
nem murlivet - en i sjællandsk sammenhæng 
tilsyneladende usædvanlig konstruktion.15 Det-
te fremgår  af  murkronen ud for  materialhuset 
(fig.  5), som viser, at man ved den senere 

hvælvslagning i skibet har udtaget bjælkerne 
og lukket hullerne efter  dem med munkesten. 

Af  det oprindelige (†)tårn er størstedelen af 
østsiden (fig.  4) samt spor efter  de afbrudte 
flankemure  bevaret; sidstnævnte synlige såvel 
fra  tårnrummet som mellemstokværket. Heraf 
fremgår,  at byggematerialet ligesom i skibet er 
rå og kløvede marksten, lagt mellem hjørne-
kvadre. Bredden i nord-sydlig retning er 527 
cm, dvs. en anelse smallere end skibets indven-
dige bredde. En med munkesten omdannet, se-
nere blændet åbning mellem tårnets mellem-
stokværk og skibets loft  kan være levn af  aflø-
seren for  en døråbning sammesteds. Af  oprin-
delige detaljer er i øvrigt kun bevaret et nu 
blændet, rundbuet glamhul, 95x36 cm, med 
lige gennemløbende vanger af  kvadre og stik af 
råt kiledannede marksten. Glamhullet har sid-
det ca. 45 cm over skibets tagryg, og denne 
disposition samt selve tårnets relativt beskedne 
bredde er træk, som genfindes  blandt en grup-
pe af  tidlige sjællandske vesttårne.16 

Ændringer og tilføjelser.  Indbygning af  hvælv i 
skibet er formentlig  sket i løbet af  1300,rne. De 
to fag,  hvis ulige udstrækning kan skyldes hen-
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot.  1985. - Interior  to the west. 

syn til vinduer, hviler på vægpiller, der i vest-
hjørnerne er falsede  og noget uregelmæssige. 
Her mangler desuden de øvrige pillers omlø-
bende kragbånd, udformet  som en dobbelt-
vulst uden mellemrum (fig.  2A). Det frem-
springende led under gjordbuen er for  nordpil-
lens vedkommende øjensynlig senere borthug-
get i halv højde og udgår nu fra  en renæssance-
lignende, karnisformet  konsol; på den tilsva-
rende pille i syd er det østre hjørne affaset,  an-
tagelig i forbindelse  med prædikestolens opsæt-
ning (jfr.  tillige kalkmaleri s. 1518). De spidse 
skjoldbuer er helstens, ribberne halvstens og let 
tilspidsede forneden  mod vederlag, bortset fra 
ribberne over de vestre hjørnepiller. Gjordbuen 
er tillige halvstens, men muret af  formsten  med 
pærestavsprofil  og platteryg (fig.  2D). Kapper-
nes afløb  mod vægbuerne markeres af  en lille 

vulst undtagen mod vest, og i flere  af  sviklerne 
sås tidligere små spygat; østfagets  nordøstre 
hvælvlomme har påmuret fodforstærkning.  -
Det karakteristiske kragbånd foruden  flere  an-
dre detaljer genfindes  i nabokirkerne Svallerup 
(jfr.  s. 1588) og delvis i Årby (s. 1449) samt fle-
re kirker længere mod syd, bl.a. Hallenslev (s. 
947). 

Hvælvslagningen medførte  en kraftig  for-
højelse af  flankemurene,  som nu bedst ses fra 
materialhusets loft  (fig.  5). Forhøjelsen, der har 
stået upudset, er muret af  munkesten og andra-
ger fem  skifter,  afsluttet  med en tre skifter  høj 
gesims, hvoraf  de to nedre skifter  er trinvis ud-
kragede bindere. 

Nordsidens materialhus (fig.  8) er et stateligt 
våbenhus i to etager og med lavt styrtrumsloft, 
formentlig  opført  i årtierne o. 1400 og for  ud-
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smykningens vedkommende i slægt med de 
nordvendte våbenhuse ved Gierslev, Finderup 
og Tømmerup (s. 1121, 1156 og 1410), mens 
etagedelingen genfindes  i nordkapellet ved na-
bokirken i Årby (s. 1452f.).  Murene er rejst af 
munkesten i munkeskifte  over en delvis frem-
springende markstenssyld. Flankemurene kro-
nes af  en to skifter  høj falsgesims,  hvorunder 
udkragende trappefrise  over savskifte.  Vestre 
flankemur  synes at have haft  en vinduesåbning, 
som nu kun er synlig i underetagens indre, 
hvor den fremtræder  som en lille fladbuet  ni-
che, i hvis bund den blændede vindueslysning 
står med spærstik. En sekundær, nu blændet 
dør i østmuren omtales nedenfor  under det 
nedrevne †renæssancekapel. 

Gavlens komposition afspejler  våbenhusets 
etagedelte indre. Forneden indgangsdøren, 
hvis asymmetriske plads skyldes ønsket om 
koordination med skibets norddør. Selve åb-
ningens trykkede rundbue kan være ommuret, 
mens ydersidens spidsbuede spejl og den indre, 
fladbuede  niche begge er oprindelige. Ud for 
det øvre stokværk brydes gavlfladen  af  to 
spidsbuede blændinger, hvis bund åbner sig i 
glugger. Af  disse er den fladbuede  i øst oprin-
delig, mens den rektangulære i vest er sekun-
dær og højeresiddende af  hensyn til rummets 
trappestige mod loftet.  De spidsbuede blæn-
dinger indrammes af  tre cirkulære i taggavlens 
fodlinje.  Herover løber et savskifte,  som for 
enden har to små savskiftestumper  i skiftet  ne-
denunder, hvilket muligvis antyder en ombyg-
ning af  taggavlen. Sidstnævnte krones af  syv let 
brynede kamtakker uden korrespondance med 
gavlfladens  blændingssystem, ligesom det skal 
bemærkes, at den nederste kamtak i vest er hø-
jere end den tilsvarende i øst. Gavlfeltets  ud-
smykning består af  en midterblænding, hvis 
tvillingdelte spidsbue er samlet på en halvstens 
hængestav med profileret  konsol. Nederst i 
blændingen en fladbuet  luge til loftsetagen. 
Midterblændingen flankeres  af  to spidsbuede 
blændinger, og herudover prydes gavlen af  tre 
små cirkelblændinger. 

Det indre synes at have bevaret oprindelige 
loftsbjælker  af  eg, hvilende på remme i flanke-

Fig. 8. Gavl af  to-etages våbenhus (nu materialhus) 
ved kirkens nordside (s. 1502). HJ fot.  1986. - Gable 
of  two-storeyed  porch (now  storehouse) at the north side  of 
the church. 

murene. I underetagen er afstanden  fra  nuvæ-
rende gulv til bjælkelagets underside 223 cm, 
og tilsvarende dimension andrager i øvre etage 
173 cm. - Tilbygningen nævnes tidligst 1667.10 

Den kaldes 186214 materialhus - en ændring af 
funktionen,  som kan være sket sideløbende 
med opførelsen  af  et nyt våbenhus mod syd 
året forinden. 

Sakristiet  er antagelig opført  i 1400'rnes an-
den halvdel. Materialet er munkesten i munke-
skifte  over fremspringende  markstenssyld. 
Flankemurene har to skifter  høj falsgesims,  og 
taggavlen smykkes af  syv spidsbuede højblæn-
dinger under tilsvarende antal kamtakker. Øst-
muren har tilsyneladende haft  et oprindeligt 
vindue, hvis fladbuede  stik endnu anes over 
den sekundære præstedør, der i sin nuværende 
form  - rektangulær under spidsbuet ovenlys -
snarest hidrører fra  1800'rnes første  halvdel. 

I det indre brydes væggene af  spidsbuede 
spareblændinger, og rummet overdækkes af  et 
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Fig. 9. Tegning til tårnets nye taggavle, opført  1859, 
og påtegnet arkitektens signatur »V. Tvede« 
(s. 1504). 1:150. Kunstakademiets bibliotek. - Draw-
ing for  the new gables of  the tower, erected  1859, and 
signed  by the architect,  V.  Tvede. 

samtidigt hvælv med halvstens ribber og lette 
overribber (med trinkamme), hvilende på for-
læg undtagen i syd, hvor der mod det nedrevne 
kor har været en spidsbuet skjoldbue. Sidst-
nævnte er udmuret ved opførelsen  af  det nuvæ-
rende langhuskor, og i denne skillevæg er dø-
ren til koret, som nu har kurvehanksbuet stik, 
antagelig fra  en ændring i renæssancen, mens 
det slanke, spidsbuede spejl mod koret er 
intakt. 

Tårnet,  som har mistet sine oprindelige 
blændingsgavle, er opført  af  munkesten i mun-
keskifte  over markstenssyld; for  de nedre deles 
vedkommende er materialet suppleret med ad-
skillige marksten, vel genanvendte fra  det ro-
manske tårn. En spidsbuet arkade giver adgang 
til tårnrummet, som dækkes af  samtidigt 
krydshvælv, hvilende på forlæg;  ribberne er 
halvstens. Rummets vægge brydes af  spidsbue-
de spareblændinger, én såvel i syd som i vest, 
men to mindre i nord; af  sidstnævnte har den 
vestre falset  bund som de øvrige, mens den 
østre af  hensyn til trappehuset kun er en halv 
sten dyb. Det oprindelige vestvindue, som alle-
rede o. 1860 var ændret svarende til fornyelsen 

af  kirkens øvrige lysåbninger, er 1944 blændet 
samtidig med orglets opstilling. Den spidsbue-
de støbejernsramme er i stedet genbenyttet i et 
nyt vindue, åbnet i rummets søndre spareblæn-
ding. 

Adgangen til de øvre stokværk sker gennem 
det samtidige trappehus i nord, som har halv-
tag over retkantgesims. Den relativt høje un-
derdør, hvis spidsbuede stik kan være levn af  et 
spejl over lavere døråbning (sml. døren til nor-
dre våbenhus på fig.  3) giver adgang til en rum-
melig spindeltrappe med loft  af  fladbuede  bin-
derstik. Forneden, inden for  døren ses i vest-
væggen en halv sten dyb spareblænding med 
vandret afdækning,  tvedelt af  to skifter  høj, 
karnisprofileret  konsol. Selve trappen belyses 
af  en slank, rektangulær glug i vest samt højere 
oppe mod nord af  en mindre kvadratisk med 
indvendig kurvehanksbuet åbning, sekundært 
hugget ud. Den fladbuede  overdør udmunder i 
et mellemstokværk, som belyses svagt gennem 
en lille fladbuet  glug i vest med ud- og indven-
dig fals.  Stokværkets syd- og nordvæg brydes 
af  spidse spareblændinger. 

Klokkestokværket har mod alle fire  verdens-
hjørner fladbuede,  parvist sammenstillede 
glamhuller med ud- og indvendig fals.  Rum-
mets mure præges i øvrigt af  omfattende  repa-
rationsarbejder, og en helstens dyb, spidsbuet 
spareblænding omkring glamhullerne er kun 
bevaret i nord, mens vestvæggen har levn af 
lignende anordning i form  af  halvstens fordyb-
ning uden afdækning.  De kamtakkede blæn-
dingsgavle er nymuret 18599 efter  tegning af 
Vilh. Tvede (fig.  9) dog ses i østgavlens fodlinje 
levn af  den gængse senmiddelalderlige anord-
ning med to skifter  høje, gennemløbende bom-
huller (til udstikning af  stilladsbomme), af  hvil-
ke det sydligste er skråt udadrettet mod 
hjørnet. 

Langhuskoret er formentlig  rejst i 1500'rnes 
første  fjerdedel  og bygget af  munkesten i mun-
keskifte  over svagt fremspringende  markstens-
syld. Ved opførelsen  har man stået over for  den 
vanskelighed, at sakristiet var bygget op til det 
gamle, smalle kor og derfor  ville interferere 
med den nye kormur i flugt  med skibets. Pro-
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blemet løstes ved at lade murkronens yderste 
halvdel hvile på aflastningsbuer  over spinklere 
lukkemure ud for  sakristiet. Over sakristiets 
hvælv er der således slået en trykket spidsbue, 
hvis to rulskiftestik  med indrammende binder-
skifte  er trinvis udkraget (fig.  6); i krogen mel-
lem skibets nordøsthjørne og sakristiet mure-
des tilsvarende små trinvis udkragede fladbuer. 

Flankemurene krones af  dobbelt falsgesims 
over fremspringende  savskifte.  Den vindueslø-
se gavl har ni kamtakker og et tilsvarende antal 
af  de for  egnen karakteristiske høj blændinger 
med vandret, falset  afdækning;  fodlinjen  mar-
keres af  savskifte.  Det ensidigt fra  syd belyste 
afsnit  har to spidsbuede vinduer, hvis ydre åb-
ning er fornyet  o. 1860; indvendig sidder de i 
falsede  spareblændinger, hvis afdækning  frem-
træder som fladtrykte  spidsbuer. For den østre 

blændings vedkommende ses, at den oprinde-
lig har været bredere, og således mere svarede 
til nordvæggens, der er udformet  som sidde-
plads med bræddesæde. Rummet, hvis nord-
væg af  hensyn til sakristiet har knækket forløb, 
overdækkes af  to samtidige hvælv, hvilende på 
forlæg;  ribberne er halvstens og den spidse 
gjordbue helstens. Mod skibet hviler vestfagets 
vestkappe på en spids skjoldbue, som tildels 
sluges af  den spidsbuede arkade, hvis forløb 
svarer nøje til den østligste skjoldbue i skibet. 
De i loftsrummet  synlige rester af  triumfgavlen 
godtgør tilligemed placeringen af  langhusko-
rets vestligste hvælv, at skibets østgavl er fjer-
net efter  opførelsen  af  det nye afsnit.  Det kan 
derfor  ikke udelukkes, at arkaden mellem skib 
og kor først  har faet  sin nuværende bredde ved 
en senere ændring. 

Fig. 10. Indre, set m o d øst. NE fot.  1985. - Interior  to the east. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 98 
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Fig. 11. Tegninger til 
sydsidens våbenhus, op-
ført  1861 og signeret 
»V. Tvede« (s. 1506). 
1:150. Kunstakademiets 
bibliotek. - Drawings for 
the south porch, erected 
1861 and  signed:  V.  Tve-
de. 

Sydsidens våbenhus er opført  186117 efter  teg-
ninger af  Vilh.Tvede (fig.  11). Bygningen er 
rejst af  små gule sten over svagt fremspringen-
de sokkelskifte,  som kun delvis er bevaret. Det 
eneste vindue er en cirkelåbning i vest. Gavlen 
har spidsbuet dør og ni kamtakker; den smyk-
kes ud for  taget af  tre spidsbuede blændinger, 
kronet af  en lille cirkulær. 

I det indre er der en muret afsats  langs væg-
gene, som oprindelig skulle understøtte den 
kunstfærdige  tagstols skråstivere; sidstnævnte 
kom imidlertid til at udgå fra  højeresiddende 
konsoller i flankemurene  - en ændring, som er 
skitseret på projekttegningerne. Den oprindeli-
ge tagkonstruktion er senere nedtaget. 

Tvedes bygning må have afløst  et formentlig 
middelalderligt †våbenhus, der tidligst 166710 

omtales som det »søndre kapel«, men 169212 

kaldes for  »søndre våbenhus«. 

I tidsrummet o. 1575-1650 har man ved ski-
bets nordside, op til det store våbenhus, rejst en 
†korsarm for  herved at skabe mere plads for  me-
nigheden. Tilbygningen, der i 1660'erne omta-
les som »kapellet«, svarer i princippet til de 
»korsarme«, som kendes fra  adskillige andre af 
egnens kirker, eksempelvis Finderup, Gørlev 
og Svallerup (s. 1159, 1185 og 1592). Om dets 
eksistens vidner tydeligst den fladt  rundbuede 
arkade, der nu står som en dyb niche ud for 
skibets østre hvælvingsfag,  og hvis vulstforme-
de kragbånd (fig.  2B) ses både ud- og indven-
dig. Tilbygningen, der som nævnt udnyttede 
våbenhusets østmur, har på sidstnævntes yder-
side efterladt  sig endnu synlige spor. Ifølge  dis-
se har der været tale om en bindingsværksbyg-
ning med sadeltag, liggende parallelt med ski-
bets, hvorfor  der må have været en skotrende 
for  regnvandet med afløb  i den smalle slippe 
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vest for  sakristiet. Det nævnte tagspor og til-
murede bjælkehuller sammesteds viser, at ka-
pellets loft  overskar arkaden mod skibet. Ad-
gangen til kapellet udefra  skete gennem en nu 
blændet, kurvehanksbuet dør, indsat i våben-
husets østmur; den indrammes mod sidstnævn-
te af  en rektangulær niche, i hvis søndre fals 
den nedre af  de to stapler er bevaret. 

Eftermiddelalderlige  reparationer og vedligehol-
delse. På kirkens nordside ved sammenføjnin-
gen mellem skib og tårn har man muligvis alle-
rede i 15-1600'rne bygget en støttepille, skråt ud 
for  tårnets nordøstre hjørne. Materialet er for-
neden store, røde mursten (synlige fra  materi-
alhusets loftsrum),  medens den øvre afslutning 
er fornyet  med små sten. Samtidig med sidst-
nævnte reparation er muligvis indkapslingen af 
pillen op til materialhusets murkrone, hvorved 
støttefunktionen  øgedes yderligere, og den a-
kavede slippe mellem trappehuset og førnævn-
te tilbygning tillige elimineredes. Udmuringen 
er i facaden  af  munkesten og krones af  en ge-
sims, der fortsætter  trappefrisen  fra  det sen-
middelalderlige våbenhus (materialhuset). Et 
lille fremspringende  sokkelskifte,  svarende til 
det på sydsidens våbenhus understøtter for-
modningen om, at reparationen er samtidig 
med den omfattende  fornyelse  i 1800'rne. 

Denne hovedreparation i årene 1859-6114 er 
ganske vist kun yderst summarisk dokumente-
ret i kilderne, men dog mindre lakonisk end 
tidligere hovedistandsættelser 181818 og 1831.9 

Det fremgår  således af  bevarede tegninger, at 
arkitekten var den Vilh. Tvede, som grevskabet 
Lerchenborg i disse år benyttede flittigt  ved re-
noveringen af  sine kirker, jfr.  Tømmerup, Ar-
by (s. 1413, 1459), Svallerup og Ubby. Tårnet 
fik  1859 nye taggavle (fig.  9) og tag. 1861 rej-
stes det nye søndre våbenhus (fig.  11), og sam-
me år indsattes spidsbuede støbejernsvinduer i 
langhusets sydside foruden  i tårnrummet. Mu-
ligvis havde de to vinduer mod skibet hidtil 
stået rund- eller fladbuede  og lukket med bly-
indfattede  ruder, forstærket  af  vindjern (jfr.  fig. 
12a). Endelig skalmuredes sydsiden aflanghuset 
samt tårnet med små sten, og der opsattes støt-
tepiller mellem langhusets vinduer. 

Fig. 12a-b. Murermesterbilleder af  kirken, tegnet i 
mørtel på forskellige  loftsvægge.  a. 0 .1860 i materi-
alhusets overetage, på østvæggen. b. 1869 på korets 
nordvæg. HJ fot.  1986. - 12a-b. Graffiti  depicting  the 
church scratched  in the plaster  by the master mason on 
different  wall  surfaces  in the church loft.  a. About 1860 on 
the east wall  in the upper storey of  the former  porch (now 
storehouse), b. 1869 on the north wall  of  the chancel. 

Tagværker.  Langhusets tagværk, som ifølge 
regnskaber fik  en hovedistandsættelse 1668,10 

er nu et 28 fag  langt fyrretræstagværk,  som 
antagelig stammer fra  17-1800'rne. Det har 
dobbelt lag hanebånd, og spærfødderne  foran-
kres med langsgående tømmer inden for  mur-
kronen; mens bindbjælkerne bærer skråstivere 
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til nedre sæt hanebånd (jfr.  fig.  4). Samlingerne 
er i nord nummereret med øksehugne romertal 
fra  øst. - Det nordre våbenhus har i det væsent-
lige bevaret gammelt egetagværk med dobbelt 
lag hanebånd og lodrette spærstivere, kæmmet 
ned over spærfoden  og afsluttet  med skråfas. 
De træfornaglede  samlinger i nord er for  de tre 
sydligste af  i alt seks spærfags  vedkommende 
nummereret med øksehugne stregnumre. Sa-
kristiet har levn af  oprindeligt, spinkelt egetag-
værk af  samme type som i det beskrevne vå-
benhus, mens våbenhusets på sydsiden og tår-
nets stammer fra  1861; dog er konstruktionen 
for  våbenhusets vedkommende senere ændret. 

1667 indkøbtes bly til kirkens tag, og i for-
bindelse med tagværkets hovedreparation året 
efter  omstøbte og oplagde tømreren †blybe-
klædningen; dog var det nødvendigt med yder-
ligere materialeindkøb og antagelse af  blytæk-
ker Poul Christensen.10 169212 fik  blytækker 
Giøde Olufsen  betaling for  arbejde på kirkens 
sydside foruden  lodninger på tagene over nor-
dre og søndre våbenhus. 175519 bevilgedes der 
grev Lerche tilladelse til at fjerne  blytagene på 
bl.a. Rørby kirke og i stedet lægge stentage. 

Kirken står i dag hvidkalket og hængt med 
røde vingetegl. Skalmuringen af  tårnet er se-
nest fornyet  1983 (arkitekt Jan Gehl). Gulvene 
består af  store ottekantede gulsten, vekslende 
med små røde kvadratiske i det ét trin hævede 
kor, d.e. langhusets østligste fag,  mens der i 
midtergangen ligger flisegulv  (sorte og hvide 
stenfliser),  flankeret  af  råt cementgulv i stole-
stader, tårnrum og umiddelbart vest for  korfa-
get (her dog dækket af  tæppe). Denne situation 
stammer antagelig fra  1893,6 eftersom  kirkens 
gulv 186114 sagdes at være af  mursten, undta-
gen altergulvet, der havde brædder. I sakristiet 
ligger et nyere gulv af  kantstillede klinker uden 
fuge,  antagelig lagt o. 1960 i forbindelse  med 
ændringen af  varmeanlægget, mens material-
huset har kvadratiske cementfliser  og umalede 
bjælkelofter.  Våbenhusets gulv stammer fra 
opførelsen  og er lagt af  store ottekantede gul-
stensfliser,  vekslende med sorte kvadratiske. 
Den oprindelig åbne tagstol er senere ændret til 
et bræddeloft  af  lakeret fyr. 

Opvarmning. 188314 var en stor kakkelovn 
opsat ved langhusets nordvæg på grænsen mel-
lem andet og tredje fag.  1924 installeredes en 
kalorifer  sammesteds med indfyring  fra  sakri-
stiet (fornyet  1935), og nuværende oliefyrede 
varmluftsanlæg  er fra  1960 og har fyrrum  bag 
præstegårdens gavl mod kirkegården. 

KALKMALERIER 

Ved almindeligt vedligeholdelsesarbejde 1980 
fremkom  på nordvæggen i langhusets vestlig-
ste fag  enkelte farvespor,  hvilket sognepræst 
Harald Toft  Nygaard straks meddelte Natio-
nalmuseet, der ved en nærmere undersøgelse 
konstaterede forekomsten  af  kalkmalerier fra 
forskellig  tid på væggen samt i den tilhørende 
hvælving en gotisk udsmykning. Følgende år 
foretog  konservator Robert Smalley en mere 
omfattende  afdækning  af  malerierne i vestfa-
get, mens det ved små prøvefelter  i den næst-
vestligste hvælving godtgjordes, at også denne 
bærer en udsmykning samtidig med vesthvæl-
vets; men af  forskellige  grunde stilledes afdæk-
ningen her foreløbig  i bero. 1982 blev male-
rierne i vestfaget  færdigafdækket  og konserve-
ret. Udsmykningen, der har usædvanlig kunst-
nerisk lødighed, fremtræder  i dag, som den 
blev fremdraget,  i det store og hele velbevaret, 
men med svækkede farver  og med visse par-
tier, især i de østvendte hvælvingslommer, 
fortsat  ikke fuldstændig  afdækkede  på grund af 
tekniske vanskeligheder. 

I langhusets to vestlige fag  (d.e. det oprinde-
lige skib) er kalkmaleriforekomster  fra  fire  pe-
rioder: 1) På nordvæggen i vestligste fag  findes 
fragmenter  efter  romanske malerier på kirkens 
oprindelige puds. 2) En gotisk udsmykning i 
begge fag,  hvor der i de små prøvefelter  i næst-
vestligste hvælv ses scener fra  passionshistori-
en,2 0 mens det vestlige hvælv har en domme-
dagsfremstilling  og på nordvæggen S.Jørgen 
og dragen. 3) På nordvæggen i vestligste fag  er 
i højde med stolestaderne fremkommet  to min-
dre figurtegninger  fra  renæssancen, hvoraf  det 
ene er trukket af  fra  væggen og monteret på 
plade. 4) På søndre pille mellem de to hvælvfag 
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Fig. 13. S.Jørgen og dragen (s. 1513). Prinsessen og dragens hoved mangler i det fragmentariske  kalkmaleri 
1410-40 på nordvæggen i langhusets vestfag,  jfr.  fig.  22. På den afsluttende  frise  er levn af  to indvielseskors 
(s. 1514). NE fot.  1987. - St.  George and  the Dragon. The  Princess and  the Head  of  the Dragon is not preserved  in the 
mural painting 1410/40  on the north wall  in the west bay of  the nave. On the terminating  frieze  are remains of  two 
dedication  crosses. 
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Fig. 14. Den dømmende Kristus (s. 1510). Kalkmaleri 1410-40 på østkappen i langhusets vestfag.  Robert 
Smalley fot.  1982. - Christ  as fudge.  Mural  painting 1410/1440  on the east cell  of  the vault  in the west bay of  the nave. 

er på nordøstsiden rester efter  en skrifttavle. 
1) O. 1200. På nordvæggen i langhusets vestfag 

er straks over den oprindelige indgang (315 cm 
fra  gulvet) afdækket  et felt  på ca. 40x50 cm, 
hvor der øverst til højre ses spidserne af  vinge-
fjer  og nederst til venstre et fuglehoved,  for-
mentlig evangelistsymbolerne Mattæus' engel 
og Johannes' ørn, samt mellem disse en dug 
med trækfolder  i hjørnerne og en majuskelind-
skrift  i tre linier: »Salvete eclesie tutores?« (Vær 
hilset kirkeværger). Ca. en meter længere mod 
øst sås et atter tildækket kvindehoved med 
stukglorie. Ansigtstræk og hår var malet med 
okker på glittet puds, og ansigtet vendte svagt 
nedad mod vest. 

2) 1410-40. Langhusets vestfag.  Østkappen: 
Dommedag (fig.  14). Kristus i mandorla troner 

på regnbuen. Han er iført  folderig  kappe, der 
dækker skuldrene og den venstre udstrakte 
arm, men lader den højre del af  brystet og den 
hævede højre arm fri.  Sidevunden og hænder-
nes naglegab er markerede. Tæt fra  munden 
udgår nådens lilje (mod nord) og straffens 
sværd (mod syd) rettet respektivt opad og ned-
ad, ligesom Kristi hænder understreger doms-
afsigelsen,  idet højre hånd viser op, den venstre 
ned. På et minuskelskriftbånd  inde i mandorla-
en står under liljen: »Venite benedicti« (Kom, I 
velsignede) og på venstre side under sværdet: 
»Ite mal[edicti]« (Gå bort, I fortabte).  Kristi 
ansigt er en gammel mands, med bred næse, 
nedtrukne mundvige og tunge, stirrende øjne. 
Karnationer ses blot svagt. Det okkergule hår 
falder  langs højre skulder, skægget er kort og 
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tvedelt. Hovedet omgives af  en cirkelrund glo-
rie med liljefigur  på hver fjerdedel. 

På hver side af  mandorlaen kommer en engel 
på hovedet ned fra  oven blæsende i basun. Beg-
ge engle er iført  fodsid  dragt, der ved fødderne 
øverst i hvælvingskappen afsluttes  lig en hale-
finne,  og ved taljen holdes inde med skjult 
bånd. Forneden ved mandorlaens nordre side 
ses Maria med cirkelrund glorie, der har kon-
centriske kantstriber ledsaget af  buer. Hun er 
iført  hovedlin over det gule hår, og ansigtet 
har, som hos Kristus, ret grove træk. Hænder-
ne holdes foran  brystet i bøn. Bag Maria indtil 
hvælvingsribben strækker sig et bånd ned fra 
engelens basun med teksten: »Surgite mortui 
venite ad iudicum d(o)m(ini)« (Stå op I døde, 
kom til Herrens dom). Nederst i den nordre 
hvælvingsflig  under Maria anes de døde, der 
står op af  deres grave. Partiet mellem Maria og 
de døde er ødelagt tillige med den nedre del af 
mandorlaen samt områder i søndre svikkel, 
hvor bl.a. Johannes Døber har været frem-
stillet. 

Sydkappen: De fortabte  føres  i et makabert 
optog til helvedesgabet i form  af  et uhyrligt, 
behornet hoved, der stikker op fra  undergrun-
den i den østre svikkel, hvor maleriet i øvrigt er 

Fig. 15a-c. Dødningemarchen mod Helvede (s. 
1511). a. Djævel med fortabt  sjæl i trillebør, b. For-
tabt mand berides af  djævel, c. Dødningerytter. 
Kalkmalerier 1410-40 på sydkappen i langhusets 
vestfag.  Peder Bøllingtoft  fot.  1982. - 15a-c. The 
Damned  on their way to Hell.  a. Devil with a damned 
soul in a wheelbarrow.  b. Devil riding  on the back of  a 
man. c. Rider  of  Death. Mural  painting 1410/1440  on 
the south cell  of  the vault  in the west bay of  the nave. 



1512 ARS HERRED 

Fig. 16. Mikael Sjæleve-
jer (s. 1512). Kalkmaleri 
1410-40 på nordkappen i 
langhusets vestfag,  jfr. 
fig.  20. Peder Bølling-
toft  fot.  1982. - St.  Mi-
chael Weighing  Souls.  Mu-
ral painting 1410/1440  on 
the north cell  of  the vault  in 
the west bay of  the nave, 
cf.fig.20. 

ødelagt. Hovedet har et flertakket  gevir og ved 
munden et horn, hvor flammerne  står ud af. 
Dødningemarchen er delt i tre par, der nærmer 
sig over hele hvælvingskappen fra  vest. Først i 
rækken og længst mod øst (fig.  15 a) er en djæ-
vel med horn, der tipper en fortabt  ned fra  en 
trillebør til helvedesgabet.21 I midten berides en 
fortabt  af  en djævel, der svinger sin pisk 
(fig.  15b), og på et skriftbånd  ved denne står: 
»mors eterna« (evig fortabelse).22  Sidst i ræk-
ken berides et æsellignende dyr i fuldt  spring af 
en dødning, der mest minder om et levende 
nøgent menneske (fig.  15c). I højre hånd hol-
der dødningen en stang mod dyrets ryg, og i 
den anden ende af  stangen er et dødningeho-
ved, mens han drejer venstre arm bagud og 
holder en padde i hånden.23 Nederst i den ve-
stre svikkel står en stor gryde på flammer,  og i 
gryden hænger tre fortabte  ned fra  en galge, 
der strækker sin arm tværs over sviklen. Over 

Fig. 17. Skærmkappe-
helgen (s. 1513). Kalk-
maleri 1410-40 på nord-
kappen i langhusets 
vestfag,  jfr.  fig.  20. Ro-
bert Smalley fot.  1982. 
- Saint  with sheltering 
cloak.  Mural  painting 
1410/1440  on the north 
cell  of  the vault  in the west 
bay of  the nave, cf.  fig.  20. 

galgen ses endnu et stort djævleuhyre med fo-
den på hvælvingsribben samt et ulæseligt 
skriftbånd.  Billedet, der er beskadiget ved en 
tidligere afdækning,  har (atter) været overkal-
ket og har ikke igen kunnet afdækkes  fuldtud. 

Nordkappen: De frelstes  vej til Himmerig 
(fig.  20). Motivet er delt i tre grupper med Mi-
kael Sjælevejer længst mod vest, derefter,  midt 
i hvælvingskappen, en skærmkappehelgen og 
mod øst en skare lyksalige sammen med S. Pe-
ter. Mikael Sjælevejer står med vidt udbredte 
vinger og holder en stor vægt i hånden, hvori 
han vejer sjælenes lødighed, mens små djævle 
forsøger  at påvirke vejningen til egen fordel 
(fig.  16) 24 I den tungest vejende vægtskål er den 
dødes sjæl repræsenteret ved en udefinerbar  af-
tegning, mens den døde selv, mod sædvane, 
står bag Mikael og klamrer sig til hans fodside 
dragt. Mikael fremtræder  i helfigur  på en klip-
pe, der udfylder  hele den vestre svikkel, og 
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hvor den Onde selv står i det indre lænket til en 
pæl og i afmagt  rækker tunge ad afvejningen. 

Skærmkappehelgenen (fig.  17) står med sin 
beskyttende mantel udstrakt over armene. Han 
har gult kort hår dækket af  en kalot eller hætte 
og bærer glorie. Det korte hår angiver, at det er 
en mandlig helgen.25 Ud for  hans mund er der i 
baggrundsornamentikken udsparet plads til et 
aldrig udført  skriftbånd.  Under den udbredte 
kappe dvæler ti salige, alle i fodsid  dragt, tæt 
sammen i ring på en skyformation,  der også 
afslutter  helgenen nedefter.  - Ved skyens øst-
kant står S. Peter forrest  i en skare på 19 perso-
ner, der ankommer fra  øst i fire  rækker 
(fig.  20). Peter, der har tonsur, ses frontalt  med 
hoved og blik vendt mod skaren, og i sin hånd 
holder han Himmerigs nøgle. De 19 i gruppen 
er fremstillet  med individuelle ansigtsudtryk 
og hovedprydelser, der angiver samfundssta-
tus/position: to med krone, to med bispehat, 

og i anden række munke med tonsur. Alle er 
fremstillet  i helfigur  i fodside  dragter med lan-
ge, bløde folder.  I kappefligen  nedenunder er 
en profet,  der med venstre hånd holder en bog 
mod sit knæ og i den løftede  højre hånd et 
minuskelskriftbånd,  der strækker sig langs 
hvælvingsbuen hen under S. Peter og de salige; 
teksten er dårligt bevaret og har ikke kunnet 
tydes. 

Vestkappen tilegnes en moralsk belæring om 
ikke at snakke eller være uopmærksom under 
gudstjenesten (fig.  21). Hele den nordre del af 
kappen optages af  et malet pulpitur, bag hvis 
brystning kirkegængerne er fremstillet.  Under 
dette er i den nordre svikkel en grotesk figur 
(fig.  19), der vrænger ansigt og påkalder sig op-
mærksomhed hos et par på pulpituret, der pe-
ger fingre,  og over dem et minuskelskriftbånd 
med teksten »see hanem«. En dæmon bagved 
holder dem om (over?) skuldrene og siger 
vendt mod Fanden øverst i hvælvingskappen: 
»scribe blasphemates« (skriv de gudsbespotteli-
ge op). Ved siden af  det urolige par er endnu 
fire  uopmærksomme personer, hvoraf  to peger 
den modsatte vej, og over disse læses: »ener 
fat«  (jeg har fat  i en). Over sidstnævnte gruppe 
svæver en djævlefigur,  der nu er knap synlig. 
Djævelen øverst i kappen (fig.  18) har flager-
musvinger og andefødder  og skriver ned i sin 
opslåede bog: »thi glemer iek gemer« (de glem-
mer, jeg gemmer).26 I kappefligen  mod syd ses 
to kvinder med arbejdsredskab, henholdsvis 
skættebånd og rok (fig.  21), mens det nederste 
parti ikke har kunnet afdækkes. 

Nordvæggen: S.Jørgen og dragen (fig.  22). 
Udsmykningen begrænses nedefter  af  en 0,5 m 
bred frise  af  rankeslyng med en enkelt kantlinie 
foroven  og forneden,  hvoraf  den nedre løber 
videre hen over hvælvingspillerne og langs 
kanten omkring døren. Over døren ses i bag-
grundsornamentikkens rankeslyng to ens glo-
rier til to kronede hoveder, hvoraf  blot det ene 
mod vest er bevaret i overkanten og viser en 
kvinde. Øst for  disse respekterer baggrundens 
rankeslyng et stort kors, hvis konturer er ind-
ridset i pudsen, og som kan have været tænkt 
malet eller ophængt på væggen. (Der er dog 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 99 
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ikke mærker efter  en fæsteanordning).  Kors-
stammen er placeret en anelse øst for  væggens 
midtlinie og strækker sig op til hvælvets 
skjoldbue. Det måler 2,8 m i højden og har 0,9 
m lange korsarme. Målene passer således ikke 
med kirkens krucifiks  (fig.  32). 

S.Jørgen og dragen (fig.  13) er placeret øst-
ligst på vægfeltet.  Den beredne helgen stormer 
ind fra  øst, klædt som ridder i fuld  mundering, 
og den hvide hest er belagt med fornemt  sele-
tøj. Dragens krøllede hale ligger ved hvæl-
vingspillen, og den vældige hals bøjer sig op 
langs det indridsede kors med hovedet drejet 
mod angriberen, mens det ene bagben afvær-
gende slår mod hesten. Ovenover ses borgen 
med kongens og dronningens kronede hove-
der, mens prinsessen mangler i dag ligesom 
dragens hoved. Jørgen er iført  brynje og over 
denne en jakke med ærmerne skåret ud i tun-
ger, et modefænomen  kaldet »brændende 
brand«, pansrede ben med lange snabelsko og 
på hovedet en hjælm med visir og nakkeskyts. 
På hjælmen er fæstnet  de obligate tre forskellig-
farvede  fjer,  og om skuldrene bærer han en kæ-
de, der, ligeledes efter  tidens modeskik, hæn-
ger ned ad ryggen med bjælder.27 Med højre 
hånd fører  han den lange lanse mod dragen, og 
i venstre hånd holder han sit skjold, der er fir-
kantet med udskæring foroven  til lansen. Kors-
mærket på skjoldet er nærmest et hammerkors, 
og den mørke farve  er dekomponeret mønje, 
således at det oprindelig har været rødt på hvid 
bund. 

Dramatikken i S.Jørgensbilledet støttes af 
landskabsfremstillingen  med krystallinske klip-
peformationer.  I øvrigt består nordvæggens 
baggrundsornamentik af  rankeslyng, i hvilket 
der øverst på væggen og lige under skjoldbuens 
top ses en profet  i halvfigur  med højre arm 
strakt bagud, og med hånden pegende på et 
skriftbånd,  der løber langs skjoldbuens kant. 
På dette er skrevet et uddrag af  Apokalypsen 
(Åb. 6, 16): »tu(n)c dicu(n)t montibus: Cadite 
super nos et abscondite nos a facie  sendentis 
super tronum« (så sagde de til bjergene: Fald 
over os og skjul os for  hans åsyn, som sidder på 
tronen). 

Et indvielseskors er malet på den øvre be-
grænsningslinie til den afsluttende  rankefrise 
ved gulvet. Endnu et er afdækket  på den mod 
kirkerummet vendende side af  fagets  nordøstre 
hvælvingspille. Der har her været anbragt en 
lyseholder i centrum, og sod er afsat  opefter. 
Sidstnævnte kors er indridset (fig.  22). 

Sydvæggen: Umiddelbart under skjoldbuen 
ses et mandsansigt med gult hår og skæg samt 
hat, sandsynligvis en profet  svarende til nord-
væggens. Endvidere ses rester af  et ulæseligt 
skriftbånd.  Malerierne er kun afdækket  ned til 
den romanske kirkebygnings murkrone. 

Ornamentik og farver.  På ribbernes underside 
er malet et knækket bånd med røde kantstriber 
og skyggetegning, og på ribbesiderne er tag-
lagte, tretungede felter,  malet i røde og gule 
okker farver.  Skjoldbuerne og den vestre 
gjordbue har på de lodrette flader  en kraftfuldt 
malet rundstav omvundet med et bredt bånd 
med skyggemarkering, alt i kraftig  rød farve. 
På skjoldbuernes underside er det samme ele-
gante rankeslyng, som dækker store dele af 
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Fig. 18. Djævelen, der 
skriver de gudsbespotte-
lige op (s. 1513). Kalk-
maleri 1410-40 på vest-
kappen i langhusets 
vestfag,  jfr.  fig.  21. Pe-
der Bøllingtoft  fot. 
1982. - The  devil  making 
a list  of  blasphemers. Mu-
ral painting 1410/1440  on 
the west cell  of  the vault  in 
the west bay of  the nave, 
cf.  fig.  21. 

Fig. 19. Kirkegængerne 
på pulpituret over gro-
tesk figur  (s. 1513). 
Kalkmaleri 1410-40 på 
vestkappen i langhusets 
vestfag,  jfr.  fig.  21. Pe-
der Bøllingtoft  fot. 
1982. - Church-goers  in 
the gallery  over a grotesque 
figure.  Mural  painting 
1410/1440  on the west cell 
of  the vault  in the west bay 
of  the nave, cf.fig.  21. 

vægfladerne;  det er malet i flere  tempi, således 
først  trukket op med rødt i store træk, derefter 
gået mere detaljeret efter  med ledsagende stri-
ber, blade og blomster.28 I hvælvingskapperne 
følger  ornamentikken oppefra  og nedefter  uden 
markerede skillelinier temaet: toproset-blad-
stillinger-stjerner. Toprosetten består af  samme 
rankeslyng som på væggene og er ligesom 
bladstillinger og stjerner malet på fri  hånd, og 
stempel/skabelon ses ingen steder at være 
brugt, selv om det umiddelbart kan se sådan 
ud. 

Hvælvingens pudsbund er grov og uren med 
småstykker af  tegl, trækul og ret store klumper 
ler, der nogle steder står over pudsbundens ni-
veau, og det første  kalklag er påført  tykt, så det 
binder dårligt til underlaget. Kalklaget er lagt 
på med græskoste, hvoraf  strå på op til 9,5 cm 
er registreret i kalkbunden, og dets struktur ty-
der ikke på, at det har været beregnet til male-
bund. For at forberede  denne er kalklaget skra-
bet af  til jævn bund, hvor de »finere«  motiver 
skulle placeres, hvorefter  der er påført  et nyt og 

meget tyndt kalklag. Dette ses særlig i mandor-
laen, omkring Maria i østkappen og de saliges 
skarer i nordkappen, mens den grove bund 
derimod er benyttet til motiverne i sydkappen. 
Dertil er der udført  en råmarkering af  de for-
skellige figurgruppers  placering ved påføring  af 
kalkpletter, der ikke ses med det blotte øje, 
men giver sig til kende ved fluorescens  i ultra-
violet belysning, hvilket tyder på tilsætning af 
bindstof,  da kalk i sig selv ikke fluorescerer.29 

Farverne består overvejende af  gule og røde 
okkerfarver,  der først  er benyttet tyndt til 
grundtegning, endnu mens kalkbunden var 
fugtig,  derefter  kraftigere  til dybdegivende 
moduleringer og endelig heldækkende til for-
stærkning af  konturer, skygninger og detaljer. 
Ligeledes er ansigterne malet med laserende 
farver  og højlys efter  samme princip som ved 
fremstilling  af  miniaturer og oliemaleri. Grøn-
ne kobberforbindelser  er kun benyttet spar-
somt, men den stærkt orangerøde blymønje 
har oprindelig præget malerierne på afgørende 
vis; den fremtræder  i dag forandret  over i brun-

99* 
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Fig. 20. Kalkmalerier 1410-40 på nordkappen i langhusets vestfag  (s. 1512). NE fot.  1985. - Mural  painting 
1410/1440  on the north cell  of  the vault  in the west bay of  the nave. 

Fig. 21. Kalkmalerier 1410-40 på vestkappen i langhusets vestfag  (s. 1513). NE fot.  1985. - Mural  painting 
1410/1440  on the west cell  of  the vault  in the west bay of  the nave. 
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Fig. 22. Kalkmalerier 
1410-40 på nordvæggen 
i langhusets vestfag,  jfr. 
fig.  13 (s. 1513f.).  Ro-
bert Smalley fot.  1982. -
Mur  al painting 1410/1440 
on the north wall  in the 
west bay of  the nave, cf. 

fig.  13. 

sorte nuancer, således i Kristi mantel og i bag-
grundsornamentikkens blomsterblade. Dertil 
har det færdige  værk været præget af  den af-
sluttende konturtegning til nogle af  ansigterne 
med ren sort farve,  der har været dårligt afbun-
det og nu kun er svagt bevaret; den oprindelige 
styrke ses usvækket ved de to arbejdende kvin-
der i vestkappen. 

Stil og billedprogram. Malestilen er præget af 
en realisme og elegance, der kendetegner tiden 
omkring 1400 og er udsprunget fra  de italiensk 
influerede  kunstområder i Østrig-Bøhmen og 
Burgund. Tydelige italienske træk ses i S. Jør-
gensbilledets perspektiviske arkitektur (konge-
borgen) og de krystallinske klippeformationer, 
mens især dommedagsbilledet i østkappen og 
de frelstes  skare i nordkappen med de flydende 
foldestreger  har fællestræk  med den udvikling, 
der skete ud fra  hovedværker som altertavlen i 
Wittingau, Bøhmen o. 1380 eller den vestfalske 
mester Conrad von Soests altertavle i Wildun-

gen, Lothringen 1404.30 De fra  oven neddyk-
kende dommedagsengle genfindes  i tidens al-
tertavler ligesom baggrundsornamentikkens 
bladstillinger, der benyttes ved gengivelse af 
orientalske stoffer.  Desuden fremstår  bogtryk 
som forbillede,  f.eks.  i vestkappens detaljerede 
skildring af  kirkegængerne på pulpituret, der i 
øvrigt som inventarstykke næppe har haft 
hjemlige paralleller ved denne tid. Som helhed 
betragtet er hvælvingens billedprogram enkelt i 
sit indhold, men sammensat af  en mængde 
»lånte« motiver, hvortil der må have foreligget 
kunstnerens egne rejseskitser eller andre for-
læg. Måske ses påvirkninger udefra  allertyde-
ligst i S. Jørgensbilledet, der ved denne tid nær-
mest må betegnes som et genrebillede i tysk og 
vel især fransk  miniaturemaleri,31 mens det i sin 
detaljerigdom hidtil er ukendt i nordisk maleri. 
Den internationale stil gør sig gældende i man-
ge af  tidens udsmykninger, og netop derfor 
fremstår  overensstemmelserne mellem Rørby-
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malerierne og udsmykningen i Undløse kirke 
(s. 370) så meget tydeligere og må skyldes en 
og samme mester. Det er således den samme 
karakteristiske baggrundsornamentik, udform-
ning af  glorier, fremstilling  af  groteske figurer, 
og det er især samme ansigtstegninger; Kristi 
ansigt i Rørby er på det nærmeste identisk med 
Marias ansigt i Undløse (s. 370, fig.  15). Und-
løsemesteren har også virket i Nødebo kirke.32 

I denne sammenhæng er der desuden ofte  peget 
på overensstemmelser med malerier i Sverige, 
hvilket ville være sandsynligt i unionstiden, og 
Undløsemesteren benævnes derfor  også U-
nionsmesteren. Hvorvidt der er tale om samme 
mester eller værksted, eller blot om fællestræk  i 
den internationale stil, kan dog ikke umiddel-
bart afgøres,  men må gøres til genstand for 
nærmere forskningsmæssige  undersøgelser.33 

3) O. 1600. I vestfaget  er straks øst for  nord-
indgangen og ca. 1,5 m over gulvet et knap 40 
cm højt brystbillede af  en mand i højpuldet hat 
med fjer,  høj krave og pibeskæg, malet i grå 
farve  med rødt markerede kinder og mund. 
Billedet, der ved hjælp af  klædedragten må da-
teres til renæssancetid, har en vis portrætlig-
hed. Endnu et tilsvarende brystbillede øst for 
det nævnte er trukket af  fra  væggen og monte-
ret på plade. 

4) 1600'rne (?). På den søndre hvælvingspille 

Fig. 23. Indskrift  o. 1200 på nordvæggen i langhu-
sets vestfag  (s. 1510). Robert Smalley fot.  1982. - In-
scription c. 1200 on the north wall  in the west bay of  the 

mellem de to vestlige fag  er den østvendte fals 
fyldt  ud med mørtel til et jævnt felt,  hvorpå der 
oven på ældre malerier er malet en skrifttavle  i 
okkergul indramning. Tavlen har været inddelt 
i et øvre billedfelt,  ca. 20x45 cm, med to 
tekstlinier og et langt, ikke tydbart romertal, 
samt et nedre felt,  ca. 50x45 cm, der atter er 
overkalket. Den stærkt beskadigede tekst har 
ikke kunnet tydes. 

INVENTAR 

Oversigt.  Det ældste inventarstykke i kirken er den 
romanske døbefont  af  granit, mens en korbuekruci-
fiksgruppe  fra  o. 1250-75 er udstillet i Nationalmu-
seet. Den gotiske fløj  altertavle er udført  o. 1500, sta-
gerne og det ene af  dåbsfadene  midt i århundredet, 
det andet antagelig i begyndelsen af  1600'rne, jfr. 
graveret årstal 1621. Prædikestolen blev skåret i åre-
ne 1625-35, og den ene af  klokkerne er støbt 1643, 
den anden 1864. Fra Vilhelm Tvedes restaurering 
1859-61 stammer alterbordspanelet, alterskranken 
og dørfløjen  mellem kor og sakristi; stolestaderne 
opstilledes 1938. 

Alterbord, muligvis middelalderligt. 1866 no-
terede synet, at alterbordet var rykket ud fra 
væggen, hvilket bekræftes  af  ujævnheder både 
her og i gulvets overflade.  På grund af  de faste 
paneler kan det i dag ikke afgøres,  om der er 
tale om en reel udflytning  (sml. Svallerup) eller 
om bordet blot er blevet afkortet  i øst og mu-
ligvis øget i vest (sml. Kvanløse s. 118). Bor-
det, som står ca. 80 cm fra  østvæggen, er muret 
af  munkesten og måler 165x85 cm; højden er 
119 cm over nuværende gulv. 

Alterbordspaneler,  fra  restaureringen i 1860'er-
nes begyndelse, svarende til Tømmerups, som 
ligeledes udførtes  i forbindelse  med istandsæt-
telsen ved Vilhelm Tvede. Foruden forsiden 
dækkes også nord- og sydsiden af  samtidige 
fyldingspaneler,  der alle står med lys egetræs-
farve. 

†Alterbordspanel, omtalt af  Høyen 1832 som 
»slet«, med tre martyrer i et landskab. Det har 
antagelig været et af  de ikke sjældent forekom-
mende paneler fra  1500'rnes første  fjerdedel, 
som kendes i adskillige kirker, f.eks.  Årby 
(s. 1465 med fig.  30-31), Store og Lille Fuglede. 
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Fig. 24. Altertavle fra  o. 1500 med korsfæstelsesfremstilling  flankeret  af  fire  siddende helgener i midtskabet og 
scener af  lidelseshistorien i fløjene  (s. 1519). EM fot.  1968. - Altar-piece  c. 1500 with scene of  the Crucifixion 
flanked  by four  seated  saints (centre  compartment),  and  scenes from  the Passion (at  each side). 

Alterklæde,  nyt, af  rødt fløjl  med latinsk kors 
af  guldgalon. †Alterklæder.  Inventariet 1662 
nævner et af  rødt fløjl,10  og 1862 var det af 
karmoisinrødt silkefløjl  med guld,14 hvilket 
formentlig  vil sige guldgaloner og -kors. 

Altertavlen (fig.  24) er en gotisk skabstavle fra 
o. 1500, oprindelig med dobbeltfløje,  men nu 
uden yderfløje  (jfr.  hængsler på midtskabet). 
Det tredelte midtskab rummer korsfæstelses-
fremstilling  flankeret  af  fire  siddende helgener, 
sideskabene viser scener af  lidelseshistorien; 
ydersidens malerier er gået tabt. Tavlen hviler 
på en 46 cm høj predella, der er afsavet  i begge 
ender; tidligere sås her maleri af  Kristus med 
sejrsfanen.  Foruden de to yderfløje  mangler 
også en bladfrise  oven på skabene.34 

Midtskabet måler 208x170 cm og er 18,5 cm 

dybt, mens fløjskabene  kun er 13 cm dybe. 
Udvendig kantes de af  rundstav på tre sider, 
forneden  er der skråfas.  Foroven i alle felter 
sidder rigt udformede,  tresidede baldakiner 
med stavværk over køl- og spidsbuer i to eta-
ger afsluttet  af  bladfrise;35  en beslægtet, men 
dog knap så rig udformning  kendes fra  alter-
tavlen i Birkerød (DK. Frborg. s.940 med 
fig.  22). Midtskabet er som nævnt delt i tre fel-
ter ved hjælp af  vægge, hvis forkant  prydes af 
snoede søjler, der ender i fialespir.  I det større 
midtfelt  ses Kristus på korset mellem de to rø-
vere, løftet  over menneskemængden: til ven-
stre den gode gruppe, hvoriblandt Maria seg-
nende støttet af  Johannes og bagved, dvs. 
ovenover, Longinus, som med venstre hånd 
peger på det blinde øje, der bliver seende; med 
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ryggen mod beskueren desuden en rytter med 
lanse. Ved korsets fod  knæler Maria Magdalene 
med armene om korstræet, og svarende til hen-
de ses på den onde side en person med tørklæde 
om hovedet og spanden med eddike i den ene 
hånd, mens stangen med svampen, som han 
har holdt i den anden, nu mangler. I forgrun-
den står to farisæere.  I baggrunden, under den 
onde røvers kors, spiller tre landsknægte, ud-
ført  i perspektivisk formindskelse,  terning om 
Kristi kjortel. Kristus hænger i strakte, næsten 
vandrette arme med hovedet bøjet svagt mod 
højre skulder. Øjnene er omtrent lukkede, det 
midtdelte hageskæg krøller ligesom hårlokker-
ne, hvis udformning  leder tanken hen på Var-
pelev korbuekrucifiks,  der dateres til 1510-20 
og anses for  at være beslægtet med Store Fugle-
de-Næstved gruppen.36 Det stærkt foldede  læn-
deklæde har snip i begge sider, mest bevæget er 
den ved højre hofte.  De forholdsvis  korte lår er 
usædvanlig magre, fødderne  overlagte og med 
tilsvarende fremhævning  af  hudfolderne  under 

naglen. Røverne, hvis kors er placeret bag Jeru-
salem by, fremstilles  med stærkt bevægede ar-
me og ben. 

I sidefelterne  sidder som nævnt helgener, 
hvis navne er angivet i smalfelterne  under dem; 
foroven  til venstre (mod nord) S. Bonifacius 
fremstillet  som diakon med kort, krøllet hår, 
halslin og dalmatika (fig.  25), nedenunder 
S. Severin med mitra, og tilsvarende er forne-
den til højre (mod syd) S. Erasmus gengivet 
som biskop og S. Gregor ovenover, dog med 
den forskel,  at han bærer tiara i sin egenskab af 
pave (fig.  25). Alle har åben bog i den ene hånd, 
mens det skrivetøj, de formentlig  har holdt i 
den anden, nu er borte. 

Fløjenes relieffer  skal betragtes fra  venstre 
mod højre, dvs. fra  nord mod syd, øverste 
række først.  Her ses Hudstrygningen, hvor 
Kristus står bundet foran  pælen omtrent midt i 
feltet  omgivet af  soldater med løftede  ris. I syd-
fløjen  Tornekroningen: Kristus sidder med 
hænderne bundet, en af  bødlerne vrider torne-

Fig. 25. Altertavledetalje 
(sml. fig.  24). S. Bonifa-
cius og S. Gregor 
(s. 1520). N.J. Terman-
sen fot.  1949. - Detail  of 
altar-piece:  St.  Boniface 
and  St.  Gregory. 
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Fig. 26a-b. To felter  i altertavlens fløje  (sml. fig.  24). a. Korsbæringen. b. Korsnedtagelsen (s. 1521). EM fot. 
1968. - 26a-b. Two  flanking  panels of  the altar-piece  (cf.  fig.  24): a. Christ  Carrying  the Cross.  b. The  Deposition. 

kronen om hans hoved, de andre vrænger ad 
ham. I korsbæringsscenen er Simon af  Cyrene 
trådt hjælpende til, mens en af  bødlerne træk-
ker Kristus frem.  Endelig klagen over den døde 
Kristus, hvor hans afsjælede  legeme er trukket 
helt frem  i forgrunden  (fig.  26a-b). Reliefferne 
er for  en del af  figurernes  vedkommende udført 
efter  stik af  Israhel van Meckenem; der er her 
tale om en serie på 12 passionsscener fra 
o. 1480, hvorfra  dele af  forgrundsfigurerne  er 
hentet, mens baggrundsstaffagen  enten mang-
ler eller er ændret.37 

Stafferingen,  der stammer fra  forrige  år-
hundrede, er muligvis udført  ved Tvedes re-
staurering af  kirken i 1860'erne.38 En istandsæt-
telse 1949 bestod hovedsagelig i rensning og 
udbedring af  de mest medtagne steder; dog 
måtte forgyldningen  på baggrunde og ramme-
værk fornys,  og på enkelte af  reliefferne  ændre-
des en blå farve  til en rød, f.eks.  på hustage, 
ligesom også karmsiderne blev malet røde i ste-

det for  gråbrune. I øvrigt er farverne,  der ligger 
på en tynd kridtgrund, hovedsagelig grønne, 
gule og blå med laseret forsølvning;  sidstnævn-
te neddæmpedes noget ved restaureringen, men 
er stadig dominerende, desuden blev en hvid 
farve  gjort blidere. Figurerne har kødfarve;  hår 
og skæg er brunligt. På en af  skikkelserne i 
nordfløjens  øvre relief  findes  kraftige  spor i 
træet efter  stemplede borter på klædedragten. 
Fodskamlerne under reliefferne  står sorte med 
gyldne versalindskrifter  på latin refererende  til 
scenerne ovenover: »Ignasarenuc ihs Nazare-
nus r(ex) i(udorum)« under midtskabets kors-
fæstelsesfremstilling  og under de fire  helgenfi-
gurer deres navne: »S: Bonifacivs«  og »S: Seve-
rinvs« mod nord, »S: Gregorivs« og »S: E-
rasmvs« mod syd. Fløjenes scener er betegnet 
således: »Tvnc ergo aphēdit Pylatvs Īli [ĪH] et 
flagellavit«,  »et milites corona(vit) de spinis Ī-
posverv capiti eivs« (Da greb Pilatus Jesus og 
piskede ham, og soldaterne satte en krone af 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 100 
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torne på hans hoved) foroven  og »is filivs  dei 
dvcitvr ad crvcificandvh«  og »is Je crvce depo-
nitvr hora vespertina« (Jesus, Guds søn, føres 
til korsfæstelsen,  de bør tilgives? Jesus fra  Na-
zaret, Jødernes konge, Jesus nedtages af  korset) 
forneden.  Teksten henviser til Johannesevange-
liet, men ved opmaling er adskillige bogstaver 
og forkortelser  blevet forvansket. 

På predellaen var tidligere lagt flade  profilli-
ster af  fyr  og enderne var savet af;  de rekon-
strueredes ved restaureringen 1949, mens li-
sterne fjernedes.  I stedet maledes en forgyldt 
ramme; i det sorte felt  indenfor  er med gylden 
fraktur  malet: »Saaledes elskede Gud Verden ... 
Joh. c. 3 v. 16« og »Thi Gud bestemte os ikke til 
Vrede ... l.Thes. Cap. 5 Vers 9«. Endnu ved 
midten af  forrige  århundrede var et antagelig 
oprindeligt †predellamaleri bevaret; det fore-
stillede Kristus med glorie og korsbanner; på 
hans højre side var en pave med tiara, på hans 
venstre en kardinal med rød kappe og hat. Ved 
hver af  dem stod en biskop med »hue« og stav 
samt en gejstlig med vingekjortel og bonnet.39 

- Malerierne på fløjenes  yderside er helt afren-
sede. 

Et tidligere altertavlemaleri, forestillende  Kri-
stus stiller stormen på Genesaret sø, blev skæn-
ket af  (Lucie Marie) Ingemann 1847.40 Ved sin 
visitats 16. juli dette år noterede biskop Myn-
ster: Fru Ingemann har malet en ny altertavle, 
som er meget uheldig og næppe bliver opsat.41 

Af  beskrivelsen 1862 fremgår  dog, at det skete, 
idet billedet da var anbragt foran  den gotiske 
altertavle, således at denne var skjult.14 Male-
riet, 170x100 cm, er malet med olie på lærred; 
den oprørte sø understreges af  skibsmasten, der 
danner diagonal i billedet. Farveholdningen er 
gyldenbrun med blågrønt hav, dragterne hvide 
og brune med lidt blåt, Kristi kappe lys bor-
deauxrød. 1918 hang det ligesom nu i sakri-
stiet. 

Altersølv. Kalk  (fig.  27) og disk, fra  o. 1690. 
Den enkle, 23 cm høje kalk har cirkulær fod 
med fodplade,  cylinderformet  skaft  brudt af 
knop med seks buklede tunger på over- og un-
dersiden. Imellem tungerne sidder ovale hvæl-
vede bosser; på fire  er med versaler graveret: 

Fig. 27. Alterkalk fra  o. 1690 udført  af  Jacob Zacha-
riesen Hofmand,  Kalundborg (s. 1522). NE fot. 
1985. - Chalice  c. 1690 executed  by Jacob  Zachariesen 
Hofmand,  Kalundborg. 

»Inri«. Samtidigt bæger hvori ny indsats med 
hældetud; på foden  graveret krucifiks.  Fod-
pladen har ovalt mesterstempel (Bøje 1868) 
med IHM for  Jacob Zachariesen Hofmand,  der 
arbejdede i Næstved o. 1681-84 og i Kalund-
borg fra  o. 1685, til han døde 1695. Desuden 
Kalundborgs bymærke. 

Den tilhørende disk, 16,5 cm i tvm., har del-
vis udslidt, graveret cirkelkors på fanen,  og un-
der bunden to stempler identiske med kalkens. 

Enkel, oval oblatæske, fra  1830'rne (tidligere 
læstes nu udslidt 1832), 11,5x8 cm og 4 cm 
høj. Under bunden og i låget fire  stempler: o-
valt mestermærke med IM for  Peder Jacob 
Malmborg (Bøje 919), mester 1815-46, delvis 
udslidt Københavnsmærke, guardeinmærke 
for  Christian Olsen Møller (1831-40) og må-
neds mærke jomfruen. 
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Alterkander.  1) Muligvis fra  1912, da porce-
lænskanden var ombyttet med en tinkande.6 32 
cm høj, slank, med cirkulær fod. 

2) Fra ny tid. 19,5 cm høj. På korpus grave-
ret Jesumonogram og kirkenavnet med versa-
ler: »Rørby kirke«. Under bunden stemplet 
Cohr Denmark Atla EPNS og 32389. 

†Alterkander.  En tinflaske  nævnes i inventa-
rierne 1662 og 1667.10 1862 omtales en vinkan-
de af  porcelæn,14 muligvis den kande, der an-
skaffedes  1844,9 og som 1912 var ombyttet 
med en tinkande (se nr. I) .6 

Sygesæt, fra  1887, bestående af  kalk, disk og 
vinbeholder med oblatgemme. Kalken er 14 
cm høj, har cirkulær fod,  som når op til knop-
pen med fire  firbladsblomster.  Herover trindt 
skaftled,  som svajer ud under bægeret, hvorpå 
graveret frakturindskrift:  »Rørby Kirke« og 
»1888«. Under mundingsranden og under bun-
den tre stempler: mestermærke P. Hertz, Kø-
benhavnsmærke (18)87 og guardeinmærke for 
Simon Groth. Disken er 8,5 cm i tvm. og har 
graveret græsk kors i bunden. Stempler iden-
tiske med kalkens ses under bunden af  både 
disk og vinbeholder. - Opbevares i cylinder-
formet,  læderbetrukket, fløjlsforet  futteral.  In-
ventariet 1662 opfører  en lille sølv †kalk og disk 
til syge.10 

Alterstager (fig.  28), o. 1550, 39,5 cm høje. 
Det koniske skaft  har tre næsten lige store 
skaftringe,  hvorimellem er markeret tre spinkle 
vulstringe. Lyseskålen med lysepig af  jern er 
lidt mindre end fodskålen,  men har samme 
form  med tre afsæt,  jfr.  Skellebjerg s. 1039 med 
fig.  18. - Syvarmet stage, fra  1939, såkaldt Kin-
gostage fra  Knud Eibye, Odense. 

Et †røgelsekar er nævnt i inventarierne 1662 
og 1667.10 

En †messehagel af  brunt fløjl,  nævnt 1662, var 
1668 så gammel og sønderslidt, at man beko-
stede en ny af  fint,  rødt fløjl  med guldgaloner, 
foret  med sardug. Jens Pedersen syede den med 
rød og brandgul silke. Guldkniplingerne blev 
taget af  den gamle og genbrugt.10 1862 var 
messehaglen, ligesom alterklædet, af  karmoi-
sinrødt silkefløjl  og guld.14 Om resternes gen-
anvendelse i øvrigt, se †dåbstøj. 

Alterskranke,  antagelig opstillet i forbindelse 
med istandsættelsen o. 1860,42 svarende til bl.a. 
Tømmerups udført  ved Vilhelm Tvedes re-
staurering 1865 (jfr.  s. 1429), med søjler af  træ. 
Egetræsmalet. 

Font  (fig.  31), fra  1175-1225, af  granit, Ka-
lundborgtype, tvm. 69 cm, højde 80 cm. Fon-
ten tilhører samme gruppe som fontene  i Udby 
og Gislinge (s. 477, fig.  11 og s. 580) og kan 
som disse henføres  til det stenhuggerværksted, 
der har leveret arbejder til medlemmer af  Hvi-
deslægten.43 Foden er formet  som et terningka-
pitæl, hvis felter  indrammes af  vulst. I buefel-
terne er på de tre sider udhugget ornamenter, 

Fig. 28. Alterstage fra  o. 1550 (s. 1523). NE fot. 
1985. - Altar  candlestick  c. 1550. 

100* 
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på den fjerde  en hjort. Den glatte kumme, som 
er cementeret fast  til foden,  har tovstav ved 
mundingsranden; i bunden et afløbshul  stoppet 
med bly. 1909 blev fonten  renset for  maling.6 

Opstillet ved nordvæggen, øst for  døren til sa-
kristiet. 

Dåbsfade.  1) (Fig. 29) o. 1550, af  messing, 
tvm. 56 cm. I bunden drevet fremstilling  af 
Syndefaldet  med Adam og Eva under Kund-
skabens træ og Paradisets port til højre. Uden-
om ses ulæselig minuskelindskrift  og yderst to 
rækker stemplede ornamenter hvorimellem 
drevet krans af  spidsovaler, med skiftevis 
blomst og blad (sml. Stenløse, DK. Frborg. 
s. 2378). På fanen  ligeledes stemplede orna-
menter og et graveret bomærke i skjold med 
initialerne AS og udvisket årstal (fig.  30). Midt 
på fadet  et par lodninger med kobber. 

2) 1621?, af  messing, tvm. 38 cm. Fadet er 
glat med smal fane,  hvorpå kun anes graveret 
skjold med bomærke; endnu 1918 kunne de 
flankerende  initialer tydes som I.L.S. over års-
tallet 1621. Desuden læses: »CES.PMD«, for-
mentlig påført  senere. 1829 anså synet »et an-
det« døbefad  for  nødvendigt,18 men 1862 var 
der, ligesom i dag, et større og et mindre mes-
singfad,14  antagelig de nuværende. 

Ny dåbskande,  af  messing, 30 cm høj. Under 
bunden stemplet »Bent Ohrt hand made«. 
†Dåbskande.  1862 var der en kande af  tin til dø-
bevand,14 antagelig identisk med den, der ses 
på fotografi  fra  1918, som er af  den ofte  fore-
kommende, såkaldte chokoladekandeform, 
sml. Svallerup. 

†Dåbstøj. 1668 blev det, der kunne bruges af 
den gamle messehagel (s.d.) syet om til et dåbs-
sjal til sognefolkenes  børn.1 0 

Fig. 29. Dåbsfad  af  messing fra  o. 1550. I bunden 
Syndefaldet  (s. 1524). NE fot.  1985. - Baptismal dish 
of  brass c. 1550 with scene of  the Fall  on the bottom. 

Fig. 30. Detalje af  dåbsfad  (sml. fig.  29): Graveret 
bomærke og initialerne AS (s. 1524). NE fot.  1985. -
Detail  of  baptismal dish  (cf.  fig.  29). Engraved  mark  and 
the initials AS. 

Fig. 31. Døbefont  af  granit fra  o. 1175-1225 
(s. 1523). NE fot.  1985. - Granite font  c. 1115-1225. 
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Fig. 32. *Korbuekrucifiks  og sidefigurer  fra  o. 1250-75 (s. 1525). I NM2. LL fot.  1987 og 1983. - *Chancel-arch 
crucifix  and  flanking  figures  c. 1250/1275. 

*Korbuekrucifiksgruppe  (fig.  32), fra  o. 1250-
75, bestående af  en Kristusfigur,  hvis korstræ 
mangler, og to sidefigurer  forestillende  Maria 
og Johannes. Den 140 cm høje, slanke Kristus 
har snoet tornekrone på hovedet, som er bøjet 
forover  mod højre skulder. Håret er strøget om 
bag ørerne og lægger sig på begge skuldre; et 
kort, tæt hageskæg ender i småkrøller. Armene 

er bøjede, så at de udgør en del af  en cirkel. 
Lændeklædet når ned til knæene, men dækker 
dem ikke; det har knude ved venstre hofte,  og 
bagved snoet vulst falder  en trekantet snip ned 
over højre side. Knæene er bøjede og drejet lidt 
mod venstre, hvilket sammen med de strakte, 
overlagte fødder  giver indtryk af  en let bevæ-
gelse. 
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Fig. 33. *Kristus og Maria. Detaljer af  korbuekrucifiksgruppe  fra  o. 1250-75, sml. fig.  32 (s. 1525) i NM2. LL 
fot.  1983. - *Christ  and  Mary.  Details of  chancel-arch crucifix  and  flanking  figure  c. 1250/75,  cf.  fig.  32. 

De langstrakte sidefigurer,  120 cm høje, ind-
tager vanlig sørgende holdning, Maria med 
hænderne foldede  foran  brystet (fig.  33), Jo-
hannes med højre hånd under kinden. Begge er 
iført  fodside  kjortler med lange, lodrette folder 
og derover kappe med dybe, v-formede  folde-
kast. Maria bærer hovedlin, som kun lader en 
anelse af  hendes hår komme til syne; udskærin-
gen rundt om hovedet viser, at der oprindelig 
har siddet en krone, som senere er fjernet.  Jo-
hannes' hår ligger glat som en hue med bukler 
langs kanten. 

Alle figurerne  er stærkt hulede i ryggen og 
har tilproppet hul i hovedet. 

Gruppen sammenstilles med den fra  Gualöv i 
Skåne (nu i Lunds universitets historiska muse-
um) og figurerne  fra  Bro på Gotland (i Got-
lands fornsal,  Visby); endvidere påpeges lighe-
den med Herlufsholm-krucifikset  af  elfenben.44 

Til de franskpåvirkede  arbejder af  træ henføres 
bl.a. også krucifikserne  i Ørslev og den sønder-
jyske Fjelstrup kirke,45 men værkstedet er ho-
vedsagelig repræsenteret på Sjælland og i 
Skåne. 

Figurerne har kødfarve  og på klæderne ret 
douce rødbrune og mørkere brune, ikke oprin-
delige farver.  Siden 1906 i Nationalmuseet 
(inv.nr. D7861). 

†Korgitter,  fra  1800'rne, bestående af  et fyl-
dingspanel med en række lave, drejede balustre 
foroven;  46 det ses på ældre fotografier  og er 
omtalt i kirkesynsbogen 1925,14 da det skulle 
males. Elementer fra  et ældre gitter har mulig-
vis indgået deri, jfr.  omtalen 1689 af  kordøren i 
forbindelse  med krucifikset  derover.12 

Prædikestolen  (sml. fig.  7) er skåret i årene 
1625-35. Den er beslægtet med stolen i Årby 
(s. 1481) og en gruppe, som anses for  at være 
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udført  i Anders Nielsen Hatts værksted i Ros-
kilde. Foruden kurven med opgang og himmel 
har den også et oprindeligt rygpanel, mens un-
derbaldakinen og den sekskantede bærestolpe, 
af  fyr,  antagelig er yngre. 

Kurven består af  fire  fag  samt et smallere 
i forlængelse  af  opgangspanelet. Fagene, der 
adskilles af  dydehermer, rummer nicher med 
evangelistfigurer.  Nærmest opgangen er, mu-
ligvis sekundært, anbragt en stående Evafi-
gur;47 derefter  følger  Mattæus med englen hol-
dende blækhus (fig.  35), Markus, hvis løve for-
uden blækhuset også bærer et penalhus 
(fig.  34), Lukas med oksen, som har blækhuset 
på hovedet, og til sidst Johannes med ørnen. 
Hermerne symboliserer Troen med nyt kors,48 

Håbet med anker og fugl,  Kærligheden med et 
barn på armen (den anden hånd fornyet),  Ret-
færd  med sværd og vægt, Klogskab med slange 
og fornyet  spejl i den anden hånd og til sidst 
Styrken med søjle. Eva, i det første  fag,  synes 
ligesom parallellen i Årby (nu i Kalundborg 
Museum) skåret efter  stik af  Barthel Beham 
(1502-40) eller broderen Hans Sebald (1500-
50).49 Placeringen er ikke almindelig. Den mu-
lighed foreligger,  at der har været en tilsvaren-
de Adam, således som det er tilfældet  på det 
stik, hvorefter  Eva synes at være skåret, og 
som det kendes fra  Stange kirke i Norge, hvor 
en jævnaldrende fremstilling  af  Adam og en 
tilhørende Eva flankerer  døren til prædikestols-
opgangen.50 En Adam-figur  er dog på intet 
tidspunkt omtalt. 

Evangelistfigurerne  står på en lille konsol, 
der bryder nichens indrammende tungekant og 
går ned i bruskværkskartouche. Felternes pila-
stre er opløst i udtrukne volutter; i de bredere 
felter  er der desuden bladværk. Sviklerne ud-
fyldes  af  engle med palmeblade eller strengein-
strument i den ene hånd og bladguirlande med 
frugtbundt  i den anden, eller af  fugle  med til-
svarende guirlande i næbbet. Over Evafiguren 
sidder englehoved med udbredte vinger. 

Dydehermerne bærer joniske kapitæler med 
udtrukne volutter, og på skafterne  ses frugter 
ophængt i bånd fæstnet  i ring. 

Postament og gesims brydes på hjørnerne af 

Fig. 34. Prædikestolsdetalje (sml. fig.  7): Felt med 
evangelisten Markus (s. 1527). NE fot.  1985. - Panel 
of  the pulpit  showing figure  of  the evangelist  St.  Mark  (cf. 
fig.7). 

små fremspring  med rudebosse; mellem posta-
mentet og storfelterne  er indskudt et karnisfor-
met led med fladsnit  på undersiden. På hjørner-
nes knægte sidder diademhoveder fra  1905.51 

Opgangen har to glatte felter  indrammet af 
pilastre med skællagte skiver på snor og små 
joniske kapitæler, mens rygpanelets to arkade-
felter  flankeres  af  hermer: Mådehold med kan-
de og bæger og Uskyld fremstillet  som kvinde 
med lam; i midten ses David med harpe. Skaf-
ternes frugtophæng  svarer til kurvens, mens 
arkadernes omløbende ramme smykkes af 
slyngbånd. 

Den uregelmæssigt sekssidede himmel har 
fordybet  felt  af  samme form  på undersiden. 
Udvendig bærer kraftige  knægte den frem-
springende kronliste. På hjørnerne bøjler med 
englehoved, og mellem tre kartouchetopstyk-
ker, ligeledes med englehoved, drejede spir. 
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Fig. 35. Prædikestolsde-
talje (sml. fig.  7): To fag 
med Eva og evangeli-
sten Mattæus adskilt af 
dydehermer; først  Troen 
med nyt kors, dernæst 
Håbet og Kærlighed 
(s. 1527). NE fot.  1985. 
- Detail  of  pulpit  (cf. 
fig.  7). Two  panels with 
Eve and  St.  Matthew  se-
parated  by terms represent-
ing Virtues;  the first  (not 
identified)  is followed  by 
Hope  and  Charity. 

Billedskærerarbejdet er tydeligvis beslægtet 
med værker udgået fra  Anders Nielsen Hatts 
værksted i Roskilde, f.eks.  stolen i Ubby, som 
fra  kirkeregnskabernes udgiftsposter  vides at 
være hentet der. Dog adskiller den sig så me-
get, at den snarere må anses for  et elevarbejde, 
muligvis udført  af  Søren Jacobsen, der var født 
i Rørby og 1623 kom i snedkerlære hos Anders 
Nielsen (Hatt) i Roskilde.52 

Den nuværende staffering,  der fremdroges 
1905, jfr.  indskrift  med blålige versaler indven-
dig på himlen: »Istandsat af  Niels Termansen 
Aar 1906 29. Nov.«, genfremstiller  antagelig i 
hovedtrækkene den oprindelige, udført  på 
kridtgrund. Mest dominerende er nichernes 
grågrønne farve  og hermeskafternes  blågrøn-
ne, foruden  en rød; i øvrigt er der brugt brunt 
som bundfarve  og grønt i nicherne. Meget 
guld samt grøn og rød lasur er fremherskende. 
Friserne er blå med nye, gyldne frakturind-
skrifter:  »I Jesu Navn skal hvert Knæ bøje sig 
... 1 Joh. 4,19« og i himlens frise:  »Ære være 
Gud i det høieste ... Luc. 2,14«. Underbaldaki-

nens malede beslagværksdekoration er mo-
derne. 

Afhugninger  på vægpillen mellem tredje og 
fjerde  fag  i sydsiden lader formode,  at stolen 
engang har stået her, utvivlsomt af  hensyn til 
de kirkegængere, der sad i nordkapellet (jfr. 
†stolestader). Nu står den vest for  sydvæggens 
andet vindue. 

Stolestader,  1938, med glatte, foroven  fladt 
afrundede  gavle. Staderne, der er tegnet af  arki-
tekt Marinus Andersen, udførtes  af  tømrerme-
ster Hans Andersen og maledes af  Kærholt 
Nielsen. De står med mørkebrune gavle og rø-
de sæder. 

†Stolestader.  1) 1582. På øverste mandsstol 
læstes: »1582 er dette Arbeid giord« og på den 
tilsvarende kvindestol: »Karen Rasmusdather« 
samt »Salvabitur mulier per filiorum  generatio-
nem si permanserit in fide  et dilectione cum 
sobrietate 1582« (1 Tim. 2,15).53 1668 gjorde 
Christoffer  Jensen snedker en ny lukket stol og 
flyede  andre med bund og sæder.10 1689 blev 
alle stolene repareret, bl.a. fik  24 karlestole nye 
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Fig. 36. Maleri af  Kors-
bæringen skænket til 
kirken 1873, antagelig 
malet i 1700'rne (s. 
1530). Robert Smalley 
fot.  1981. - Painting of 
Christ  Carrying  the Cross 
presented  to the church in 
1873, presumably painted 
in the 1700s. 

Fig. 37. Maleri af  Kors-
fæstelsen  skænket til kir-
ken 1873, antagelig ma-
let i 1700'rne (s. 1530). 
Robert Smalley fot. 
1981. - Painting of  the 
Crucifixion  presented  to 
the church in 1873, pro-
bably painted  in the 1700s. 
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døre, to nye stader gjordes på pulpituret og alle 
stole i kapellet (sml. s. 1506) fik  nye fødder  og 
bunde.12 

2) 1848, med udsavede gavle og åbne rygge. 
Kendt fra  ældre fotografier. 

Et †bord og †stole i sakristiet omtales 1689 i 
forbindelse  med en reparation.12 

†Degnestol. 1862 nævnes kirkesangerens stol i 
koret.1 4 

En pengeblok svarende til bl.a. Ubbys ønske-
des 1904 flyttet  ind i flugt  med stolerækken.6 

Nu står den på loftet  over nordre våbenhus. 
To små pengebøsser, fra  1982,14 af  træ. To ens 

*pengebøsser af  messing opbevares i Kalund-
borg Museum (inv. nr. 6075-a-b). †Pengebøsser 
og †tavler. Inventariet 1862 opfører  foruden  fat-
tigblokken en bøsse af  messing med fod  (sml. 
Lille Fuglede) samt to tavler.14 

Dørfløje.  Ældst er antagelig døren til tårn-
trappen, fra  1700'rne?, flammeret  udvendig og 
med gammel lås indvendig. De andre døre er 
fra  1800'rne, indgangsdøren til sakristiet mu-
ligvis fra  århundredets begyndelse, mens døren 
mellem sakristi og kor indsattes ved Tvedes re-
staurering i begyndelsen af  1860'erne. Den er 
identisk med en dør anbragt på tilsvarende sted 
i Tømmerup (s. 1431, fig.  29) og krones af  tre-
kantgavl over bosseindrammet arkade; forne-
den er der to rudebossefyldinger.  Dørfløjen 
mellem våbenhus og skib svarer til dør nr. 2 i 
Svallerup. Indgangsdøren har i nyeste tid fået 
en ferniseret  beklædning på ydersiden, i øvrigt 
er dørene chokoladebrune eller egetræsfarvede. 

Et †pulpitur er omtalt 1689 i forbindelse  med 
en reparation af  nogle stole derpå,12 sml. ure-
gelmæssigheder i hvælvpillerne ved skibets 
vestvæg. 

Orgel, bygget 1945 af  Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Tegnet af  Marinus Andersen. Ét ma-
nual med fem  stemmer: Gedakt 8', Spidsgam-
ba 8', Principal 4', Oktav 2', Nasat l W . I kir-
kens vestende. Et †harmonium, der nævnes 
1892,6 stod på en forhøjning  ud for  det nordre 
våbenhus,54 indtil det 1939 flyttedes  til kirkens 
vestende.55 

Salmenummertavler,  antagelig fra  1836, da der 
burde anskaffes  tre tavler;9 inventariet 1862 op-

regner fem,14  og 1904 ønskedes tre hjælpetavler 
til angivelse af  salmer ved dåb, skrifte-  og alter-
gang.6 De glatte, sortmalede tavler med søm til 
metalnumre, har udsavede buetunger foroven. 
Med hvid fraktur  er malet: »Før Prædiken« og 
»Efter  Prædiken«. 

To store malerier (fig.  36-37), med bibelske 
motiver, som 187356 blev skænket af  enkepa-
storinde Røgind, er formentlig  udført  i 
1700'rne. De har samme mål, 116x134 cm 
(lysningsmål), og er malet med olie på lærred, 
indsat i nyere rammer. Det ene forestiller  Kors-
bæringen, det andet Korsfæstelsen. 

Billedet af  Korsbæringen er malet efter  for-
læg i Merians bibel 1627, mens der til korsfæ-
stelsesfremstillingen  er benyttet flere  forlæg, 
således er Maria og Johannes samt røverne, 
men ikke korsene, udført  efter  stik i Visscher-
serien signeret Abraham van Diepenbeeck 
(1596-1675).57 

Farverne er afdæmpede,  landskabet brun-
grønt, himlen gråblå med mange grå skyer, 
mørkere i korsfæstelsesbilledet  end det andet. 
Dragterne er røde, blå, bleggrønne og hvide. 
Over den korsfæstede  hænger skriftrulle,  hvor-
på der med sorte versaler er malet: »Jesus Naza-
renus rex judeorum«. 

I sortmalede rammer med forgyldte  lister. 
Tidligere på skibets nordvæg, hvorfra  de fjer-

Fig. 38. Klokke nr. 1 støbt 1643 af  Claus van Dam 
(s. 1531). LL fot.  1980. - Bell  no. 1 cast in 1643 by 
Claus  van Dam. 



RØRBY KIRKE 1531 

nedes, da der 1982 afdækkedes  kalkmalerier. 
Nu henstillet på loftet  over nordre våbenhus. 

Tre lysekroner, fra  1948,58 i barokform.  I ski-
bet. †Lyseholder, middelalderlig, jfr.  spor i ind-
vielseskors på skibets nordvæg (sml. s. 1514 og 
fig.  22). 

Kirkeskib,  ophængt 1952, fuldskib,  model af 
skoleskibet Danmark. Bygget af  Lauritz Lar-
sen, Odense, skænket af  grosserer Stenberg, 
København.59 I tårnbuen. 

†Hatteknager  på muren ønskedes 1929 fjernet 
og nye i stedet anbragt på stoleryggene.6 

En †ligbåre opføres  i inventarierne 1662 og 
1667.10 

Klokker.  1) (Fig. 38) 1643, støbt af  Claus van 
Dam. Tvm. 95,5 cm. Om halsen versalind-
skrift  i to linjer mellem dobbelte rammelister: 
»Dvrch das Fever vnd Hitze bin ich geflossen 
Meister Claves vam(!) Dam hat mich gossen 
anno 1643«. Dobbeltrosetter skiller ordene, og 
under indskriften  ses en palmetbort. På lege-
met to reliefmedaljoner,  den ene visende Kristi 
gravlæggelse og den anden S.Jørgen. 

2) 1864,6 ifølge  indskrift  på slagkanten 
»Støbt i Anker Heegaards Etablissement Frede-
riksværk 1864 ved J. Krog«. Tvm. 110 cm. På 
legemet ses adelskronet monogram for  Chri-
stian Albrecht Lerche til Lerchenborg og på 
den modsatte side første  strofe  af  Brorsons sal-
me »O vågner op af  Verdens drømme« (Den 
danske salmebog nr. 466, citeret efter  ældre 
udgave). 

Begge klokker hænger i vuggebom. 
†Klokker.  1508, med indskrift  »i meget ulæ-

selig stil«: »Jelp Jhesus Maria Anna et S(an)cte 
Susanne mdviii«.60 1808 var klokken ubruge-
lig, men synes først  1864 at være blevet om-
støbt, jfr.  klokke nr. 2. 

Klokkestol,  1859, af  eg, med dobbelte skråsti-
vere og krydsbånd under klokkerne.9 

GRAVMINDER 

Epitafium  (fig.  39), 1759. Forrige sognedegn 
Rasmus Bæck, barnefødt  i Jydland i Wirklund 
Bye 12. febr.  1704, tjent fra  sit 16. år, dels som 
proceptor (huslærer), dels stedse som skoleme-

Fig. 39. Epitafium  1759 over sognedegn Rasmus 
Beck (s. 1531). N. J. Termansen fot.  1953. - Wall  mo-
nument 1159 to the parish-clerk  Rasmus Beck. 

ster og til sidst som sognedegn i Rørbye fra 
1745. »Gud give mig (!) med alle tro Christ-
ne ...«. 

Tavle, 61x43 cm, indskrifter  i håndskrevet 
fraktur  på papir. Inden for  en volutramme er på 
tavlen hæftet  zigzagbånd med beskrevne papir-
strimler under glas, omkransende snitværksar-
bejder; øverst krone over papirstrimmel: »Vær 
tro til Døden Jeg vil give dig Liffens  Krone«. 
Herunder spejlmonogram: RB; på tavlens mid-
te gravskriften,  omgivet af  bladværk. Epitafiet 
krones af  to plumpe engle, der holder tavle 
med gravvers, ligeledes på papir. Stafferingen 
er hvidlig og brungullig på sort baggrund; eng-
lene har lys karnation og forgyldte  vinger. På 
tavlens flade  er med hvidt malet årstallet 1759. 
På korets sydvæg. 

Gravsten (fig.  40), o. 1707, over Niels Hol-
gersøn Brvvn, sognepræst for  Rørby menig-
hed, *1668, antog sig det besværlige hyrdeem-
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Fig. 40. Gravsten over sognepræst Niels Holgersen 
Bruun, †1707 (s. 1531). Ulla Haastrup fot.  1968. -
Tombstone  of  the vicar Niels  Holgersen  Bruun, †1707. 

bede 1696, †1707, efterlod  sig, foruden  sin hu-
stru M(aren) S(ørens) D(atter) G(ram), to vid-
nesbyrd om sin beklagelige skilsmisse. Oplys-
ningerne om afdøde  indgår i en længere gravta-
le, muligvis forfattet  af  hans søstersøn, Vilhelm 
Lindam.61 Rødlig kalksten, 126x82 cm, med 
fordybede  versaler. I hjørnerne rosetter og på 
midten - omkring personaloplysningerne - lig-
gende oval, hvis svikler udfyldes  af  blomster. 
186163 i gulvet i sakristiet, hvor den stadig be-
fandt  sig 1881 og 1918; nu ophængt på korets 
østmur. 

†Begrav eiser. Synet anfører  1860,62 at provst 
Kraiberg (†1796) er hensat i en muret begravel-
se under våbenhuset. 

168912 fik  en snedker løn for  diverse arbejder, 
bl.a. retning afskriftestolen,  som var forfalden 

på grund af  en nedsunket grav. 1830 mente sy-
net, at en gammel begravelse inden for  søndre 
kirkedør burde opfyldes.18 

*Gravudstyr  (fig.  41-42), o. 1710, der tidlige-
re hang i kirken, har muligvis tilhørt ritmester 
Ditlev von der Heide, †1714,63 jfr.  to †gravfa-
ner i Svallerup. Udstyret består af  en bryst- og 
en rygplade til et harnisk; alle kanter er pyntede 
med fladrundhovedede  messingsøm og på 
brystpladen er fastgjort  Frederik IV.s kronede 
spejlmonogram i messing, der muligvis har 
været forgyldt.  Nu i Kalundborg Museum 
(inv. nr. 4783). En kårde, sandsynligvis en 
dansk officerskårde  o. 1710,64 med kårdefæste 
og parérplade af  messing med spor af  forgyld-
ning; klingen er brækket, skeden mangler, me-
dens kvasten - i guldtrækkerarbejde - er i be-
hold (inv. nr. 4785). Et par sporer, monteret 
med brede læderstykker, fuldender  udstyret 
(inv. nr. 4784 A-B). 

184860 på kirkens nordmur, over for  en tilhø-
rende †mindetavle, hvis indskrift  »Tiden og 
Menneskeheden« havde udslettet. 1881 på kir-
kens søndre væg, 1918 på tårnvæggen, hvorfra 
synet 19296 ønskede det flyttet  til sakristiet. Si-
den 1938 i Kalundborg Museum. 

En forsølvet  *egeløvskrans,  skænket af  »Ven-
ner i Rørbye Sogn« til minde om Karen Ernst-
sen, findes  i Kalundborg Museum (inv. nr. 
10.922). 

Kirkegårdsmonumenter.  1) O. 1840. Robert 
Budde, sognepræst i Rørby, *7. sept. 1780, 
†26. marts 1840. Stele af  sandsten, 137x62 cm, 
med indfældet  marmortavle, 73x44 cm; ind-
skrift  med fordybede  versaler. Opstillet ved 
sakristiets nordmur. 

2) O. 1887. Christian Ditlev Ammentorp 
Voigt, *27. aug. 1820, †12. juli 1887, sogne-
præst i Vanderup i Slesvig 1851-1864, sogne-
præst i Rørby 1873-1887. 

Henriette Sophie Voigt, f.  Banner, *31. juli 
1822, †6. febr.  1895. Citat fra  Matt. 11,28. To 
marmortavler - hans 78x51 cm, med tagfor-
met øvre afslutning,  og hendes, tilkommet 
o. 1895, 43x51 cm - sammensat til et ialt 122 
cm højt monument; indskrift  med fordybede 
versaler. 
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Fig. 41. *Kårde og sporer fra  gravudstyr o. 1710, til-
hørende ritmester Ditlev von der Heide, †1714, nu i 
Kalundborg museum (s. 1532). EM fot.  1964. - *Ra-
pier and  spurs, part of  the sepulchral  equipment c. 1710 of 
cavalry captain, Ditlev von der  Heide,  †1714. 

Fig. 42. *Harnisk fra  gravudstyr o. 1710, tilhørende 
ritmester Ditlev von der Heide, †1714, nu i Kalund-
borg museum (s. 1532). EM fot.  1964. - *Armour, 
part of  the sepulchral  equipment c. 1710 of  cavalry cap-
tain, Ditlev von der  Heide,  †1714. 

Indmuret i østmuren på nordre våbenhus, 
ved familiegravsted,  der tillige omfatter  3), 
o. 1916, over Vilhelmine Henriette Banner 
Voigt, *3 . jun i 1854, †25.juli 1916. - Hvid 
marmortavle, 74x48 cm, indskrift  med fordy-
bede, sortmalede versaler. Op ad skibets 
nordmur . 

Støbejernsgitre kranser dels familien  Ernstsens 
gravsted i kirkegårdens sydøsthjørne, dels et 
gravsted vest for  kirken. I Kalundborg Muse-
um findes  tre *smede- og støbejernsfragmenter  fra 
gravmonumenter , fremstillet  af  smed Mørch i 
Kalundborg o. 1860, bl.a. en støbt vase med 
flamme,  der har kronet et kirkegårdsmonu-
ment (inv. nr. 259 A-C). 
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Fig. 1. Ydre, set fra  øst. HJ fot.  1986. - Exterior  seen from  the east. 

UBBY KIRKE 
ARS HERRED 

Kirken, der ifølge  gammel tradition skal være byg-
get af  Esbern Snare, jfr.  datering s. 1552 og byg-
ningsindskrift  (fig.  20),1 er i Roskildebispens jorde-
bog ansat til to mk.2 Kannik Peder Olsen beretter i 
sin krønike (1541), at kirken 1333 belejredes af  grev 
Gert,3 jfr.  †tilflugtsrum?  over koret s. 1554. Hvornår 
den er blevet kongelig ejendom vides ikke med be-
stemthed (jfr.  dog s. 1538); men 2. okt. 1464 skæn-
kede Christian I kirken »med al kongelig ret«, som 

er jus patronatus, præstegård og alle øvrige tilliggen-
der såvel til præstebordet som kirken, til det af  ham 
stiftede  Helligtrekongers kapel ved Roskilde dom-
kirke, dog på det vilkår, at kanniken med bispens 
samtykke skulle ansætte »en beskeden præst« som 
residerende kapellan.4 Sognet havde 66 tiendeydere i 
1567.5 I Roskilde kapitels jordebog 1568 anføres 
»kirkens tiende i Udby«,6 og kirken forblev  under 
kapitlet (jfr.  våbener på prædikestolen for  kansler 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 101 
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Christen Friis til Kragerup, som havde Helligtre-
kongers kapel i forlening),  indtil den i 1657 overgik 
til Sorø Akademi i henhold til bestemmelse af 
10. nov. 1651 om afhændelse  ved ejeren professor 
Thomas Finckes død (†1656).7 1694 anføres,  at præ-
sten i Fårevejle, Jacob Christensen Dahl, siden 
4. aug. 1688 havde siddet inde med en del af  kirketi-
enden; men 1.okt. 1698 fik  imidlertid amtmand 
over Kalundborg m.fl.  amter, Johan Christopher 
von Schønbach (jfr.  †alterklæde og †messehagel), si-
den 1700 ejer af  Birkendegård (Værslev sogn, Skip-
pinge hrd.), skøde på jus patronatus et vocandi.8 

Herefter  tilhørte rettighederne de skiftende  ejere af 
denne gård, som 1743 erhvervedes af  general 
Chr. Lerche. Kirken lå siden under det af  generalen 
oprettede stamhus Lerchenborg, hvis ejer l l .dec. 
1804 gav kongen skøde på kaldsretten.9 Overgang til 
selveje fandt  sted 4. sept. 1911. 

Sagn.  1809 refererede  præsten et gammelt sagn, 
ifølge  hvilket Esbern Snare skal have haft  en under-
jordisk gang fra  kirken til sit slot, som var nogle få 
hundrede skridt derfra,  hvor den nu såkaldte »slots-
gård« står, jfr.  †middelalderligt bygningskompleks 
(nedenfor).10 

Møntfund.  I en grav på kirkegården er fundet  en 
daler fra  Tyrol, præget under kejser Rudolf  II, 1607. 
Skænket 1923 til Kalundborg Museum (inv. 
nr. 2692). 

Kirken ligger i landsbyens nordlige udkant, tæt 
ved sydskrænten af  et højdedrag. Nord for  kir-

Fig. 2. Kirkegårdsmuren (s. 1538) ud for  ligkapellet 
(nordre våbenhus). HJ fot.  1986. - Churchyard  wall 
by the mortuary  (formerly  north porch). 

kegården og præstegården (i nordvest) hæver 
terrænet sig jævnt, mens det falder  brat mod 
syd ned til landsbyen og Sorø-Kalundborg 
landevejen. På bakkedraget, ca. 100 m øst for 
kirken er der fundet  ruiner af  et større †middel-
alderligt bygningskompleks,11 muligvis den 
hovedgård, som nævnes mellem 1388 og 1398 
og i 1410 kaldes Ubbygård.12 Sorø kloster ejede 
allerede inden 1200 jord i sognet,13 muligvis en 
gave fra  Esbern Snare, som skal have boet her, 
jfr.  sagn og s. 1552. Det skal endvidere nævnes, 
at kronen senest med Valdemar Atterdag besad 
gods i Ubby, 1 4 og dette kan være baggrunden 
for  Christian I.s donation (s. 1537). 

Den usædvanlig store kirkegård har sand-
synligvis bevaret senmiddelalderlige grænser. 
Dens nordre langside er omtrent parallel med 
kirken, mens den søndre følger  skræntens for-
løb i sydvestlig retning, hvorved arealet bliver 
nærmest trapezformet  med største kortside i 
vest. Dimensionerne har tilsyneladende gjort 
udvidelser overflødige,  indtil man i slutningen 
af  1960'erne tillagde et jordstykke i nord uden 
for  den gamle kirkegårdsmur.15 - Ved flere  lej-
ligheder er der på kirkegården syd for  koret og 
våbenhuset påtruffet  †murrester, som ikke er 
nærmere undersøgt; men muligvis hidrører fra 
en ældre kirkegårdsmur, nærmere kirken.16 

Kirkegårdens  hegn og indgange. Ringmurene i 
nord og syd er bortset fra  mindre fornyelser 
formentlig  senmiddelalderlige og af  munkesten 
i munkeskifte,  prydet med indvendigt savskifte 
under afdækningen,  sml. murene omkring 
Rørby kirkegård. I nord (fig.  2) rejser muren 
sig stedvis i op til to meters højde, mens den i 
syd som helhed er lavere og følger  det vestover 
faldende  terræn i afsæt;  uden for  muren er 
markstenssylden blottet. Hjørnerne er ombyg-
get i nyere tid samtidig med fornyelser  af  øst-
og vestsiderne. Således er hele østmuren samt 
sydvesthjørnet opført  af  små gule sten i kryds-
skifte  og prydes af  udvendige blændinger med 
vandret falset  afdækning,  svarende til bl.a. 
ringmure i Årby (s. 1444) og som disse hidrø-
rende fra  tiden efter  1800'rnes midte. Vestmu-
ren, der i afsæt  følger  terrænets fald,  er nord for 
det omtalte hjørne af  store sten over udvendig 
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Fig. 3. Ydre, set fra  sydvest. LL fot.  1980. - Exterior  seen from  the south-west. 

synlig syld. Denne korte strækning er dog 
næppe middelalderlig, men stammer i lighed 
med et tilsvarende stykke af  nordmuren om-
kring lågen til præstegårdens have snarest fra 
en af  de reparationer, som omtales i slutningen 
af  1600'rne.17 Den resterende del af  vestmuren 
er af  små gule sten i krydsskifte  over støbt sok-
kel af  cement, svarende til den vestligste del af 
nordmuren op mod præstegårdens østre længe; 
disse strækninger må stamme fra  vort århund-
rede.18 — Samtlige mure står hvidtede og hæng-
te med vingetegl, der snart er udad- snart ind-
advendte; dog ligger der udadvendte munke og 
nonner på sydmurens østre del mellem lågen 
og hjørnet. 

Hovedindgangen er en køreport i sydøsthjør-
net, opført  1858.19 Materialet er små gule sten, 
og pillerne, som ud- og indvendig prydes af 
korsblændinger, afdækkes  med små saddeltage 

af  munke og nonner; jerngitterlåge. Herudover 
findes  der fem  låger foruden  de gennembryd-
ninger af  nordmuren, som nødvendiggjordes 
af  hensyn til forbindelsen  med den nye kirke-
gård. En låge åbner sig i nord til præstegårds-
haven, to andre findes  ved sydvesthjørnet og 
nås fra  vejen (Bechsvej) og opkørslen til præ-
stegården; mens en fjerde  sidder i syd ved kir-
kestien ud for  våbenhuset. I deres nuværende 
skikkelse er disse fire  låger mindre udgaver af 
hovedportalen og vel samtidige hermed. Den 
femte  låge i nordvest ved præstegårdslængen 
lukkes af  sortmalet jerngitterlåge som de øvri-
ge, men er antagelig yngre og efter  1904, da 
ønsket om en låge mod præstegården fremfør-
t e s . 2 0 - 168521 omtaltes tre kirkelåger, af  hvilke 
de to muligvis svarede til de nuværende i syd, 
mens den tredje kan have været den blændede 
†låge i nordmuren, øst for  havelågen. 

101* 
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Inden for  murene står rækker af  elme og ka-
stanier, mens kirkegårdsudvidelsen hegnes af 
trådvæv og levende hegn foruden  et læbælte af 
ahorn. 

En hvidkalket, teglhængt bygning ved nord-
murens yderside ud for  skibet rummer redskabs-
og fyrrum  samt toiletter.  Den er opført  1966 (ar-
kitekt Th. Havning) i tilslutning til den middel-
alderlige ringmur, som her er gennembrudt på 
to steder af  døre. Bygningen afløste  et †ligkapel 
fra  189615 på samme plads foruden  et †nødtørfts-
hus fra  1900'rnes første  årti.22 

Omkring tårnet ses brolægning,  mens jords-
monnet herudover dækkes af  perlegrus. 

BYGNING 

Kirken består af  kor (med 1871-72 fornyet  ap-
sis) og et skib, som allerede i senromansk tid er 
underkastet stort anlagte ændringer, omfatten-
de bl.a. ny †apside og et †tårn over skibets vest-

ende. I senmiddelalderen rejstes en afløser  for 
det første,  aldrig fuldførte  tårn i vest foruden 
en række tilbygninger: sakristi og våbenhuse 
ud for  begge døre i skibet. Orienteringen afvi-
ger mod syd. 

Kirken har ved sin størrelse og usædvanlige 
bygningshistorie tidligt tiltrukket sig middelal-
derarkæologers interesse, begyndende med 
N. L. Høyens besøg 1832. Senere er den be-
skrevet og tegnet af  bl.a. J. D. Herholdt, Jacob 
Kornerup, J. J. A. Worsaae og H. B. Storck. 
Ved en tiltrængt, men hårdhændet restaurering 
1868-72 (arkitekt Vilh. Tvede) mistede kirken 
en række værdifulde  arkitektoniske enkelthe-
der, ligesom dens indre regulariseredes under 
lag af  cementpuds. De ældre kilder udgør såle-
des et betydningsfuldt  hjælpemiddel ved et-
hvert forsøg  på at udrede kirkens bygningshi-
storie; dog vil en række spørgsmål ikke kunne 
besvares uden en undersøgelse, omfattende  så-
vel udgravning som afhugning  af  pudslag. 

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af  Jacob Kornerup 1859. NM2. - Ground-plan. 
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Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af  Hej 1983, tegnet af  Marianne Nielsen 1986. Signaturforklaring  s. 9. - Ground-plan. 
Key  on p. 9. 

Fig. 5. Længdesnit. 1:300. Målt af  HeJ 1983, tegnet af  Marianne Nielsen 1986. - Longitudinal  section. 
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Fig. 7. Skibets sydmur 
med blændet, vestligste 
vindue (s. 1543) og hul-
ler efter  udtagne lofts-
bjælker (s. 1544). HJ fot. 
1986. - South  wall  of  the 
nave with bricked-up  we-
sternmost  window  and 
beam-slots from  earlier  roof 
beams. 

Den oprindelige stenkirkes dimensioner er 
ganske usædvanlige for  en sjællandsk landsby-
kirke. Med en samlet længde på ca. 35 m (in-
klusive den forsvundne  apsis) og et skib, hvis 
ydre mål andrager ca. 25,5x10 m, er den jævn-
byrdig med den forsvundne  †slotskirke i Vor-
dingborg og overgår Tårnby, Absalons kirke 
på Amager.23 Heller ikke senromanske køb-
stadskirker som (†)Stege og Søborg kan opvise 
tilsvarende mål.2 4 

Materialer  og teknik. Bygningen er opført  af 
rå, delvis firhugne  og kløvede marksten, supple-
ret med frådsten  (i vinduerne). Hjørner og døre-
nes ydre åbning er sat med kvadre, og om vin-
duerne er der ret veltilhugne kilestensstik. Høj-
den af  de regelmæssigt udstøbte skifter  minds-
kes opefter,  i skibet fra  20-30 til 15-20 cm. Fra 
sydsidens våbenhus ses, at muren her tæt ved 
kronen har et smalt afretningsskifte,  umiddel-
bart under de senere udtagne loftsbjælker,  mel-
lem hvilke der er lagt betydelig større sten som 
forankring  (sml.fig.  7). Fra tilbygningernes 

Fig. 8. Skibets tredje syd-
vindue fra  øst (s. 1543), 
set fra  våbenhusets loft. 
LL fot.  1980. - The  third 
south window  from  the east 
in the nave, seen from  the 
porch loft. 

loftsrum  iagttages oprindelig ydre murbehand-
ling, bestående af  en hvidlig, grovkornet puds. 
Indvendig er kun et lille udsnit af  korets over-
vægge synlige med levn af  tilsvarende puds; 
sammesteds er bevaret de nedre skifter  af  tri-
umfgavlens  østside, som dækkes af  en hvidtet 
puds, groft  udglattet med murskeen. - Mur-
højden andrager for  skibets vedkommende 5,6 
m, men har været betydeligere, idet terrænet 
omkring kirken er hævet ca. 40 cm. 

Døre og vinduer. Skibet har oprindelig haft  tre 
indgange, af  hvilke syddøren fortsat  er i brug i 
ændret skikkelse, mens den tilsvarende i nord 
samt én i vestgavlen er blændede og delvis 
slugte. Såvel syd- som norddøren har haft  den 
gængse form  med rundbuet ydre åbning og in-
dre niche med vandret afdækning  (sml. fig.  21), 
der for  norddørens vedkommende 1918 sås at 
være en monolit af  granit. Ved restaureringen 
1871-72 ombyggede man syddørens indre åb-
ning til en rundbuet niche, hvis afdækning  føl-
ger den ydre bue. Sidstnævntes kvadre er nu 
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helt blottet, men har ifølge  den bevarede vestre 
halvdel af  norddørens bue (sat af  én krumhug-
get sten) været dækket af  puds indtil ca. 27 cm 
fra  kanten (sml. fig.  49). 

Flankemurenes døre sidder så langt mod øst, 
at det langstrakte skibs vestende herved afson-
dres som et særskilt afsnit,  om hvis nærmere 
brug (herskabspulpitur, dåbskapel?) der kun 
kan gisnes. En tilmuret dør i vest understøtter 
formodningen  om en særfunktion.  Døren, som 
nu kun erkendes udvendig, hvor den under-
søgtes 1986, er en mindst 170 cm høj, men kun 
67 cm bred åbning med kvadersatte karme 
(fig.  9). Afdækningen  er en monolit af  granit, 
som imidlertid ved ombygning af  dette parti er 
bragt ud af  oprindeligt leje; mod det indre har 
døren haft  en bredere niche.25 

Tre af  skibets oprindelig fire  vinduer i sydsi-
den er delvis bevaret. Af  disse anes ansatsen til 
stik og vestkarm af  det andet vindue fra  øst, 
umiddelbart vest for  det nuværende, mens det 
tredje og fjerde  vindue er synlige fra  våbenhu-

sets loft  (fig.  8 og 7) samt fra  tårnets første  mel-
lemstokværk (sml. fig.  13). Den ydre åbning 
står bedst bevaret for  det tredje vindues ved-
kommende, hvor bredden andrager 51 cm, og 
højden i hvert fald  mindst 128 cm. Det vestre 
vindues issepunkt sidder 64 cm under murkro-
nen, og dets indre åbning, som ses bag den 
senromanske påforing  måler 59 cm i bredden. 
Dimensionerne af  lysningen, der sidder 47 cm 
inden for  murflugt,  andrager ca. 112x38 cm, 
og her ses tillige aftryk  og riller fra  den 5 cm 
brede †træramme. 

Indre.  Den runde korbue er tilsyneladende op-
rindelig og sat af  granitkvadre, hvilket udtryk-
keligt bemærkes i beskrivelser før  1871, da den 
i lighed med det øvrige indre tildækkedes af 
cementpuds (jfr.  fig.  15). Buen er usædvanlig 
ved sin store bredde, der omtrent svarer til kor-
rummets.26 

Mens den tidligt nedrevne †apsis (jfr.  fig.  4) 
antagelig har haft  halvkuppelhvælv, så stod kor 
og skib med trælofter.  Koret har haft  seks 
†loftsbjælker,  hvis teglstensudmurede huller 

Fig. 9. Skibets oprindelige vestdør (s. 1543). Omrids 
af  ydre åbning, blotlagt ved undersøgelse 1986. HJ 
fot.  - Original  west door  of  the nave. The  outline of  its 
exterior  revealed  during  an examination in 1986. 
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Fig. 10. Nedrevet †apsis (s. 1546), set fra  nordøst. 
Tegning, formentlig  af  H. B. Storck. NM2. - Former 
†apse seen from  the north-east.  Drawing, presumably by 
H.  B. Storck. 

endnu spores såvel ud- som indvendig (jfr. 
fig.  50).27 Hullerne angiver tømmerdimensio-
ner på ca. 22 cm.s bredde og en indbyrdes af-
stand af  ca. 80 cm. Det fremgår  ydermere, at 
bjælkerne har sprunget frem  i det ydre, jfr. 
Rørby (s. 1501).28 En tilsvarende udnyttelse af 
loftsbjælkerne  som bindbjælker for  tagværket 
har der været i skibet, hvor de tilmurede huller 
efter  udtagne loftsbjælker  (23x22-24 cm i 
tværsnit og lagt i indbyrdes afstand  af  70-75 
cm) er synlige fra  våbenhusloftet  (jfr.  fig.  7). 

Triumfgavlens  øvre del fjernedes  1871-72 og 
ligeledes de eventuelle rester af  korets oprinde-
lige gavltrekant. Derimod anes endnu omridset 
af  skibets vestre taggavl med de skrå, omend 
noget forgnavede  taglinjer (jfr.  fig.  25). 

Senromansk ombygning. Endnu i romansk tid, 
formentlig  tidligst o. 1200, er kirken ombygget 
med henblik på at give den større anseelse med 
en ny apside og et tårn over skibets vestende 
foruden  en modernisering af  det indre, bl.a. 
med nyt? herskabspulpitur. Ombygningen er 
tydeligvis sket i etaper, og undervejs opgav 

man herskabspulpituret til fordel  for  hvælv-
slagning. Materialet  er dog tilsyneladende over-
alt det samme: usædvanlig lange, rødbrune 
munkesten (31-32x13-14x9-10 cm), lagt i ure-
gelmæssig skiftegang  med overtallige løbere; 
fugerne  er udglattede og murværket opført 
som fuld  mur. Rækkefølgen  af  ombygningens 
faser  lader sig ikke altid afgøre  med sikkerhed, 
men for  overskuelighedens skyld er forløbet 
beskrevet i følgende  afsnit: 

1. Ombygning af  skibet,  a. Forhøjelse af  murene 
med indsættelse af  nye †vinduer (s. 1544). b. (†)Tårn 
med herskabspulpitur over skibets vestende 
(s. 1544). 2. Ombygning af  koret.  a. Ny †apsis 
(s. 1546). b. Forhøjelse af  murene med indsættelse af 
nye vinduer (s. 1547). c. Hvælv (s. 1547). 3. Hvælv-
slagning  i skibet,  a. Piller (s. 1548). b. Hvælvformer 
(s. 1548). 4. Hvælvslagning  i tårnrum.  a. Beskrivelse af 
hvælvene (s. 1550). b. Ændrede adgangs- og belys-
ningsforhold  i tårnrum (s. 1550). c. »Lisener« og 
vievandsniche på skillevæggen mod skibet (s. 1551). 
d. Adgang til øvre stokværk, blænding af  herskabs-
pulpiturets åbninger og justering af  mellemstokvær-
kets sydvindue (s. 1551). 5. Tårnets  ydre.  a. Oprinde-
lig højde. b. Nedskæring og afdækning  under for-
længelse af  skibets tag (s. 1552). 6. Bygherre  og date-
ring (s. 1552). 

Ombygning af  skibet. Flankemurene er forhø-
jet med mindst ti skifter  munkesten, som ud-
vendig antagelig har stået blanke. I hver af  disse 
forhøjede  sidemure indsattes tre nye †vinduer, 
som for  nordsidens vedkommende var bevaret 
indtil 1871. Deres udseende og placering ken-
des bedst fra  Kornerups tegninger (fig.  4, 14 og 
15), som viser, at de nye lysåbninger var større 
og mere smigede. Placeringen ændredes i for-
hold til det ældste vinduessæt, utvivlsomt ud 
fra  ønsket om at opnå en regelmæssig fordeling 
på strækningen mellem skibets østhjørner og 
det nye tårn. 

Opførelsen  af  et (†)tårn  med herskabspulpitur 
over skibets vestende er indledt med tilveje-
bringelsen af  et passende fundament.  Tårnets 
østside skulle således hvile på den ca. 90 cm 
svære skillemur, som er indbygget mellem ski-
bets langmure, umiddelbart vest for  dørsteder-
ne. Vestsiden opbyggedes over den eksisteren-
de gavl, mens de gamle sidemure fik  en kraftig 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. Farvelagt tegning ved J. D. Herholdt, juli 1856. NM2. - Interior  to the east. Colour 
drawing  by J.D.  Herholdt,  July  1856. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 102 



1546 ARS HERRED 

Fig. 12. Blændede åb-
ninger til planlagt her-
skabspulpitur i forbin-
delse med kirkens senro-
manske ombygning (s. 
1546), nu i østvæggen af 
tårnets 1. mellemstok-
værk. LL fot.  1980. -
Bricked-up  apertures  for  a 
manorial pew, planned  in 
connection with the late 
Romanesque rebuilding. 
Now  in the east wall  of  the 
tower's  second  storey. 

påforing  (i forbandt  med skillemuren), der af 
uvisse grunde er sværere i nord (ca. 130 cm) 
end i syd (ca. 105 cm). 

Cementpudsen gør det vanskeligt at afgøre, 
hvorledes tårnrummet har været udformet  i 
denne første  skikkelse inden hvælvslagningen 
og de hermed forbundne  ændringer. Det har 
været et mørkt rum med træloft,  og sandsyn-
ligvis åbnede sidemurenes påforing  sig i de 
endnu bevarede rundbuede nicher, hvorimod 
de spidsbuede arkader mod skibet synes samti-
dige med hvælvet. Det lader sig ikke umiddel-
bart afgøre,  hvorledes den oprindelige forbin-
delse til skibet har været; men muligvis var der 
indtil 1871 levn af  den ældre anordning (jfr. 
fig.  18). 

Første stokværks herskabspulpitur åbnede 
sig mod skibet gennem to rundbuede vinduer, 
der blændedes ved hvælvslagningen og nu står 
som dybe nicher mod mellemstokværket 
(fig.  12); muligvis har de været falset  mod ski-
bet. Et skifte  over de blændede åbninger sidder 
et forsænket  skifte  (jfr.  fig.  12), som antagelig 
skal ses i forbindelse  med de udtagne lofts-
brædder. Pulpituret har været belyst via det 

vestligste af  skibets oprindelige sydvinduer, 
hvis indre karmsmige er videreført  i tårnets 
murede påforing  (fig.  13). Denne smigede åb-
ning måler 95 cm i bredden ved rummets mur-
flugt;  den rundbuede afdækning  har været 
dækket af  hvidtet puds indtil 8 cm fra  rulskifte-
stikkets forkant,  hvor stenene er rødmalet og 
fugerne  optrukket med hvidt. 

Ombygningen af  koret indebar fjernelse  af  den 
halvrunde apside til fordel  for  den 1871 ned-
brudte †apsis, som var af  tegl og polygonal af 
form  som de fem  sider af  en tikant (fig.  4, 10, 
22). Den synes kun at have haft  ét vindue mod 
øst af  samme type som korets og skibets nye 
lysåbninger. Mest bemærkelsesværdig var en 
fint  komponeret, ydre blændingsarkitektur, 
der må opfattes  som en genspejling af  de store 
romanske kirkers etagedelte apsisudsmykning 
og som sådan næsten uden paralleller blandt 
samtidige landsbykirker.29 Den nedre række af 
rundbuede blændinger (fire  på den østlige side 
mod tre på de øvrige) må have hævet sig over 
en sokkel, som imidlertid længe havde været 
jorddækket. En kordongesims, sammensat af 
skråkantet skifte  over vulst, adskilte de to eta-
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ger, af  hvilke den øvre kronedes af  en fragmen-
tarisk bevaret rundbuefrise  med profilerede 
konsoller. Hjørnerne, der forneden  betonedes 
af  knækkede kragbånd til de flankerende  blæn-
dingers bueslag, markeredes foroven  af  rund-
stave, hvis kragbånd for  det meste var forsvun-
det ved reparationer af  apsidens murkrone. 

Apsidens indre var ifølge  Høyen dækket af  et 
seksdelt klosterhvælv, hvis vederlagsniveau 
korresponderede med apsisbuen; sidstnævnte 
er 1871-72 fornyet,  men havde også forinden 
omtrent samme højde som korbuen og må så-
ledes stamme fra  ombygningen af  koret og op-
førelsen  af  den nye apside. 

I selve koret forhøjedes  murene på samme 
måde som i skibet, og der indsattes også nye 
vinduer, af  hvilke det nordre med stærkt smige-
de karme er bevaret og delvis synligt fra  sakri-
stiets loft  (jfr.  fig.  50). Her måler åbningen 151 
cm i murflugten,  højden er mindst 150 cm og 
den 43 cm brede lysning, af  5 cm tykke tegl, 
sidder 40 cm inden for  murflugten.  Vinduets 
ydre åbning er helt dækket af  grovkornet puds, 
som er lappet sammen med den tilsvarende be-
handling af  markstensmurværket og bærer tilli-
ge rester af  hvidtekalk, som også har dækket 
murens forhøjelse. 

Korhvælvet  hviler til dels på hjørnepiller, som 
springer frem  foran  den brede korbue. Pillerne, 
der har rundstave i vinklen under ribberne, bæ-
rer rundbuede, halvanden sten brede skjoldbu-
er (ca. 50 cm), der dog i øst er afløst  af  den nye 
apsisbue. Vederlaget markeres af  hulkantede 
kragbånd, der ved restaureringen 1871-72 er 
videreført  på apsisbuen, hvorimod de er fjernet 
fra  vestsiden af  de i korbuen fremspringende 
hjørnepiller (sml. fig.  21 og 36). Ribberne ud-
går fra  en art klokapitæl, sammensat af  to 
hjørneblade. Kapperne er helstens svære, og 
der er tilsvarende brede ribber, hvis profil 
(fig.  6B) er sammensat af  en vulst, flankeret  af 
to retkantede led. Opmuringsteknikken lader 
sig ikke umiddelbart fastslå,  da den uregelmæs-
sige overside dækkes af  kalkpuds; men mulig-
vis har ribbenakker været synlige, hvor der nu 
ses en gratlignende rygning. Kapperne heri-
mellem falder  mod midten. 

Fig. 13a-b. Skibets vestligste vindue i syd med ind-
vendig påforing  fra  kirkens senromanske ombyg-
ning (s. 1546). a. Blik gennem påforingen.  HJ fot. 
1986. b. Plan. 1:20. Tegnet af  Marianne Nielsen 1987 
efter  skitse af  Chr. Axel Jensen 1918. - 13a-b. The 
westernmost  window  in the south wall  of  the nave with 
addition  from  the late Romanesque rebuilding.  a. Glance 
through  the addition,  b. Ground-plan. 
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Fig. 14. †Detaljer fra  kir-
kens senromanske om-
bygning: kapitæl (s. 
1548), kragbånd (s. 
1549), vindue (s. 1544) 
og kalkmaleri på apsis 
(s. 1560). Tegning af  Ja-
cob Kornerup 1859. 
N M 2 . - †Details from  the 
late Romanesque rebuild-
ing: capital,  string  course, 
window,  and  mural paint-
ing in the apse. Drawing 
by Jacob  Kornerup  1859. 

Hvælvslagning i skibet. Med beslutningen om 
at overhvælve skibet (og tårnrummet) har man 
opgivet herskabsgalleriet, men til gengæld 
skabt et toskibet, hvælvet rum, som kan være 
det ældste af  sin slags herhjemme.30 For at løse 
problemet med at slå hvælv i det brede rum har 
man set sig nødsaget til at midtdele det på langs 
med fire  rundpiller, af  hvilke den østligste an-
bragtes lige op ad korbuen og senere udvidedes 
med en påmuring (s. 1554) under den nu tve-
delte korbue. Fagenes udstrækning i rummets 
længdeakse øges fra  vest mod øst, tydeligvis 
fordi  man ved anbringelsen af  pillerne og de 
herpå hvilende gjordbuer i tværaksen har måt-
tet respektere det allerede eksisterende, nye 
vinduessæt. 

De 75 cm svære piller har baser og kapitæler, 
som er delvis skjulte under det hævede gulv og 

Fig. 15. N. L. Høyens 
beskrivelse af  Ubby kir-
ke i notebogen fra  1832. 
NM2. - N.L.Høyen's 
description  of  Ubby 
Church in his notebook 
1832. 

forvansket  af  cementpudsen. Baserne har som 
nu haft  kubeform,  men profileret  og mindst 40 
cm højere (jfr.  fig.  51b). Ifølge  Høyen (jfr. 
fig.  15) afsluttedes  de med en dobbelt vulst ved 
overgangen til søjleskaftet.  Trapezkapitælernes 
oprindelige form  fremgår  bedst af  de gamle 
gengivelser (jfr.  fig.  11, 14 og 21), som viser 
ringen ved overgangen til søjlen og de karakte-
ristiske konkavt afskårne  hjørner under den 
smalle abakus. 

Hvælvene  er 1871-72 fuldstændig  uniforme-
ret på bekostning af  detailformer,  der ifølge  de 
ældre gengivelser afveg  på flere  punkter og 
herigennem røbede usikkerhed og eksperimen-
ter, ganske som man møder det i andre ek-
sempler på tidligt hvælvbyggeri. Hvælvbuerne 
hviler mod rummets vægge, bortset fra  triumf-
væggen, på trinvis udkragede konsoller (jfr. 
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fig.  14, 19), hvis fem  skifter  tidligere havde af-
rundet kant med undtagelse af  den øverste, 
femte,  som var karnisprofileret  (de nuværende 
har syv skifter);  dog er konsollerne i vesthjør-
nerne små og mere enkle. Desuden er der i 
væggene indhugget rundbuede forlæg,  undta-
gen i triumfvæggen,  hvor man har opført 
skjoldbuer (nu ca. 50 cm brede). 

De ældre gengivelser viser samstemmende, 
at det vestligste fag  i begge rækker samt det 
næstvestligste i sydrækken var grathvælv,  og 
det beror antagelig på en fejl,  at Morten Jepsens 
afbildning  (fig.  21) gengiver det næstfølgende 
hvælv i sydrækken tilsvarende. De øvrige 
hvælv havde ribber, hvis profil  svarede til det i 
tårnrummet bevarede og således var sammen-
sat af  et skarprygget led, flankeret  af  to vulster. 
Også for  gjordbuernes vedkommende sås vari-

ationer, idet disse snart var glatte, snart beriget 
med et profil,  sammensat af  vulster, skilt af 
hulkel. Heller ikke på dette punkt er de gamle 
gengivelser dog helt indbyrdes overensstem-
mende, hvad selve fordelingen  angår. 

Vurderingen af  hvælvenes tekniske kon-
struktion vanskeliggøres af  oversidernes kalk-
puds. Samtlige hvælv har kubeform,  og de to 
østligste adskiller sig ved at være højere end de 
øvrige, svarende til de pågældende fags  større 
længde. Det østligste fag  i sydrækken er for 
størstedelens vedkommende ombygget (delvis 
med små gule sten),31 hvilket derimod ikke 
gælder det andet fag  mod syd, der må være 
opført  som et halvstens ribbehvælv. Det har en 
gratlignende rygning, som kan dække ribber-
nes nakker, og kapperne herimellem er muret 
af  skifter,  som mødes i aksmønster. Tiisvaren-
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Fig. 16. Tårnrum, set 
mod sydøst (s. 1550). LL 
fot.  1980. - Tower  cham-
ber to the south-east. 

de forhold  kendetegner andet og tredje fag  i 
nordrækken. Sydrækkens tredje og fjerde  fag 
samt det vestligste i nord, dvs. de tre grat-
hvælv, har i modsætning til ribbehvælvene hel-
stens svære kapper. De er imidlertid ikke muret 
som hvælv af  denne type normalt (to hinanden 
skærende tøndehvælv); men med skifter,  der 
mødes i aksmønster svarende til ribbehvælvene 
- tilsvarende særegenhed findes  i Bjernede.32 

Hvælvslagning i tårnrum. Samtidig med ski-
bets indhvælvning er en ændring af  det påbe-
gyndte tårn, hvis herskabspulpitur nu blev op-
givet til fordel  for  en elegant hvælvet hal 
(fig.  16), hvis egentlige formål  er uvist (dåbska-
pel?, herskabsloge? eller begravelseskapel?). 
Rummet dækkes af  fire  lavtsiddende hvælv, 
samlet på en midtersøjle med trapezkapitæl. 
Såfremt  hvælvene, som her formodet,  er se-
kundære, må væggenes hvælvforlæg  med halv-
søjler, den tilsvarende udsmykning af  flanke-
murens nicher og de aftrappede  konsoller på 
vestvæggen, alle være kommet til i forbindelse 
med denne ændring. Forholdet kan kun afgøres 
ved nedhugning af  cementpudsen, men for-

modningen finder  muligvis støtte i den om-
stændighed, at fem  af  halvsøjlerne før  restaure-
ringen 1871-72 manglede; det kan på den anden 
side ikke udelukkes, at disse var sekundært 
borthuggede. 

De rundbuede, falsede  gjordbuer er ca. 75 
cm brede og skjules over frisøjlen  delvis af  de 
helstens brede ribber, der har samme profil 
(fig.  6 A) som skibets oprindelige. Kapperne er 
halvstens og på oversiden ses, at de mellem 
ribbernes nakker er muret med tydelig tendens 
til aksmønster langs isselinjerne. Det lavstam-
mede præg over fri-  og halvsøjlerne har med et 
lavere gulvniveau været mindre udtalt, og iføl-
ge såvel Høyen som Herholdt (jfr.  fig.  15, 11), 
har en ring forneden  på skafterne  givet dem en 
baseagtig markering. Skitsen antyder tillige, at 
trapezkapitælernes linealagtige forløb  ganske 
som i skibet forvansker  den oprindelige form. 

Samtidig med hvælvslagningen må tårnrum-
mets adgangs- og belysningsforhold  være blevet 
ændret. Det er næppe sandsynligt, at den snæv-
re vestportal bibeholdtes, omend dette ikke 
helt kan udelukkes, eftersom  hverken højden af 
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dens ydre eller indre åbning kendes nøjagtigt; 
der kan således også efter  ændringerne have 
været passage under den brede hvælvkonsol, 
som indsattes over dørstedet. Derimod har 
man senest nu indmuret vinduer i vest, uden 
hvilke rummet ville være forblevet  helt uop-
lyst; disse er dog forlængst  slugte af  flere  sæt 
yngre lysåbninger. 

Arkaderne mellem tårnrummet og skibet er 
også ombygget for  at harmonere med den nye 
rumstruktur. De spidsbuede arkader er falsede, 
og det nedre stik udgår fra  trinvis udkragede 
konsoller, svarende til hvælvkonsollerne i såvel 
skib som tårnrum. Der er imidlertid ikke belæg 
for  denne sidste detalje, som skyldes Vilh. Tve-
de. Før 1871-72 stod arkaderne med forhugge-
de vanger, og på ældre tegninger er åbningerne 
forsøgsvis  rekonstrueret såvel med videreførel-
se af  det falsede  stik (jfr.  fig.  15) som med halv-
søjler svarende til tårnrummets (jfr.  fig.  11). 

Et særligt problem, som skal nævnes i for-
bindelse med ombygningen af  skillemuren 
mellem skib og tårnrum, er de tre brede »lise-
ner« på skillemurens østside mod skibet (jfr. 
fig.  19, 51a). De har en under nuværende gulv 
skjult sokkel med rundet kant og ender i mu-
rens halve højde med aftrappede  skifter.  Den 
midterste lisen rummer en halvrund vievandsni-
che? (53x62 cm; 37 cm dyb og med bunden 45 
cm over nuværende gulv).33 Lisenerne virker 

Fig. 17. Overside af  tårnrummets sydøstre hvælv 
(s. 1550). HJ fot.  1986. - The  south-east vault  of  the 
tower chamber seen from  above. 

1551 

Fig. 18. Vestenden af  skibet, set mod tårnrummet 
samt døbefont,  jfr.  fig.  32 (s. 1551). Tegning af  Bur-
man Becker, dateret 4. maj 1855. Det kongelige Bib-
liotek. - West  end  of  the nave, seen towards  the tower 
chamber and  the font,  cf.  fig.  32. Drawing by Burman 
Becker  1855. 

umiddelbart som ansatser til et andet hvælvsy-
stem i skibet eller til et pulpitur; men muligvis 
er de blot tilføjet  i forbindelse  med den her 
foreslåede  ændring af  skillemuren som en art 
forstærkning. 

Hvælvslagningen medførte,  at adgangen til 
såvel tårnets øvre stokværk som til kirkens 
loftsrum  i det hele taget har måttet etableres på 
en anden måde, muligvis via en fritrappe  på 
nordsiden, hvilket med sikkerhed senere blev 
tilfældet.  Højden af  det nye stengulv i første 
mellemstokværk, hvor åbningerne til det op-
givne pulpitur blændedes, medførte  endvidere 
en justering af  bunden i sydvinduet (jfr.  fig. 
13a). Den hævedes i højde med udmuringen af 
hvælvlommerne og står nu med en vandret sål 
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Fig. 19. Tværsnit. 1:150. Målt af  Hej 1983, tegnet af 
Marianne Nielsen 1986. - Cross-section. 

af  uregelmæssigt lagte munkesten hvorover 
puds, mens den fra  grænsen mellem påforingen 
og det oprindelige vindue skråner ned til dettes 
lysning. 

Tårnets  ydre. Det er ikke muligt at afgøre, 
om tårnbyggeriet nogensinde blev fuldført. 
Formentlig er projektet opgivet undervejs, 
men bevaret murværk over skibets forhøjede 
flankemure  viser, at det i hvert fald  har været 
ført  op i nogen højde. Inden opførelsen  af  det 
nuværende tårn er det imidlertid skåret så me-
get ned, at skibets tag kunne forlænges  hen 

over tårnet34. 
Bygherre og datering. Efter  gammel tradition 

skal kirken være bygget af  stormanden Esbern 
Snare, nærmere betegnet 1179, jfr.  bygningsind-
skrift  på en sten, indmuret i våbenhusets syd-
gavl (fig.  20). Denne sten, af  granit, måler 40-
43x132 cm og bærer følgende  indskrift  i sort-
malede, fordybede  versaler: »Anno 1179 er 

denne kirke bygt af  Esbern Snare«. Stenen 
nævnes tidligst i 1700'rnes topografiske  littera-
tur, hvor årstallet i øvrigt læses som 1170.35 

Hvadenten denne læsning er fejlagtig  eller 9-
tallet er fremkommet  ved en senere manipula-
tion, er indskriften  næppe ældre end 1700'rne 
og må snarest opfattes  som en lærd præsts på-
fund.36 

Det er indlysende, at denne sene overleve-
ring savner egentlig beviskraft;  men kirkens 
usædvanlige dimensioner og ruinerne af  et 
middelalderligt bygningskompleks (jfr.  s. 
1538) bestyrker dog forestillingen  om en stor-
mands værk. Hertil kommer, at de arkitektoni-
ske detaljer i den senromanske modernisering 
har sine nærmeste paralleller i Sorø klosterkirke 
og andre af  Hvide-slægtens stiftelser,  hvorved 
der også kan fremføres  stilistiske grunde til at 
godtage overleveringen - i det mindste derhen, 
at Esbern Snare har haft  et medansvar for  den-
ne store kirke mellem hans befæstede  by Ka-
lundborg og Sæbygård ved Tissø, hvor han 
skal være død 1204. 

I den moderne arkæologiske litteratur om 
Ubby kirke har der været enighed om, at Es-
berns indsats må angå ombygningen, ikke den 
oprindelige stenkirke, som henføres  til 
1100'rnes første  halvdel.37 Det er dog vigtigt at 
understrege, at der intet er til hinder for,  at 
markstenskirken med dens regelmæssige skif-
ter af  delvis firhugne  sten kan være opført  efter 
1150, ligesom man ikke kan vide, hvor mange 
år der er forløbet  fra  indvielsen af  stenkirken til 
iværksættelsen af  dens modernisering med tegl. 

I modsætning til kernebygningen rummer 

Fig. 20. Bygningsindskrift  på sten, indmuret i gav-
len af  søndre våbenhus (s. 1552). HJ fot.  1986. - Se-
condary  founding  inscription on a stone embedded  in the 
gable of  the south porch. 
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Fig. 21. Vilhelm Beck prædiker i Ubby kirke. Litografi  1865 af  Harald Jensen efter  tegning af  Morten Jepsen. -
Vilhelm  Beck preaching in Ubby  Church.  Lithograph  1865 by Harald  Jensen  after  a drawing  by Morten  Jepsen. 

ombygningsfasen  en række mere specifikke  de-
taljer, hvortil der, som antydet, kan findes  pa-
ralleller i Hvide-slægtens kirkebyggeri og den 
tidlige sjællandske teglstensskole. Således gen-
findes  både de kubeformede  baser og trapezka-
pitælerne med hulede hjørner i Kalundborg og 
Fjenneslev.38 Fremhæves skal endvidere tårn-
rummets (og skibets) karakteristiske ribber 
samt den oprindelige profilering  (vulster, ad-
skilt af  hulet led) af  flere  gjordbuer i skibet, 
hvortil findes  paralleller i Sorø.39 Endelig kan 
nævnes korhvælvets karakteristiske »kapi-
tæler«.40 

Ombygningen er, som beskrevet, sket eta-

pevis og med planændringer på væsentlige 
punkter; dog taler ensartetheden i teglstensma-
terialet for  et samlet, kortere byggeforløb.  In-
gen af  de nævnte stilparalleller er sikkert date-
rede, men der er grund til at fremhæve,  at de 
tilsvarende detaljer fra  Sorø tilhører sene afsnit, 
som næppe er ældre end o. 1200. Hertil kom-
mer, at såvel den femsidede  apsis (muligvis in-
spireret af  Kalundborgs polygonale tårne) som 
opgivelsen af  herskabspulpituret repræsenterer 
et brud på romansk praksis.40a Ombygningen 
af  Ubby med hvælv, som kan henregnes til 
førstegrøden  af  hjemlige ribbehvælv, må der-
for  snarest henføres  til årene o. 1200-25. Det er 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 103 
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således muligt, at Esbern har været både natur-
stenskirkens bygherre og initiativtageren til 
dennes modernisering. 

†Kortårn  eller tilflugtsrum?  Indtil 1871 stod ko-
ret med mure, som hævede sig så højt over 
skibets murkrone, at begge afsnit  lå under fæl-
les tagflade.  De gamle afbildninger  viser des-
uden, at der i den høje østgavl, som kronedes af 
to små blændinger, var en rund aflastningsbue 
af  hensyn til murværkets tyngde på apsisbuen. 
Ifølge  Høyen var der bjælkehuller og en enkelt 
bevaret bjælke tilhørende en loftsetage  over 
korhvælvingen, hvortil adgangen har været via 
vindeltrappen i det 1871 fjernede  †trappehus i 
skibets sydøstre hjørne.41 

Hverken spørgsmål om datering, oprindelig 
skikkelse eller funktion  af  korets overbygning 
lader sig nu besvare. Høyen skønnede, at mu-
rene var jævngamle med den senromanske om-
bygning, men omstændigheder som bjælkelof-
tet (i stedet for  muret gulv på hvælvets oversi-
de) og den nærliggende sammenhæng med det 
sekundært indbyggede trappehus, tyder snare-
re på et senere tilblivelsestidspunkt; dog mulig-
vis allerede i 1200'rne. Høyen sammenlignede 
overetagen med tilflugtsrummet  over koret i 
Karise,42 og det er fristende  at se en indirekte 
bekræftelse  herpå i oplysningen om, at holste-
nerne under Grev Gert 1333 belejrede Ubby 
(s. 1537). 

Det er dog lige så vel muligt, at overbygnin-
gen var levn af  et nedskåret klokketårn. Et så-
dant tårn (sml. Bakkendrup s. 1221) kunne væ-
re opført  som en mere beskeden erstatning for 
det planlagte store vesttårn. Da dette endelig 
rejstes i ny skikkelse i 1400'rne, er kortårnet 
skåret ned, så skibets tag kunne forlænges  hen 
over dette; de to småblændinger på gavlen 
stammede i givet fald  fra  denne ændring. 

Før 1871 var korets apsisbue understøttet af 
en spidsbue, som på de ældre gengivelser tyde-
ligt ses at indramme altertavlen (jfr.  fig.  11, 
21). Denne »senere Hjælpebue af  Mursteen« 
(jfr.  fig.  15) var nødvendig, fordi  overbygnin-
gens mur trods aflastningsbuen  har vejet for 
tungt. Det er endvidere muligt, at påmuringen 
af  skibets østligste pille under korbuen også 

skal opfattes  som en støtteanordning i forbin-
delse hermed. Endelig ses på gengivelser af  kir-
kerummet før  1871 (jfr.  fig.  11) et bueslag mel-
lem trappehuset i sydøsthjørnet og ovennævnte 
pille. Dette arrangement, som har understøttet 
skjoldbuen foran  triumfvæggen  må stå i for-
bindelse med en ombygning af  det tilsvarende 
hvælv samtidig med trappehusets opførelse. 

Den nuværende tårnoverbygning må være op-
ført  i 1400'rne over levnene af  den senroman-
ske forgænger.  Materialet er en kort munke-
sten (26-27x12,5x8,5 cm), som tydeligt ad-
skiller sig fra  de lange senromanske sten. Stene-
ne er lagt i polsk skifte,  og de glattede fuger 
midtridset med murskeen. På østsidens neder-
ste del, fra  et niveau svarende til skibets mur-
krone, er der udvendig foran  det bevarede 
gamle murværk opsat en halvstens skalmur, 
omfattende  to fladbuede  blændinger (fig.  23) på 
hver side af  en tilsvarende afdækket  dør mellem 
skibets loft  og tårnets andet mellemstokværk. 
Skalmuren erstatter den oprindelige facade, 
som åbenbart har været for  medtaget. 

Opgangen til de øvre stokværk er oprindelig 
sket via en †fritrappe  i nord, som ved opførelsen 
af  nordre våbenhus (se nedenfor)  afløstes  af  en 
muret spindel. Den oprindelige fladbuede 
overdør er dog for  størstedelens vedkommen-
de endnu i brug, og en blændet rest af  dens 
ydre åbning er synlig fra  nævnte tilbygnings 
loftsetage  (jfr.  fig.  24). Begge mellemstokværk 
belyses af  et rundbuet vestvindue, som er ind-
sat ved restaureringen o. 1870. I andet mellem-
stokværk findes  ydermere et tilsvarende i nord, 
indmuret i et større oprindelig fladbuet,  falset 
vindue i den vestre af  to spidsbuede spareblæn-
dinger; tilsvarende blændinger bryder stokvær-
kets sydvæg. Klokkestokværket har to glam-
huller til hvert verdenshjørne, fladbuede,  men 
ved en midterpille delt i to slanke, ligeledes 
fladbuede  åbninger. Flankemurene afsluttes 
med falsgesimser,  mens foden  af  de øst-vest-
vendte blændingsgavle markeres af  vandnæse. 
Gavlene står med brede fod-  og toptinder fra 
o. 1870; men havde indtil da glatte kamme og 
lille toptinde (jfr.  fig.  22); muligvis har der op-
rindelig været kamtakker. Begge gavle har syv 
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Fig. 22. Kirken, set fra  sydøst inden restaurering. Stik i Trap (1858) efter  tegning af  Jacob Kornerup. - The 
church seen from  the south-east before  it was restored.  Print  in Trap  (1858)  after  a drawing  by Jacob  Kornerup. 

høj blændinger, som dog er indbyrdes varieret. 
I øst er der spidsbuet afdækning,  undtagen over 
de yderste lave samt midterblændingen, der har 
tvillingdelt spidsbue, samlet på to skifter  høj, 
karnisprofileret  konsol; midterblændingens 
stik er tillige kronet af  toprude. Sidstnævnte 
motiv afslutter  samtlige blændinger på vest-
gavlen, hvor midterblændingens konsol dog er 
afløst  af  en lang hængestav, hvilende på skrå-
kantet konsol over fladbuet  kalkeluge. 

I 1400'rne, men senere end tårnet, er der ud 
for  kvindedøren i nord rejst et våbenhus (siden 
1966 ligkapel, tidligere materialhus) i to stok-
værk med styrtrumsloft  og således svarende til 
en type, som nyder betydelig udbredelse i Vest-
sjælland, sml. eksempelvis Årby (s. 1452) og 
Rørby. De svære mure af  munkesten i munke-
skifte  hviler på en udvendig fremspringende 
markstenssyld, og flankemurene  afsluttes  af 
nyere falsgesims.  Et fladbuet,  falset  vindue i øst 
afsløste  1966 et vindue fra  1871-72, som atter 
var indsat i stedet for  et ufalset,  hvis afdækning 

ikke kendes. Gavlens fladbuede,  falsede  dør 
sidder let forskudt  mod vest af  hensyn til kor-
respondancen med den nu blændede kvinde-
dør. Herover brydes gavlen af  en ud- og ind-
vendig falset  luge til øvre stokværk. Blæn-
dingsgavlen står med bred fod-  og toptinde, 
svarende til de øvrige fra  1871-72, ligesom de 
fem  højblændinger, har spidsbuet, fornyet  af-
dækning af  små gule sten. I midterblændingen, 
som er bredest, åbner der sig endnu en flad-
buet, mod loftet  falset  luge; indvendig er gav-
len bevaret med forstærkende  midterpille. 

Underetagens vægge brydes af  halvanden 
stens dybe, fladbuede  nicher. Herfra  er der nu 
ikke længere opgang til overetagen og loftet, 
hvis loftsadskillelse  er fjernet.  Rummets nuvæ-
rende højde andrager 270 cm, mens afstanden 
mellem gulv og loft  i overetagen har været ca. 
225 cm; i styrtrumsloftet  er der ca. 100 cm høje 
sidemure. 

Tilbygningen omfatter  desuden et samtidigt 
trappehus til tårnet, bygget lidt skævt for  dettes 
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Fig. 23. Skalmur på tårnets østside (s. 1554). HJ fot. 
1986. - Faced  wall  on the east side  of  the tower. 

gamle overdør (jfr.  fig.  24). Trappehuset har 
halvtag over nyere retkantgesims, og den flad-
buede, falsede  underdør giver adgang til en 
muret spindel med loft  af  fladbuede  binderstik. 

Nordsidens anden sengotiske tilbygning er 
et sakristi, opført  af  munkesten i munkeskifte 
med store rejste sten over markstenssylden. 
Mod nord har bygningen nu en blændingsgavl 
af  små gule sten, opsat 1871-72 som pendant til 
ligkapellets. Tidligere havde sakristiet gavle 
mod øst og vest svarende til et halvtag i forlæn-
gelse af  korets - en type, som er velkendt på 
egnen.43 Ældre gengivelser af  kirken (jfr. 
fig.  22) viser †østgavlen smykket af  fire  højblæn-
dinger, hvis oprindelige afdækning  (med kam-
takker?) da øjensynlig var skåret væk; en lofts-
luge fandtes  i den sydligste og højeste af  blæn-
dingerne. Gavlfoden  markeredes af  to rækker 
aftrappede  blændinger, begge kronet af  sav-
skifte.  Af  denne udsmykning er den nedre ræk-
ke bevaret og ved restaureringen videreført 
som en let fremspringende  frise  på nordgavlen. 

Sakristiet har i dag vinduer mod øst og vest 
samt en udvendig norddør. Disse erstattede 
1871-72 ældre åbninger på samme sted. Ifølge 
Kornerups tegninger (jfr.  fig.  4 og 22) var vest-
vinduet — rundbuet med lige gennemløbende 
vanger - da blændet, mens der i øst fandtes  et 
lille afsprosset  trævindue, indmuret i en oprin-
delig åbning, hvis spidsbuede stik (til spejl) 
endnu ses skære sig op i blændingsfrisen.  Tids-
punktet for  indsættelsen af  præstedøren kendes 
ikke. 

Det indre dækkes af  to fag  hvælv, hvilende 
dels på forlæg,  dels på piller, nu med hulkante-
de kragbånd. Såvel den helstens brede gjordbue 
som de halvstens skjoldbuer mod koret og 
langs vestvæggen er spidsbuede. Ribberne, 
hvis nakker er synlige mellem de let kuplede 
kapper, er halvstens. Forbindelsen med koret 
sker gennem en fladbuet  dør, som ved re-
staureringen synes flyttet  en anelse mod vest 

Fig. 24. Skibets nordmur med østre del af  blændet 
overdør til tårn, set fra  ligkapellets loft  (s. 1554). HJ 
fot.  1986. - North  wall  of  the nave with the east part of  a 
bricked-in  upper door  seen from  the mortuary  loft. 
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Fig. 25. Tårn (s. 1554), 
set fra  vest med levn af 
skibets oprindelige vest-
gavl (s. 1544). HJ fot. 
1986. - Tower  seen from 
the west with traces of  the 
original  west gable of  the 
nave. 

(sml. fig.  4). Ifølge  Herholdts grundplan fra 
1856, som ganske vist må tages med forbehold, 
var sakristiet da delt i to mindre rum, forme-
delst en skillevæg med dør i midten under 
gjordbuen (jfr.  dog gravkapel). 

Det store sydlige våbenhus, som har afløst  en 
beskeden forgænger,  er bygget i to etaper, 
uden at det i dag klart fremgår,  hvorvidt der 
var tale om en projektændring undervejs eller 
en regulær ombygning. Materialet er munke-
sten i munkeskifte  over en næsten helt jord-
dækket markstenssyld. Fra loftet  ses, at flanke-
murene og gavlen er forhøjet,  hvilket bl.a. ty-
deligt fremgår  af  fugningen,  som under skellet 
er udglattet, men herover ridset med murske-
en. Forhøjelsen andrager for  flankemurenes 
vedkommende mindst 10 skifter  og står vel i 
forbindelse  med beslutningen om at udstyre 
bygningen med hvælv i stedet for  det bjælke-
loft,  som antagelig har ligget i højde med en 
afsats  i gavlen otte skifter  under skellet i flanke-
murene. Hvælvet må således være sekundært 

og hviler på udligningsmure eller indhuggede 
forlæg.  Ændringen forklarer,  hvorfor  man har 
forsynet  bygningen med et udvendigt †trappe-
hus, som fjernedes  1871-72, men ses på de æl-
dre afbildninger  (jfr.  fig.  4, 22). Trappehuset, 
hvortil en parallel findes  i Drøsselbjerg 
(s. 1307) og tidligere i Store Fuglede, havde 
fladbuet,  falset  underdør, og af  overdøren, som 
ifølge  fugningen  er jævngammel med forhøjel-
sen, er bevaret ansats til det fladbuede  stik over 
nordre vange. 

Våbenhusets ydre fremtræder  helt præget af 
restaureringen 1871-72. Således er der en om-
fattende  skalmuring med små gule sten, og tag-
gavlen er nyopført.  De gamle gengivelser vi-
ser, at indgangsdøren tidligere var rund- eller 
fladbuet  med spidsbuet spejl. Taggavlen pryde-
des af  ni høj blændinger, med spidsbuet afdæk-
ning, som dog for  den midterstes vedkommen-
de var afløst  af  tvillingdelt stik (muligvis af-
trappet), samlet på hængestav. Kammene stod 
glatte, bortset fra  en lille toptinde. I den mid-
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terste blænding sad en luge, hvis nederste del er 
synlig fra  loftet.  Østsidens vindue havde før 
1871 fladbuet  form,  men var sekundært udmu-
ret i lysningen og lukket med afsprosset  træ-
ramme. - I det indre ses, at hvælvet har halv-
stensribber og en lavtsiddende, svagt tilspidset 
helstens skjoldbue mod skibet; der er levn af 
lette overribber med bindertrin mellem de 
svagt kuplede kapper. — En indskriftsten,  ind-
muret udvendig i gavlen, øst for  døren, er be-
skrevet s. 1552. 

†Våbenhus.  På skibets sydmur ses et tagspor, 
hidrørende fra  en beskeden forgænger  for  det 
nuværende våbenhus. 

Eftermiddelalderlige  reparationer og istandsættel 
se. Der er kun fa  oplysninger om kirkens til-
stand i eftermiddelalderlig  tid ud over de for-
hold, som fremgår  af  bygningen selv og af  æl-
dre gengivelser. Synsforretninger  i 1600'rnes 
slutning giver imidlertid indtryk af  et ikke ube-
tydeligt forfald:  28. juli 168521 var således »mu-
ren over altret på den søndre side af  kirken« 
(apsishvælvet?) revnet, tårnets østside ud for 
klokkerne brøstfældig,  kammene manglede 
tegl, og der var råd flere  steder i tagværkerne. 
Sidstnævnte forhold  var øjensynlig så alvorligt, 
at man 17. maj 169021 frygtede,  at kirkens tag-
værk ville skride sammen, knuse hvælvingerne 
og presse sydsiden ud. 1697 var »gavlen over 
altret« og våbenhusets gavl ganske ruinerede, 
sakristiet havde »givet sig ud fra  kirken« med 
skader på hvælvet til følge,  og endelig måtte 
man indlægge fire  ankerbjælker i tårnet. 1700 
var der fortsat  behov for  reparation af  murværk 
(herunder »gaflen«,  vel korets), hvælv og tage; 
med der savnes oplysninger om, hvorledes dis-
se forskellige  former  for  brøstfældighed  er ble-
vet afhjulpet. 

Hovedreparationer i 1812 og 1822 er ikke 
nærmere specificeret.44  1827 blev kirkens og 
tårnets murværk istandsat, 1830 fulgte  bygnin-
gens indre og 1839 tårnet, hvis øverste del mod 
syd skalmuredes.44 Ved midten af  1800'rne 
fremtrådte  kirken ifølge  samtidige beskrivelser 
og afbildninger  med glatte kamme, formentlig 
nedskårne som følge  af  reparationer. Ligeledes 
vidnede talrige murankre om stabiliserende 

indgreb, for  skibets vedkommende ved hjælp 
af  de ankerbjælker, som af  Larsen kaldes »van-
zirende, umalede og uafpudsede«,45  og på Her-
holdts interiør (fig.  11) ikke er retoucheret 
bort. Ydermere var der ved tårnets sydvest-
hjørne opsat en †støttebue, som nævnes 183719 

og er angivet på Kornerups plan (fig.  4). 
186815 blev tårnet repareret, og året efter  var 

våbenhuset under ombygning. Dette må være 
optakten til den gennemgribende hovedrestaure-
ring, som i det væsentlige gennemførtes  1871-
724 6 efter  tegninger af  Vilh. Tvede, som grev-
skabet benyttede så flittigt  til sine kirker i disse 
år .4 7 Den »særdeles bekostelige restauration«, 
som ifølge  synsprotokollen »ville gøre Ubby 
til en af  landets smukkeste landsbykirker«, er i 
øvrigt blot summarisk beskrevet, og dens nær-
mere omfang  såvel som visse tekniske frem-
gangsmåder lader sig derfor  kun indirekte ud-
lede. I det ydre blev korets usædvanlige over-
bygning og den femsidede  apsis fjernet  og for 
sidstnævntes vedkommende erstattet af  en ka-
rakterløs replik med tre vinduer. Endvidere 
blev der opmuret nye taggavle på kor, skib, 
sakristi og våbenhus, mens det nordre våben-
hus og tårnet på dette punkt nøjedes med om-
muring af  kammene. Våbenhusets udvendige 
trappe og tårnets støttepille fjernedes,  og der 
indsattes nye rundbuede vinduer og døre. 

I det indre erstattedes den spidse støttebue 
mellem koret og den nye apsis af  en rund apsis-
bue, foruden  at man fjernede  skibets træankre 
og trappehuset i sydøsthjørnet, hvor hvælvet 
nymuredes. Ydermere blev samtlige vægge og 
hvælv overtrukket med puds af  kalk og ce-
ment, hvorved oprindelige detaljer sløredes, 
specielt i skibet, hvis hvælv fik  ensartede ribber 
med vulstprofil,  falsede  gjordbuer og forstør-
rede konsoller. Lignende uniformering  gen-
nemførtes  i tårnrummet, hvis spidsbuede arka-
der rekonstrueredes frit  med vederlagskonsol-
ler som skibets, mens en række manglende 
halvsøjler tilføjedes.  Overalt i det indre betone-
des bueslag, piller, konsoller, ribber og gjord-
buer med en olie- og kalkmalet dekoration, ho-
vedsagelig imiterende mursten og holdt i ok-
ker, rødbrunt og gråt med hvid afstribning. 
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Fig. 26. Indre, set mod 
vest. LL fot.  1980. - In-
terior  to the west. 

Denne nyromanske udsmykning, som for-
mentlig er uden arkæologisk belæg, svarer i ka-
rakter og farver  til Jacob Kornerups samtidige 
arbejder i Sorø 48 og Kalundborg kirker; sidst-
nævnte restaureret af  Tvede. Den udtrykker 
antagelig restauratorernes erkendelse af  sam-
menhængen mellem de tre kirker. Ved re-
staureringen fik  kirken endvidere overalt (bort-
set fra  materialhuset, dvs. nordre våbenhus) 
nye gulve, lagt af  store ottekantede gulstensfli-
ser, vekslende med kvadratiske røde; dog lig-
ger der i stolestaderne gule mursten på fladen, 
mens nordre våbenhus har faet  gule klinker 
(med fuge)  i forbindelse  med indretningen til 
ligkapel 1966. Selvom det ikke nævnes, må det 
antages, at tagværkerne af  fyrretræ  (herunder 

to særskilte stole til ophængning af  gjordbuer-
ne i skibet) stammer fra  den store restaurering. 

Ved udgravning til varmeanlæg 1918 konsta-
teredes levn af  et (†)munkestensgulv  på sand ud 
for  skibets vestligste pille og nordre »lisen« på 
tårnets skillemur, henholdsvis ca. 20 og ca. 30 
cm under eksisterende flisegulv. 

Indtil restaureringen o. 1870 fandtes  der på 
sydsiden af  apsis, kor og skib samt i vestgavlen 
mod tårnrummet store fladbuede  †vinduer  (jfr. 
fig.  22), som snarest må henregnes til en istand-
sættelse i 15- eller 1600'rne. I første  halvdel af 
1800'rne indsattes i disse og andre ældre lysåb-
ninger de afsprossede  trævinduer, som af  Lar-
sen kaldes »nye og lyse«.45 

Endnu i 1600'rnes slutning stod korets, ski-
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bets og tårnets tage med †blybeklædning, mens 
de to våbenhuse og gavlkammene var afdækket 
med tegl.21 

Kirken står i dag helt præget af  Vilh. Tvedes 
istandsættelse, og er især for  det indres ved-
kommende et helstøbt eksempel på datidens re-
staureringsprincipper; dog er pillernes malede 
kvaderimitation overhvidtet i 1960'erne. 

Opvarmning. 188320 opsattes et varmeappa-
rat, som 1905 fornyedes.  1918 anskaffedes  et 
dampvarmeanlæg med indfyring  fra  nordre til-
bygning, angivet på ældre plan. 1966 afløstes 
dette af  vandopvarmning, betjent fra  fyrrum  i 
en dertil indrettet bygning på kirkegården. 

(†)Kalkmalerier.  På inderkarmen af  korets 
nordvindue ses levn af  en topmedaljon med 
flankerende  sidefigurer.  Maleriet, der senere er 
overkalket, er udført  på glittet puds med ok-
ker, rødbrune, grønne og blå farver.  Det må 
ifølge  sin placering være samtidigt med den 
senromanske ombygning, hvilket tillige gjaldt 
det fragment  af  en perspektivisk mæanderbort, 
som Jacob Kornerup 1859 aftegnede  på den se-
nere nedbrudte apsis (jfr.  fig.  14). 

INVENTAR 

Oversigt.  En romansk gravsten ligger nu som sæde 
på en muret bænk op ad våbenhusets gavl ved ind-
gangen, hvor to næsten helt udslidte gotiske sten 
bruges som trædesten. Fra middelalderen stammer 
desuden den usædvanlige døbefont  af  skånsk sand-
sten, en klokke ved navn Margrete fra  1439 med 
nedertysk indskrift  og et korbuekrucifiks  udført  i 
1500'rnes første  fjerdedel  af  den såkaldte Næstved-
eller Store Fuglede-mester. - 1622 hentedes prædike-
stolen i Roskilde; på dens opgang sidder våben for 
Christian Friis, der i forlening  havde Hellig Trekon-
gers kapel ved Roskilde domkirke, hvortil Ubby var 
henlagt. Tilsvarende har senere kirkeejere markeret 
sig i forbindelse  med inventarfornyelser.  1706 skæn-
kede amtmand over Kalundborg amt, Johan Chri-
stopher Schønbach til Birkendegård (Værslev sogn) 
et †alterklæde og †messehagel, muligvis i forbindelse 
med hustruen, Edel Sophia Billes død. Det berettes 
endvidere, at han indrettede begravelse i det halve af 
sakristiet, hvor hans salige hustru henstilledes. Her 
hænger nu hendes billede, muligvis oprindelig del af 
et epitafium. 

Sidst i århundredet bekostede Christian Schmidt, 
kendt som oversætter og notarius publicus i Køben-

havn, en sten af  marmor over sine forældre;  faderen 
var Jacob Smed, Kelleklinte, der o. 1725 nævnes som 
kirkeværge. Desuden skænkede notarius Schmidt til 
brug ved kommunionen et mahognibord og »om-
slag« af  rødt fløjl  med guldgaloner og frynser  samt 
en præsenterbakke til altersølvet, som han også hav-
de foræret.  Af  disse ting findes  kun bakken endnu i 
kirken. Altersølvet omstøbtes 1827 på foranledning 
af  Christian Lerche og svarer til sygesættet fra  sam-
me år. 

Det nuværende alterbord er en fyrretræskasse, 
som er åben mod øst, formentlig  opstillet 
1871-72 i forbindelse  med apsidens nyopførel-
se. Forgængeren, antagelig et middelalderligt 
†alterbord, beskrives o. 186049 som en granit-
blok, IO½ kvarter lang og 5½ bred (ca. 155x85 
cm). 

En middelalderlig †alterbordsforside  betegnes 
1832 af  Høyen som et »ej umærkeligt gammelt 
tysk maleri af  De hellige tre konger, nu øde-
lagt«. Det kan tænkes at være udgået fra  et 
værksted, som har leveret endnu bevarede pa-
neler til adskillige sjællandske kirker, med sam-
me motiv, f.eks.  i Hagested, Kirke Hvalsø og 
Lyngby.50 

Alterklæde,  fra  1900'rne, af  rødt fløjl,  med 
kors og kanter af  guldgalon. †Alterklæder.  In-
ventariet 1684 omtaler et gammelt opslidt al-
terklæde af  blomstret fløjl;  næste års inventari-
um betegner det som brunt.21 O. 172551 nævnes 
igen et brunt fløjlsklæde.  I præsteindberetnin-
gen o. 1760 siges fløjlsaltertøjet  at være skæn-
ket 1706 af  [amtmand Johan Christopher] 
Schønbach;52 det var af  rødt fløjl  med brede 
guldgaloner og etatsråd Schønbach og hans 
første  kones [Edel Sophia Billes] våbener bro-
deret derpå.33 Ved synet 1803 benævnes det af-
fældigt  og burde erstattes af  et nyt. Endnu 1816 
var manglen uafhjulpen.44  Inventariet 186215 

opregner et karmoisinrødt klæde med guldga-
loner); senere på året anskaffedes  et nyt med 
guldsnor og -galoner. 

Altertavlen (fig.  27), med reliefskåret  årstal 
1677, kan tilskrives Lorentz Jørgensens værk-
sted, beliggende først  i Holbæk og i hvert fald 
siden 1671 i Kvanløse.54 Billedskæreren døde 
1681, og tavlen hører til et af  værkstedets se-
nere arbejder, er muligvis den yngste af  en lang 
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Fig. 27. Altertavle med reliefskåret  årstal 1677, fra  Lorentz Jørgensens værksted i Holbæk (s. 1560). LL fot. 
1980. - Altar-piece,  with date  1677  carved  in relief,  from  Lorentz Jørgensen's  workshop  in Holbæk. 

række; det sidst kendte signerede værk er præ-
dikestolen i Nørre Jernløse fra  1679. Det pro-
duktive værksteds arbejder er let genkendelige 
især på ornamentikkens udformning,  men også 
på opbygningen, selv om denne er dygtigt va-
rieret efter  det enkelte kirkerums størrelse og 
form.  Trods lighederne i store træk er det lyk-
kedes at gennemføre  variationer i detaljerne. 

Udformningen  af  tavlen i Ubby kommer tæt 
på Raklevs (s. 1387); motiverne og deres place-
ring er den samme, kun er der i postamentet en 
malet indskrift  i stedet for  den religiøse frem-
stilling af  Hyrdernes tilbedelse, og topstykket 

er gennembrudt som på den større tavle i Køge 
og den nu brændte i Asminderød.55 

Postamentfeltets  bruskede barokkartouche 
indrammer glat felt.  Til siderne, under stor-
stykkets to midterste evangelistfigurer,  sidder 
bøjler med store frugtbundter,  og yderst er der 
vinger opløst i volutter og bruskværk. 

Storstykkets midtfelt  rummer nadverscene, 
hvis gulv hviler på karnisformet  bjælke, der 
ligger oven på postamentgesimsen. Scenen fo-
regår i perspektivisk fremstillet  rum med bæn-
ke på de tre sider; over Kristus, som sidder 
midt for  langvæggen, er en baldakin flankeret 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 104 
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Fig. 28a-b. Altertavledetaljer, storstykkets sidefelter,  a. Korsfæstelsen,  b. Opstandelsen, sml. fig.  27 (s. 1562). 
LL fot.  1980. - 28a-b. Details of  the side  panels in the central  compartment  of  the altar-piece.  a. The  Crucifixion,  b. The 
Resurrection,  cf.  fig.  21. 

af  vinduer. Bordet er dækket med lammet, tal-
lerkener og en enkel kalk. I sidefelterne  ses 
Korsfæstelsen  (mod nord) og Opstandelsen 
(mod syd, fig.  28a-b); under scenerne lave kar-
toucher. Felterne indrammes af  store evange-
listfigurer  med vingede symboler ved fødder-
ne, i hænderne holder de pen og opslået bog. 
Regnet fra  nord er det Mattæus, Lukas, Mar-
kus og Johannes; de to midterste er ombyttet 
efter  1918, i strid med den bibelske rækkefølge. 
Imellem deres fodstykker  den reliefskårne  date-
ring: »Anno« og »1677«. Til siderne vinger op-
løst i viltert bruskværk og med fornyede  engle-
hoveder. Tilsvarende ornamenter med udtruk-
ne bruskede volutter ligger på sidefelternes  ge-
simser og lukker over midtfeltet;  på hjørnerne 
er opstillet statuetter af  Moses med lovens tav-
ler og Johannes Døberen med opslået bog og 
korsstav. 

Det gennembrudte topstykkes himmelfarts-
scene flankeres  af  serafer  og krones af  den for 
værkstedet så karakteristiske siddende, basun-
blæsende engel. Under feltet  reliefskåren  ver-
salindskrift:  »Actorum I« (Apostlenes gernin-
ger kapitel 1). 

Tavlen står uden staffering,  kun med for-
gyldning på årstal og bibelhenvisning.56 I po-
stamentet ses forgyldt  frakturindskrift:  »Vor 
Herre Jesus Christus i den Nat ...« (1 Kor. 23-
25); i sidefelternes  kartoucher har der antagelig 
stået bibelhenvisninger eller citater, som f.eks. 
på tavlen i Stenløse (DK. Frborg. s. 2371, 
fig.  11) eller i Kalundborg Vor Frue kirke. 

Altersølv. Kalk,  disk og oblatæske fra  1827, 
omstøbt af  ældre sæt skænket af  Christian 
Schmidt (jfr.  nedenfor),  svarende til sygesæt-
tet, som Christian Lerche samme år forærede 
kirken. Kalken (fig.  29) er 21 cm høj, med cir-
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kulær fod,  der går lige over i cylinderformet 
skaft.  Dette brydes af  knoppen, hvis tætte rif-
linger svarer til bægerets. Dog er den indkneb-
ne mundingsrand glat med givernavnet: »Chri-
stian Schmidt« fra  den ældre kalk gentaget i 
graveret skriveskrift.  Desuden ses her og under 
bunden fire  stempler: mestermærke IL i oval 
for  Johan Martin Lercke (Bøje 880), Køben-
havnsmærke (18)27, guardeinmærke for  Chri-
stian Peter Næbo og månedsmærke jomfruen. 

Glat disk, 14 cm i tvm., med giverindskrif-
ten under fanen,  hvor også stempler svarende 
til kalkens er anbragt. 

Glat, cylinderformet  oblatæske med let 
hvælvet låg, hvorpå giverindskriften.  Tvm. 9,5 
cm, højde 3 cm. Under bunden stempler som 
kalkens. 

Præsenterbakke  (fig.  30), 1780, tvm. 26 cm. 
Den cirkulære, flade  bakke hviler på tre fødder 
støbt som blomsterdekoration og har langs den 
lave kant en båndomvundet, drevet bladkrans. 
Den graverede skriveskrift  (navnene dog delvis 
med versaler) i bunden meddeler: »Paa Vor 
kiæreste Salige Söster Frue Christine Lovise 
Sonnes Egenhændige Begiæring Leveres denne 
Presenteer-Tallerken til Herr Justiceraad Chri-
stian Schmidt som et taknemmeligt Mindes 
Tegn skiönt i sig selv ringe For ald hans redeli-
ge Venskab mod hende og hendes især Hendes 
Sösterdatter da Börs Comissare Lÿckes Nu 
Herr Jörgen Østrups Enke Christiane Sophie 
Wissenberg som han tillige med Herr Lotto ad-
vocat Damkiær I hendes förste  Enkestand saa 
trolig hialp og Hendes dybt sörgende Söster og 
Svoger Christine Elisabeth Tuxen og Christian 
Tuxen Der har ladet dette paateigne Helsingör 
den 30 t e Augusti 1780«. 

Under bunden fire  stempler: mestermær-
ke NP over (17)78 (Bøje 588) for  Niels Pihl, 
guardeinmærke for  Fredrik Fabricius, Køben-
havnsmærke (17)80 og månedsmærke vand-
manden. 

†Altersølv og †bord. Ifølge  optegnelser i kirke-
bogen 178451 skænkede notarius (publicus) i 
København, Christian Schmidt, til brug ved 
kommunionen (altergang) et bord af  mahogni 
med forgyldte  sirater og et »omslag« (klæde) 

Fig. 29. Alterkalk og sygekalk, begge udført  1827 af 
Johan Martin Lercke, København (s. 1562, 1564). LL 
fot.  1980. - Chalice  and  chalice for  the sick,  both executed 
in 1827 by Johan  Martin  Lercke,  Copenhagen. 

på samme af  rødt fløjl  med guldgaloner og 
frynser.  Desuden den nævnte præsenterbakke, 
så stor, at altersølvet, som han også havde 
skænket, kunne stå derpå.57 Det drejede sig om 
en kalk af  sølv, indvendig forgyldt  og med for-
gyldte sirater udvendig, en tilhørende disk af 

Fig. 30. Præsenterbakke fra  1780, skænket af  Chri-
stian Schmidt, notarius publicus i København, brugt 
til altersølvet ved kommunionen (s. 1563). LL fot. 
1980. - Salver  from  1780 donated  by Christian  Schmidt, 
notary public in Copenhagen,  used  for  the altar  plate dur-
ing the Communion service. 
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Fig. 31. Alterstage, antagelig fra  1862 udført  efter  en 
barokstage (s. 1564). LL fot.  1980. - Altar  candlestick, 
probably from  1862 after  the style of  a baroque candlestick. 

sølv og æske til brødet. Der medfulgte  også en 
kande til vin; den var af  tin, men i en medføl-
gende skrivelse lovede giveren, at der skulle 
komme en kommunionskande af  sølv. Ud fra 
de foreliggende  arkivalske oplysninger ser det 
imidlertid ikke ud til at være sket. 

Af  ældre altersølv opregner inventarierne fra 
168421 til o. 172551 en kalk og disk af  sølv for-
gyldt, mens præsteindberetningen fra  1700'r-
nes midte58 oplyser, at kalken var skænket af 
sognepræst Soren Christensen 1597. - 1684 og 
1689 nævnes to tinflasker,21  en lille og en stor, 
mens det o. 172551 omtaler en stor og to små. 

†Alterkande. 186213 nævnes en vinkande af 
porcelæn. 

Sygesæt, bestående af  kalk (fig.  29) med vin-
beholder og oblatgemme samt disk, fra  1827, 

ifølge  graveret skriveskrift  på den glatte mun-
dingskant skænket af:  »Grev Christian v. Ler-
che til Lerchenborg«. Udformningen  svarer til 
altersølvets; kalken er 13 cm høj, og 16 med 
vinbeholderen, diskens tvm. 9 cm. Identiske 
stempler ses under kalkens bund og mundings-
rand samt under diskens fane.  I samtidigt, 
skindforet  læderfutteral.  †Sygesæt. Inventa-
rierne 1684 og o. 1725 opregner en kalk og disk 
af  hvid sølv til de syge, 1684 med tilføjelsen,  at 
dette sæt er til reparation hos guldsmeden.59 

1764 nævnes desuden en aflang  sølvæske til ob-
later.60 

Alterstager (fig.  31), svarende til Årbys fra 
o. 1625, men snarere efterligninger  fra  1862, da 
det noteredes, at der siden sidste syn var an-
skaffet  to meget smukke malmstager.61 Samti-
dig oplyses, at de var forsynet  med forlorne 
piber til lys; herved skal muligvis forstås  de på 
den tid ofte  anvendte bliklys, jfr.  f.eks.  Sønder-
sted (s. 409). 

†Messehagler.  Inventariet 1684 opregner en 
gammel messehagel af  brunt, blomstret kaff 
med et kors af  guldknipling på ryggen.21 

O. 172551 nævnes blot en messehagel; ved mid-
ten af  1700'rne beskrives en dejlig hagel af  rødt 
fløjl  med brede guldgaloner, skænket 1706 af 
etatsråd Schønbach og hans første  frue,  og beg-
ges våbener broderet derpå (sml. †alterklæ-
der).60 Synet 180344 noterede, at en ny messeha-
gel burde anskaffes,  1862 var den af  karmoisin-
rødt silkefløjl  og guld.15 

†Messeklokker.  Inventariet 1684 opregner to 
primklokker; følgende  år er der tilføjet,  at de er 
blevet borte.21 O. 1725 nævnes tre.51 

Alterskranke,  fra  restaureringen 1871-72, he-
steskoformet,  med snoede standere af  zink, ka-
pitælerne af  bronze.62 Alt guldbronzeret. 
Håndliste af  mahogni. Den afløste  en †alter-
skranke af  smedejern, skænket 1760 af  grev 
[Christian] Lerches enke, Amalia Magdalena 
Christiana, født  grevinde af  Leiningen-Wester-
burg.6 0 

Fonten  (fig.  32), er antagelig samtidig med 
kirkens ombygning o. 1200 og udført  af  skånsk 
sandsten,63 undtagen den nedre, store vulst, 
som er en fornyelse  af  cement. Højden andra-
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ger 77 cm og tvm. 60-72 cm. Fonten, der af 
Mackeprang64 henføres  til gruppen af  skånske 
palmetfonte,  er hugget af  to sten med vulst på 
den cylinderformede  fod.  Kummen er uregel-
mæssig ottepassig, dvs. sammensat af  otte cir-
kelslag, en i Danmark ualmindelig udform-
ning.6 3 Dekorationen består af  en række smalle, 
flade  stave eller blade, foroven  afrundede,  for-
neden hvilende på en spinkel, dobbelt tovstav 
med modvendte snoninger. Denne detalje er 
karakteristisk for  gruppen af  palmetfonte,66 

men bruges ikke på sjællandsk eller anden 
dansk fonteskulptur,  fremstillet  af  den hårdere 
granit. Udsmykningens placering foroven  på 
fontekummen  er usædvanlig; i reglen er den 
anbragt på kummens underside, så at denne 
hviler som en blomst i bladene.67 

Både ud- og indvendig er der rester af  bema-
ling. I skibet, lige vest for  den østligste søjle. 

Dåbsfade.  1) Muligvis det messingbækken i 
fonten,  der opførtes  i inventariet 1684 og stadig 
o. 1725.59 Det er glat, ca. 70 cm i tvm., uden 
nogen form  for  dekoration. 2) Fra 1886, af 
messing, glat med ombukket rand. Under fa-

Fig. 32. Romansk font  af  skånsk sandsten (s. 1564). 
LL fot.  1980. - Romanesque font  of  Scanian sandstone. 

Fig. 33. Kristus. Detalje af  korbuekrucifiks  fra 
1500'rnes første  fjerdedel,  sml. fig.  34. (s. 1566). LL 
fot.  1980. - Christ.  Detail  of  chancel-arch crucifix  from 
the first  quarter  of  the sixteenth century, cf.  fig.  34. 

nen ciseleret skriveskrift:  »Anno 1886 Uby 
Kirke« og initialerne CL over krone for  kirkee-
jeren Christian Lerche. 

†Dåbsfad.  1862 nævnes et mindre dåbsfad  af 
zink, galvanoplastisk forkobberet.15 

Dåbskander. 1) 1979, af  messing, 25 cm høj. 
Under bunden graveret skriveskrift:  »1179 Ub-
by Kirke 1979« og med versaler langs kanten: 
»Skænket af  Rørby-Værslev-Store Fuglede-Lil-
le Fuglede-Jordløse sogne W. og E. H.«. 2) An-
skaffet  1844,19 af  tin, 23 cm høj, såkaldt choko-
ladekandeform,  jfr.  f.eks.  Skamstrup (s. 834 
med fig.  27). Ude af  brug og i stykker. På loftet 
over nordre våbenhus. 

Krucifikser.  1) (Fig. 33-34), fra  1500'rnes før-
ste fjerdedel,  på korstræ fra  1961. Figuren til-
hører en gruppe skåret af  den såkaldte Næstved 
krucifiksmester  eller som Francis Beckett be-
nævnede ham: Store Fuglede-mesteren, hvis 
krucifikser  her i amtet foruden  i Store Fuglede 
findes  i Drøsselbjerg (s. 1325, fig.  32).68 
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Fig. 34. Korbuekrucifiks  fra  1500'rnes første  fjerde-
del på korstræ fra  1961 (s. 1565). LL fot.  1962. -
Chancel-arch  crucifix  from  the first  quarter  of  the sixteenth 
century on a cross from  1961. 

Fig. 35. *Evangelisttegn for  Markus fra  korbuekru-
cifiksets  oprindelige korstræ (s. 1566). NM2. LL fot. 
1980. - *Symbol  of  St.Mark  the Evangelist  from  the 
original  cross of  the chancel-arch crucifix. 

Kristusfiguren,  der måler 168 cm, hænger i 
skråt strakte arme med krumme (mestendels 
fornyede)  fingre.  Hovedet med den karakteri-
stiske baretlignende tornekrone (nu uden tor-
ne) er drejet let mod højre; det magre ansigt 
med lang, lige næse flankeres  af  to snoede hår-
lokker med værkstedets let genkendelige vand-
rette krølle forneden.  Et smalt overskæg går i 
eet med det midtdelte, bølgede hageskæg. 
Armhulerne er kraftigt  markerede, hvilket og-
så gælder bughulen med brystvunde i Kristi 
højre side skåret nærmest vinkelret på overgan-
gen til brystet. Det dramatisk svungne lænde-
klæde har stor sløjfe  og flige  flagrende  til begge 
sider. Benene er skarptryggede med overlagte 
fødder,  højre øverst. 

Figuren er hulet i ryggen og har nedboret, 
tilproppet hul i hovedet; på en linje foran  dette 
hul fandtes  tre forholdsvis  tynde dyvelrester, 
og i bagsiden af  begge lår er der boret tre huller 
på række. Tilsvarende er fundet  på krucifikset 
fra  Vejlø udført  i samme værksted og på det i 
Kundby, hvor de dog også går op gennem ryg-
gen (jfr.  s. 643, fig.  28b); desuden på figurer  i 
den gotiske altertavle i Ruds Vedby (s. 995, 
fig.  17). Formålet har antagelig været at undgå 
revnedannelser i træet. 

Inden restaureringen 1961 hang figuren  på 
oprindeligt korstræ, hvor dog de firpasformede 
afslutninger  mere eller mindre manglede, og 
korsskæringen i stedet for  den oprindelige glo-
rieskive var forsynet  med en rudebosse. Tre 
fragmenter  afleveredes  til Nationalmuseet 
(inv. nr. D 244-46/1960). Det ene består kun af 
et lille stykke af  rammen og det øverste af  en 
vinge, de to andre repræsenterer Mattæus og 
Markus (fig.  35). De bevarede sidefigurer  til 
værkstedets krucifikser  synes skåret af  forskel-
lige hænder; det samme gælder evangelistteg-
nene, hvoraf  endnu færre  er for  hånden. 

Figuren fremtræder  med fa  spredte rester af 
oprindelig uovermalet staffering  på kridt-
grund;69 hudfarven  er svagt gullig med rød 
mund og røde bloddråber under vunden, hvori 
samme farve  ses. Hår og skæg er brunt, torne-
kronen grøn; lændeklædet har rester af  forgyld-
ning og blåt på foret.  Blåt ses også på evange-
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listtegnenes ramme, mens tegnene selv har re-
ster af  forgyldning,  og bunden bag dem er zin-
noberrød; på vingerne lidt grønt. 

1832 hang krucifikset  med to †engle70 på 
vestsiden af  skibets østligste pille, men her ses 
det ikke på Burman Beckers tegning af  kirken 
fra  1855 eller Herholdts fra  1859 (fig.  45, 11). 
Ved Tvedes restaurering erstattet af  nr. 2, jfr. 
nedenfor.  Siden opbevaredes det på våbenhus-
loftet,  indtil det efter  at være blevet restaureret 
1961 atter anbragtes på den gamle plads. 

2) Antagelig anskaffet  i forbindelse  med den 
store restaurering; i hvert fald  ses det på et foto-
grafi  fra  1872 (fig.  41). Af  gibs, ca. 115 cm højt, 
udført  efter  model af  J. A.Jerichau (sml. Årby 
s. 1474, fig.  39). Stærkt beskadiget. Indtil 1961 
på vestiden af  skibets østligste pille, nu på loftet 
over nordkapellet. 

Prædikestol  (fig.  36). 1621 blev der betalt på 
prædikestolen og for  jern til den; året efter 
»indmurede« murermesteren den nye stol, som 
hentedes i Roskilde sammen med snedkeren, 
hans svende og redskaber, ligesom der betaltes 
for  kost i to dage til snedkeren og fire  svende.71 

Stilistisk kan stolen henføres  til Anders Nielsen 
Hatts værksted i nævnte købstad, jfr.  f.eks. 
stolene i Grandløse, Hørby og Svinninge samt 
en gruppe altertavler, hvortil bl.a. hører den i 
Søndersted.72 Grundlaget for  disse tilskrivnin-
ger er en signeret præstestol i Stenløse (DK. 
Frborg. s. 2387). Det skal dog bemærkes, at der 
i byen på denne tid fandtes  et andet betydeligt 
værksted, og at samarbejde dem imellem vides 
at have fundet  sted. Således kontraherede præ-
sten i Smørum med Brix [Michell] snedker om 
altertavle og -bord i kirken dér, men alterbor-
dets hermer og figurerne  i tavlens søjlenicher er 
typiske arbejder af  Anders Nielsen Hatt .7 3 

Stolen består af  en kurv på fem  fag  og delvis 
fornyet  opgang, hvis hermer stammer fra  et 
†rygskjold (jfr.  fig.  21), mens de to våbenskjol-
de kan have siddet dér eller på et ældre op-
gangspanel, jfr.  tilsvarende malede i Hørby 
(s. 502). Bærestolpen er fra  første  halvdel af 
1800'rne, og himlen omtales 1872 blandt for-
nyelserne,20 som desuden må have omfattet 
ikke uvæsentlige dele af  kurven, således f.eks. 

Fig. 36. Prædikestol fra  1621 udført  i et Roskilde-
værksted, antagelig Anders Nielsen Hatts (s. 1567). 
LL fot.  1980. - Pulpit  from  1621 made  by a Roskilde 
workshop,  probably Anders  Nielsen  Hatt's. 

gesimsen. Endvidere må bemærkes storfelter-
nes yderste ramme med fladsnit,  hvori indgår 
bosser og slutsten. Lignende fladsnit,  men 
uden bosser ses f.eks.  på prædikestolen i Kilde-
brønde;74 imidlertid synes den ikke at være 
brugt på andre af  værkstedets arbejder sammen 
med kartouchen, der indfatter  muslingeskalni-
che med evangelistfigur. 

Opbygningen er værkstedets vanlige, hvor 
et karnisformet  led med fladsnit  på undersiden 
er indskudt mellem postament og storfelter; 
under hjørnehermerne sidder fornyede(?)  bøj-
ler med skællagte skiver, på de tilsvarende ge-
simsbøjler ses englehoved. Storfelterne  ind-
rammes som nævnt af  lister med fladsnit;  i fyl-
dingen indenfor  er kartoucheindrammet mus-
lingeskalniche, hvori evangelisterne med sym-

1567 
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Fig. 37a-c. Prædikestols detaljer, sml. fig.  36. a. Del af  nyt opgangspanel med genanvendte hermer og våbener 
for  Christen Friis til Kragerup og hustruen Barbara Wittrup. b-c. Dydehermer mellem kurvens felter,  b. 
Kærlighed, c. Håbet (s. 1568). LL fot.  1980. - 37a-c. Details of  the pulpit,  cf.  fig.  36. a. Part  of  the new stair panel 
with re-used  terms and  the coats of  arms of  Christian  Friis,  Kragerup  Manor,  and  of  his wife,  Barbara Wittrup.  b-c. 
Between the individual  panels are the terms of  two Virtues.  b. Charity.  c. Hope. 

bol og i midten Frelseren, alle stående på små 
konsoller. Sviklerne udfyldes  af  fugle  med tøj-
guirlande i næbbet, engle spillende på lut eller 
med blomsterskål i hånden. Evangelisternes 
rækkefølge  er: Mattæus, Markus, Lukas (fig. 
38a-b) og Johannes. Mellem fagene  ses dyde-
hermer med udtrukne volutkapitæler og skaf-
ter prydet af  fladsnit  hvorpå store frugter. 
Nærmest opgangen står sandsynligvis Troen 
med bog i venstre hånd, mens højres attribut 
mangler, dernæst Håbet med fugl  og anker, 
Kærlighed med barn på venstre arm (fig.  37b-c, 
sml. Grandløse s. 211, fig.  llb-c, der viser til-

svarende dydehermer på altertavlen fra  1622 og 
prædikestolen fra  1625), Retfærd  med sværd 
(klingen borte) og vægt, Styrke med brudt søj-
le og endelig nærmest væggen Klogskab med 
spejl og slange. 

Opgangens hermer repræsenterer Mådehold 
med kande og bæger, Kong David spillende på 
harpe (fig.  37a) og øverst Fromhed med lam, 
svarende til forholdene  i Rørby og Fyrendal 
(DK. Sorø s. 1074, fig.  10-11), der henføres  til 
samme værksted.75 I to af  de i øvrigt glatte fel-
ter er anbragt reliefskårne  våbener for  Christen 
Friis til Kragerup og hustruen, Barbara Wit-
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Fig. 38a-b. Prædikestolsfelter  med evangelistfigurer,  sml. fig.  36. a. Mattæus, b. Lukas (s. 1568). LL fot.  1980. 
- 38a-b. Panels of  the pulpit  showing figures  of  the Evangelists,  cf.  fig.  36. a. St.  Matthew,  b. St.  Luke. 

trup; han fik  1617 forlening  med Hellig Tre-
kongers kapel i Roskilde domkirke, hvorunder 
Ubby hørte. 

Ældre afbildninger  (jfr.  fig.  21) viser et †ryg-
skjold med to felter  flankeret  af  de hermer, der 
som nævnt nu er brugt på opgangspanelet. 
Desuden fremgår  det, at der i søndre stolesta-
derække stod en dørfløj  (s.d.) hørende til præ-
dikestolsopgangen. 

Lydhimlen udførtes  i forbindelse  med re-
staureringen 1871-72; den er uregelmæssig syv-
sidet, en udformning  som hverken begrundes 
af  stolens nuværende opstilling eller dens place-
ring før  Tvedes istandsættelse. Udseendet sy-
nes at svare til den ældre †himmels,76 dvs. med 
glat gesims, der på hjørnerne brydes af  bøjler 
hvorpå englehoved, ingen topstykker, men 

forneden  en bladfrise  afbrudt  af  englehoved 
med udbredte vinger. 

Stolen står afrenset  med latinske indskrifter  i 
postamentet og himlens gesimsfrise;  med gyld-
ne versaler henholdsvis: »Matthævs III pæni-
tentiam agite vitæ prioris appropinqvat enim 
regnum coelorum« (Omvend jer, thi Himme-
riget er kommet nær ... Matt. 3,2) og »Esai 58 
clama necesses qvasi tuba exalta vocem tvam et 
annuncia popvlo meo scelera (peccata) eorvm« 
(Råb højt, spar ikke din strube ... Es. 58,1). 
1862 omtalt som malet og forgyldt.15 

Tidligere stod den ved sydvæggen, mellem 
andet og tredje vindue og indgangsdøren (sml. 
fig.  21), nu er den flyttet  til sydøsthjørnet. 

†Timeglas.  Beskrivelsen 1862 nævner et time-
glas på prædikestolen.13 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 105 
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Fig. 39. Stolestade fra  o. 1600. På gavlens postament 
våben og initialerne MB (s. 1570). LL fot.  1980. -
Pew from  c. 1600. On the bench-end's  pedestal  are a coat-
of-arms  and  the initials MB. 

Stolestader  (fig.  39), jævnaldrende med prædi-
kestolen fra  1621 og muligvis udført  i samme 
værksted. Af  dette sæt er gavlene med tilhøren-
de døre bevaret, mens sæderne med deres van-
ger ind mod væggen og rygstødene er fornye-
de, antagelig ved restaureringen 1871-72. 

Gavlene har pålagte dobbelte pilastre, som 
hviler på fælles,  højt postament smykket med 
fladsnit;  tilsvarende er brugt i gesimsfeltet  over 
pilastrene. Disse er glatte med joniske kapitæler 

og derunder et prydbælte hvori diademhoved 
(fig.  40). Over gesimsfeltet  sidder tandsnit og 
æggestav, som også ses under trekantgavlens 
to skråsider. På to af  postamenterne er flad-
snittet udformet  som våbener, hvorover re-
liefskårne  initialer, henholdsvis »VC« og 
»MB«, muligvis for  Marie Below.77 

Lågerne har arkadefyldinger,  hvis pilastre og 
bueslag smykkes af  varieret fladsnit  i lighed 
med gavlenes. 

Vestligt i skibet er opstillet enklere stole, 
uden fladsnit  og æggestav, men med (genan-
vendte?) diademhoveder. Tårnrummets gavle, 
der har diamantbosse på diademhovedets 
plads, og som mangler låger, er antagelig iden-
tiske med det nye stoleværk, der var opstillet 
ved synet 1872,20 medmindre der med udtryk-
ket tænkes på de løse bænke, som på ældre foto-
grafier  ses i skibet mellem søjlerne. Af  disse er 
bevaret tre i koret og tre i skibets vestende. 

Indgangspanelet hører til det ældste stolesæt 
og har fire  arkadefelter  med fladsnit  på pilastre 
og bueslag, og foroven  æggestav. 

Alle stole står med mørk egetræsmaling. 
I 16- og 1700'rne stod stolene i tre rækker i 

skibet, nu er der kun to . 7 8 1697 omtales en stor 
del af  stolene som forfaldne,  uden døre og 
»ganske øde for  bund«; i den forbindelse  næv-
nes tre rækker stole, foruden  stolene i tårnet. 
Allerede 1685 begyndte panelerne langs vægge-
ne at gå i forfald  og var 1697 helt forrådnede, 
hvilket også gjorde sig gældende for  de »øver-
ste«, dvs. østligste stole.21 

†Skrifte-,  præste- og degnestole. Præsteindbe-
retningen 1758 gengiver indskriften  på skrifte-
stolen således: »Nomen domini benedictum ex 
hoc nunc et usqve in seculum« (Herrens navn 
[være] velsignet fra  nu af  og i al evighed).79 

1862 omtales præstens og degnens stole i 
koret.15 

†Borde. Om et bord skænket o. 1780 af  nota-
rius Christian Schmidt, se s. 1563. 1684 stod 
der i sakristiet et bord af  fyr;21  en egeskive 
nævnt sammesteds o. 1729 kan muligvis være 
det samme.31 

†Monstransskab(?),  er i præsteindberetningen 
1809 beskrevet således: »En aflang  pyramide-
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dannet figur  udsiret med forskellige  udhugne 
sirater. Den indeholder tvende aflukker  oven 
over hinanden forsynede  indvendig med et 
stærkt jerngitter og udvendig beklædt med træ. 
Hvad dens bestemmelse har været, kan ikke 
bestemt angives.11 Beskrivelsen tyder dog på, 
at der er tale om et monstransskab, sml. f.eks. 
Mørkøv (s. 799, fig.  31). 

Pengeblok, antagelig fra  restaureringen 1871-
72, svarende til blokkene i bl.a. Årby (s. 1486), 
Rørby og Svallerup. Den firkantede  blok be-
står af  en 85 cm høj trækasse med profileret 
sokkel og gesims, pengeslids i låget; i forsiden 
jernbeslået skuffe.  Malet mørk egetræsfarve  li-
gesom stolestaderne. I våbenhuset. 

Pengebøsse, fra  1800'rne, af  messing. På loftet 
over nordre våbenhus. †Pengebøsse og -tavler. 
1862 nævnes en bøsse af  messing (ovennævn-
te?) med fad  samt to tavler.15 

Dørfløje.  (Fig. 42) jævnaldrende med prædi-
kestolen fra  1621 og stolestaderne, dog synes 
trekantgavlen foroven  at være yngre. Døren er 

Fig. 40. Detalje af  stolestadegavl, sml. fig.  39 
(s. 1570). NE fot.  1986. - Detail  of  the bench-end,  cf. 

fig.  39. 

Fig. 41. Indre, set mod øst. Topp fot.  1872. - Interior 
to the east. 

formentlig  identisk med den, der på Herholdts 
tegning (fig.  11) anes i søndre stolestaderække, 
hvor den fungerede  som opgangsdør til prædi-
kestolen. Den har to fyldinger  med arkader, 
hvis pilastre og bueslag smykkes af  fladsnit;  til-
svarende er brugt på indramningens pilastre og 
de høje postamenter. Nederst er et glat fod-
stykke, hvorpå rudebosse, og tilsvarende ses 
foroven  under fladt,  jonisk kapitæl. Trekant-
gavlen, som efterligner  en ældre, må være tilfø-
jet, da døren fik  sin nuværende plads mellem 
kor og sakristi. Det skete antagelig ved Tvedes 
restaurering, hvor døråbningens placering æn-
dredes (jfr.  s. 1556). Egetræsfarvet  svarende til 
stolestaderne. 

Af  de øvrige døre stammer indgangsdøren til 
våbenhuset og skibet samt til sakristiet fra  re-
staureringen 1871-72. Tårndøren er en enkel 
plankedør holdt sammen af  to vandrette revler, 
hvorimellem en skrå, og med en stor repara-
tion forneden.  Alle er brunmalede. 

105* 
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Fig. 42. Dørfløj  fra  o. 1600, mellem kor og sakristi 
(s. 1571). LL fot.  1980. - Door c. 1600, between the 
chancel and  the sacristy. 

†Pulpitur. Regnskaberne omtaler 1685 en stol 
under pulpituret, der var ganske »nedfalden«,21 

og senest noterede synet 1803, at opgangen 
dertil var forrådnet.44  Herefter  er det forment-
lig fjernet;  Burman Beckers tegning fra  1855 
(fig.  18) viser forhugningen  af  arkaden til tårn-
rummet, vel hidrørende fra  det tidligere ned-
tagne pulpitur. 

Orgel, med 10 stemmer, bygget 1964 af  I. 
Starup & Søn, København. Disposition: Ho-
vedværk: Rørfløjte  8', Principal 4', Quintatøn 

2', Mixtur III. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2', Spidsoktav 1'; svelle. Pedal: 
Subbas 16', Gedaktpommer 8 ' . 8 0 Opstillet 
midtfor  ved nordvæggen. †Orgel, med fem 
stemmer, bygget 1909 af  I. Starup, tidligst op-
stillet 1910.81 Disposition: Bordun 16', Princi-
pal 8', Gedakt 8', Gamba 8', Fløjte 4'; to kom-
binationer; oktavkoppel fra  g. Mekanisk trak-
tur og registratur, sløjfevindlade.82  Opstillet 
sammesteds som det nuværende orgel, med 
spillebordet placeret i orgelhusets vestside. 

Salmenummertavler,  fra  restaureringen 1871-
72, glatte med profilliste  foroven  og forneden. 
Sortmalede med hvid fraktur:  »For Prædiken« 
øverst og »Efter  Prædiken« midtpå. Søm til 
metalnumre. På ældre billeder (fig.  21) ses tav-
ler med udsavet buetunge foroven  (de nuvæ-
rende før  afsavning?). 

Belysningen består af  nøgne pærer i hvælve-
nes skæringspunkt og lampetter fra  1980'erne 
på væggene. 

†Hatteknager.  Før restaureringen 1871-72 var 
der hatteknager på skibets sydvæg, over 
mandsstolene, jfr.  fig.  21. 

Kirkeskib,  ophængt 1946, model af  spansk 
karavel, skænket af  snedker Jens Lundgren, 
Kalundborg.83 I våbenhuset. 

†Ligbåre. 1820 ønskedes en ny ligbåre an-
skaffet.84 

†Tårnur.  1684 anføres  en udgift  til sejerme-
steren for  reparation af  urværket.21 O. 1729 
nævnes en urskive i tårnet.51 

Klokker.  1) (Fig. 43a) støbt 1439, tvm. 106 
cm. Indskrift  på nedertysk med reliefminusk-
ler: »Annno d(omi)ni m cccc in dem xl iare na 
der bort xpi margrete hete ik« ([støbt] år 1439 i 
det 40. år efter  Kristi fødsel,  Margrete hedder 
jeg).8 5 Ordet »anno« flankeres  af  et lille skjold 
hvori flakt  ørn; over og under indskriften  dob-
belte rammelister. På legemet to relieffer  fore-
stillende Maria med barnet og S. Katarina 
(fig.  43b). Indskriftens  lille skjold findes  på en 
halv snes klokker, der af  Uldall anses for  at 
være støbt af  en mester kaldet Kort.8 6 Navnet 
findes  på klokken fra  1435 i Dänischenhagen 
(Kreis Eckernförde),  hvis indskrift  begynder 
med samme lille skjold som på Ubby-klokken; 
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Fig. 43a-b. Klokke ved navn Margrete, støbt 1439. a. Helhed, b. Relieffer  visende Maria med barnet og 
S. Katarina (s. 1572). LL fot.  1980. - 43a-b. Bell  with the name Margrete,  east in 1439. a. In  its entirety,  b. Reliefs 
with the Virgin  and  Child  and  St.  Catherine. 

yderligere ses på legemet et identisk relief  af 
Maria med barnet. Begge eller en af  disse detal-
jer iagttages på klokker, der betragtes som ar-
bejder af  mester Kort.8 7 

2) Ifølge  indskrift  med reliefversaler  om hal-
sen »Støbt af  I. C. & H. Gamst Kjøbenhavn 
1820«. Herover en akantusfrise.  Tvm. 90 cm. 
På slagkanten profillister. 

Begge klokker er ophængt i slyngebom. 
†Klokker.  1-2) Ved klokkeskatten 1528 afgav 

kirken to klokker; den ene vejede 8 skippd., 
den anden 2 skippd. og 2 lispd.88 3) 1576, støbt 
af  Michel Dibler, Flensborg. Ifølge  præsteind-
beretningen 175879 med følgende  nedertyske 
indskrift:  »Rede mi von den avelde dern und 
helpe mi von den bludtgerigen. Se. Luren up 
mine seele. De stärchen sammelen sick weder 
mi ane mine schuldt und missedathen. Anno 
1576. Got mit Mickel Dibbler dat is war.« 
(Frels mig fra  de onde dyr og hjælp mig mod 
de blodtørstige. De lurer på min sjæl. De stær-
ke samler sig mod mig uden min egen skyld og 
misgerninger. Anno 1576. Michel Dibler støb-

te mig, det er sandt),89 sml. Birkerød (DK. 
Frborg. s. 956). 1803 noterede synet, at den 
største klokke i omtrent 50 år havde været rev-
net og burde omstøbes,44 hvilket først  skete 
1820, jfr.  klokke nr. 2. 

Klokkestolen,  af  fyr,  er sikkert udført  efter 
1817, da synet foreslog  en ny anskaffet.84  Der 
er genanvendt dele af  eg fra  en ældre. Den har 
dobbelte skråstivere og under klokkerne et 
vandret bånd hvilende på en lodret stolpe. 

GRAVMINDER 

(†)Epitafier.  1) Et maleri (fig.  44), som nu er 
ophængt i sakristiet, stammer antagelig fra  et 
epitafium.  Ifølge  den malede indskrift  forestil-
ler billedet Edel Sophia Bille og er opsat 1714 af 
hendes moder, Beate Margrethe Bielke. E. S. 
Bille var gift  med amtmand, etatsråd Johan 
Christopher Schønbach til Birkendegård (sml. 
†alterklæder og †messehagler). 

Billedet, 81X55 cm, er malet på træ og indsat 
i en ny, glat ramme. Den portrætterede er af-



Fig. 44. Maleri fra  1714 af  Edel Sofie  Bille, †1706, antagelig fra  †epitafium  (s. 1573). NE fot.  1986. - Portrait  of 
Edel  Sofie  Bille,  †1706,  painted  1714, probably from  †wall  monument. 
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bildet siddende med sit døde barn i armene, set 
en face  med hovedet vendt lidt mod venstre. 
Hun er iført  udringet, rød kjole med hvidt ved 
linningen og hvide underærmer. Sammen med 
sit nøgne, døde barn holder hun om et kruci-
fiks  og i højre hånd en laurbærgren. Barnet har 
lukkede øjne og om panden et hvidt bånd, 
hvorpå sort indskrift:  »Guds Rige hører saa-
danne til«. I skriftfelt  forneden  indskrift  med 
gul fraktur  på sort bund: »Dette er fru  Edel 
Sophia Bille, s(a)l(ig) amptmand Johan Chri-
stopher von Schønbags till Birkende gaard, 
som med sitt spæde foster  i armen lig(g)er her 
begrauen, og er dette opsatt af  hindis efterlatte 
høibedrøvede Moder, som hende saa hafuer 
stetze i Minde. Intett kand dend længsell slu-
che, som Jeg bær til Gud og dig E: S: Bille. 
Intett endis mine suche för  vii sees i Hemme-
rig. B. M. Bielke anno 1714«. Over og om-
kring afdødes  hoved er malet fem  våbenskjol-
de, i midten delt skjold med hendes fædrene  og 
mødrene våbener, til siderne hendes 16 anevå-
bener samlet i fire  4-anevåbener.90 

I begyndelsen af  1800'rne hang maleriet på 
væggen i koret, over præstestolen, nu på syd-
væggen i sakristiet. 

2) På Burman Beckers tegning fra  1855 
(fig.  45) ses på østsiden af  skibets østligste pille 
en tavle, som kan være et epitafium,  hvorom 
imidlertid ingen efterretning  haves, medmind-
re der er tale om nr. 1. 

Gravsten.  1) (Fig. 47) romansk, af  grå granit 
med sorte småpletter, 190x55 cm og ca. 10 cm 
tyk. Stenen er nu så slidt, at dens dekoration i 
lavt relief  næppe kan tydes uden hjælp af  to 
tegninger fra  henholdsvis 1759 og 1859. Det 
fremgår  heraf,  at der på den øvre del er hugget 
et latinsk kors, hvis lodrette korsstav foroven 
flankeres  af  fugle  med hovedet vendende sam-
me vej, dvs. symbolet på den frelste  sjæl, for-
neden af  to tårnlignende fremstillinger  udfor-
met som cylindere med kegletag og kugle for-
oven. Forneden på stenen ses to liljer, der sym-
boliserer Paradiset, endende i lille kugle og stå-
ende på en større over pyramide.91 Den sym-
metriske opbygning af  helt ens skulpturer om-
kring længdeaksen genfindes  på en sten i Gyl-

Fig. 45. Indre, set mod øst. Tegning af  Burman Be-
cker, dateret 4. maj 1855. Det kongelige Bibliotek. -
Interior  to the east. Drawing by Burman Becker,  1855. 

ling, dog med andre motiver; den antyder, at 
der er tale om en dobbeltgrav.92 

Om stenen noterede Søren Abildgaard, at 
den »for  nogle år siden« blev fundet  dybt neden 
i jorden, da der gravedes en grav på kirkegår-
den og 1759 lå der. Nu ligger den uden for 
søndre våbenhus, lige øst for  døren, brugt som 
sæde for  en muret bænk. 

2) (Fig. 48) o. 1307, over præsten Jacob. »Hic 
iacet Iacobus sacerdos cuius anima requiescat 
anno d(omi)ni mcccvii (Her ligger Jakob præst, 
hvis sjæl hvile [i fred],  det Herrens år 1307). 
Trapezformet,  rødlig kalksten, 169Xnu 53-55 
cm. Indskrift  med fordybede,  gotiske majusk-
ler i tre linjer øverst på stenen; lige under grav-
skriften  er indhugget et mindre græsk kors.93 

Alt er nu ganske udslidt. 1759 lå stenen uden 
for  den indre kirkedør, hvor den også er mar-
keret på Kornerups tegning 1859 (fig.  4); Løff-
ler betegner 1881 dens tilstand som rudimen-
tær, hvilket må gælde indskriften. 

3) O. 1404, gotisk. Lysgrå kalksten, 225X 
(120) cm, nu med ubetydelige rester af  re-
liefminuskler  og indhugget stående figur  under 
bueslag, vistnok en skægløs person i folderig 
dragt. Af  randskriften  læses: »M cccc iiii ... 
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vxor ... pace...« (År 1404 ... hustru ... i 
fred...).  I hjørnerne har der muligvis været 
evangelisttegn. I påskriften  under Abildgaards 
tegning af  gravsten nr. 2 omtales denne sten 
»på hvilken al inskription er afslidt,  så nær som 
årstallet 1404«. Den lå da ved indgangen til den 
ydre kirkedør, dvs. våbenhusdøren, hvor Kor-
nerup på planen 1859 (fig.  4) angiver »en meget 
gammel ligsten«, der ligesom i dag synes at 
være delvis dækket af  dørtrinet. 

4) O. 1745. Terkel Terkelsen til Birkende-
gård, virkelig justitsråd, dronning Charlotta 
Amalias, prins Carls og prinsesse Sophia Hee-
dewigs sekretær, kasserer og landinspektør. 
Født på Fyn 7. sept. 1666, død på Sjælland • 
17[45, 79 år gammel] og hustru, Maria Heer-
fordt,  *16. febr.  1688 i Kiøbenhavn, død på 
Sælland år 17• efter  at have levet sammen • år 
og avlet fem  børn, fire  sønner og een datter.94 

Under gravskriften  opbyggeligt vers: 

Stadt læsser og betragt 
hvad er wort lefne  i werden dog andet 
end som det lignes ved blomster og høe 
sorrig med glæde er sammen beblandet 
enden paa dette er eengang at døe 
falde  om kvld 
fra  sølv og gvld 
eedes af  orme og blive til mvld 
Emanvel 

Rødlig kalksten, 208x148 cm, med fordybet 
versalindskrift  tværs over stenen. I hjørnerne 
rokokoagtige kartoucher med reliefhugne  eng-
le holdende dødssymboler: timeglas, kranium, 
blæsende sæbebobler og med blomst (fig.  46). I 
korgulvet.95 

†Gravsten. Ifølge  notat fra  1772 havde notari-
us Christian Schmidt i København betalt 5 rdl. 
til kirken for  den sten af  marmor,51 han havde 
ladet lægge på kirkegården syd for  kirken, over 
sine afdøde  forældre:  Jacob (Christensen) 
Smed, Kelleklinte, der 1729 var kirkeværge i 
Ubby og hustru (Lovise Krog);96 stenen skulle 
ligge urørt i 100 år. 

Gravkapel eller aben begravelse. I optegnelser 
o. 1725 anføres,  at der ingen adelige begravel-
ser findes,51  men at hr. »Schönbach« [†1726] 
har taget det halve af  sakristiet til sin begravel-
se, hvori står hans salige frue,  Beate(!) Bille 
[†1706], sml. †epitafium  nr. 1. 

Kirkegårdsmonument.  O. 1880. Niels Ander-
sen, skolelærer i Uby, †8. nov. 1864, 68 år 
gammel, og hustru, Maren Folmersdatter, 
†5.juni 1880, 81 år. Lille, hvid marmorplade, 
35x30 cm, med fordybede,  sortmalede versa-
ler. På kirkegårdens sydmur, øst for  vestre 
låge. 

†Kirkegårdsmonumenter.97  1) O. 1843. Peder 
Hansen Warning, født  i Seem ved Ribe, død i 
Uby præstegård 9. febr.  1843, tjent hos provst 
Bech i 16 år. 

2) O. 1854. Skolelærer af  Kloubye, Hans 
Nielsen, *14. okt. 1789, død marts 1842, og 
hustru, Petrea Maria, født  Fraas, *2. marts 
1793, †5. juni 1854. Marmorplade. 

3) O. 1857. Anna Beate Breum, født  i 
Biergsted 17. aug. 1826, død i Forsinge 8. maj 
1857. Marmorplade. 

4) O. 1858. Augusta Petrea Amalie Stephan-
sen, *10. og †16. april 1858. 

Fig. 46. Detaljer af  gravsten nr. 4 fra  o. 1745 over Terkel Terkelsen. Engle med dødssymboler (s. 1576). LL fot. 
1980. - Details of  Terkel  Terkelsen's  tombstone no. 4 from  c. 1745. Angels with memento mori. 
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5) To små børn, begge hed Holger Georg 
Christian Larsen. Træplade i kirkegårdsmuren. 

†Gitre.  En henstilling 19561 5 fra  synet om at 
fjerne  jerngitrene omkring nogle gravsteder sy-
nes efter  fornyet  anmodning det følgende  år at 
være blevet efterkommet. 

KILDER O G H E N V I S N I N G E R 

LA. 270. Roskilde  Domkirkes  Kirkeinspektion.  1591-
1676. Roskilde Domkapitels kirkers rgsk. - Ars hrd.s 
provsti. 1639-1787. Forskellige sager. - Ars-Løve 
hrdr.s  provsti. 1862-1932. Synsprot. - Pastoratsarkivet. 

Ubby. 1728-74. Kirkebog. - Liber daticus 1738-
1820. - Ved  embedet.  Synsprot. 1862-19(86). - Se i 
øvrigt arkivalier for  Holbæk amt i almindelighed 
s.50. 

NM2.  Indberetning til Oldsagskommissionen 
1809. Brev fra  Jacob Kornerup til J. J. A. Worsaae 
1859. Indberetninger ved C. F. Herbst 1866 (grav-
minder), J. B. Løffler  1881 (bygning og inventar). 
Cirkulærer til biskopperne 1890. Indberetninger ved 
Chr. Axel Jensen og Hugo Matthiessen 1918 (byg-
ning, inventar og gravminder). Victor Hermansen 
udat. (bygningsbeskrivelse og gravning på kirke-
gård), N.J. Termansen 1960 og 1961 (krucifiks), 
Thomas Havning 1965 (nordre våbenhus og lighus), 
Mogens Larsen 1971 (altertavle og prædikestol), 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 106 

Fig. 47a-b og 48. 47. Romansk gravsten nr. 1 (s. 1575). a. Fotografi  ved NE 1987. b. Tegning ved J. B. Løffler 
1886. 48. Gravsten nr. 2, fra  1307, over præsten Jakob (s. 1575). Tegning ved Søren Abildgaard 1759. NM2. -
47a-b. Romanesque tombstone no. 1. 48. Tombstone  no.2 from  1307 for  the grave of  Priest  Jacob. 
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Chr. Waagepetersen 1971 (bygning), Hugo Johann-
sen 1980 og 1986 (kirkegård og bygning), Marie-
Louise Jørgensen og Birgitte Skov 1980 (inventar og 
gravminder), Henrik Jacobsen 1983 (bygning). -
Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar 
og gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Redak-
tionen afsluttet  1986. 

Tegninger  NM2.  Gravsten (nr. 1 og 2) ved Søren 
Abildgaard 1759. - Plan, apsis og interiør ved 
J. D. Herholdt 1856. - Plan, bygningsdetaljer, kalk-
maleri og gravsten (nr. 1 og 2) ved Jacob Kornerup 
1859. - Font ved J. B. Løffler  1881. - Gravsten (nr. 1) 
ved J. B. Løffler  1886. - Plan ved Charles Christen-
sen 1921. - Plan, længde- og tværsnit ved Henrik 
Jacobsen 1983. - Udaterede gengivelser af  kirken før 
restaureringen 1871-72: Eksteriør og apsis (fra 
Storcks samling 1922). - Laveret interiør ved 
C. Profft  (baseret på Harald Jensens litografi  efter 
Marius Jepsens tegning 1865). - KglBibl.  2°. 61 og 
66. Johan Gottfred  Burman Becker: Tegninger af 
Danske Kirker, Monumenter, Døbefonter,  Grav-
sten og andre mærkelige Alderdomslevninger. - Ka-
lundborg  Museum.  Eksteriør ved Jacob Kornerup 
1871. 

Notebøger.  NM2.  Høyen XII, 9f.  - Worsaae XX, 
51. - Henry Petersen XXXII, 122. - Jan Steenberg I, 
53f. 

1 Jfr.  Morten Pedersøn: Biscops Absalons oc Her Es-
bern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme, 1589, 
s. iii: »Herr Esbern Snaris kønhed oc Adelig mod oc 
gierninger, baade til Sore Closter at stiffte  oc forme-
re, Kircker at bygge i Callundborrig, i Uby i Artz-
herrit i Sieland ...«. 
2 Roskildebispens jordebog s. 163. 
3 SRD I, 191. 
4 Jfr.  C.F.Wegener, udg.: Diplomatarium Chri-
stierni Primi, 1856, s. 159, 177f.  og 295; endvidere 
J. O. Arhnung: De hellige tre kongers kapel, 1965, 
s. 25 f. 
5 Landebogen s. 135. 
6 Roskilde kapitels jordebog s. 14 og 203. 
7 Jfr.  Sorø. Klostret - Skolen - Akademiet gennem 
Tiderne, 1924, s. 151; endvidere RA. A28. 1630-
1702. Fortegnelse og div. dok. vedk. kirker og sog-
nekald. 
8 Kronens Skøder III, 256 f. 
9 RA.DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi. 
10 Løngangen, som ifølge  præsten ikke havde efter-
ladt sig synlige spor, har også siden optaget sindene, 
jfr.  NM2. Håndskriftsaml.  Larsen: Bidrag til topo-
grafisk  beskrivelse 1849, s. 48; Frederik Algreen-
Ussing: Historisk-topographiske Efterretninger  om 
Arts-Herred, 1861, s. 49; endvidere C. M. Smidts 

indberetning 1912 om det middelalderlige bygnings-
kompleks øst for  kirken. 
11 Bygningskomplekset er undersøgt 1881 (Henry 
Petersen), 1894 (P. Hauberg og Aage H. Mathiesen), 
1905 og 1912 (C. M. Smidt); de tre sidste gange på 
initiativ af  den stedlige læge Hans Hansen, jfr.  kor-
respondance i NM2. 1984 undersøgtes en mindre del 
af  ruinen ved Jørgen Ganshorn. Det fremdragne  om-
fattede  dels en længe (21x7 m) i øst-vestlig retning, 
dels øst herfor  under sydfløjen  til en 1912 nedbrændt 
gård, to vinkelret på hinanden liggende mure, af 
hvilke den ene var af  store, røde munkesten (31,5-
33,5x13-15x9-9,5 cm) i et usædvanligt format,  som 
også ses benyttet ved kirkens senromanske ombyg-
ning; det nævnte murstykkes bundskifte  lå 3,2 m 
under bondegårdens brolægning. 
12 Repert. nr. 3664, 3969, 4199 og 5075. 
13 DaRigBr. l . rk. III, nr. 140. 
14 DaRigBr. 3. rk. IX, nr. 532. 
15 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(86). 
16 Således stødte man i 1908, ca. 10 m syd for  korets 
sydøstre hjørne i bunden af  en grav på rester af  en 
mur af  munkesten (31x14x10 cm) og skal tidligere 

Fig. 49. Vestre halvdel af  skibets blændede norddør 
(s. 1543), set fra  ligkapellet. HJ fot.  1986. - West  half 
of  the bricked-up  north door  of  the nave, seen from  the 
mortuary. 
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være stødt på lignende i samme afstand  fra  kirken, 
jfr.  brev fra  læge H. Hansen, dateret 13. juni 1908. 
Endvidere notat ved Victor Hermansen. 
17 Således hedder det ved syn 21.febr.  1686, at 12 
favne  af  ringmurens vestside stod for  fald,  og var 
brøstfældig  på nordre og søndre side. Ved synsfor-
retningen 17. maj 1690 var der dog fortsat  alvorlige 
mangler, bl.a. var et stykke af  sydmuren udfaldet, 
og for  den vestres vedkommende var fundamentet 
så brøstfældigt,  at en fuldstændig  ødelæggelse kunne 
forventes,  jfr.  note 21. 
18 1903 var ringmuren i vest stærkt beskadiget, jfr. 
note 15. 
19 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti 1831-61. Synsforret-
ningsprot. 
20 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. 1862-1932. Synsfor-
retningsprot. 
21 LA. Ars hrd.s provsti. 1639-1787. Forskellige 
sager. 
22 1904 billigede synet, at der eventuelt opførtes  to 
nødtørftshuse  i kirkegårdens hjørner mod nordøst 
og sydvest, jfr.  note 20. 1909 var der imidlertid op-
ført  en bygning til formålet  i nord, jfr.  note 15. 
23 DK. Præstø s. 197f.  og DK. Kbh. Amt s.278f.; 
jfr.  endvidere oversigterne over bygningsdimensio-
ner i DK. Præstø s. 1040, Sorø s. 1206 f.  og Kbh. 
Amt s. 2192f. 
24 DK. Præstø s. 206 og Frborg. s. 1096f. 
25 Ændringen kan muligvis være sket ved tårnrum-
mets senromanske ombygning med hvælv og vin-
duer omkring døren, der antagelig er blændet ved 
samme lejlighed. Det skal dog bemærkes, at den 
vandrette overligger i sin nuværende position (65 cm 
lavere end toppen af  syddøren) netop tillader passage 
under tårnrummets gjordbuekonsol. Den ydre af-
dækning viser i øvrigt, at det må bero på en fejl,  når 
døren på Kornerups plan (fig.  4) betegnes som rund-
buet. 
26 Der er kun fa  eksempler på denne disposition, jfr. 
dog Sønder Jernløse (s. 131). 
27 Mod loftet  er hullerne ikke tilmuret og her ses, at 
man efter  udtagning af  bjælkerne i første  omgang 
har benyttet hullerne til udvendigt stillads ifølge  af-
tryk efter  runde bomme med fald  indefter. 
28 Mærkværdigvis har den vestlige bjælke ikke ligget 
op til triumfgavlen,  men 26 cm fra  denne. 
29 To landsbykirker i Sydvestjylland som hører til 
kredsen omkring Ribe domkirke har ligeledes etage-
delt blændingsarkitektur: Spandet og Brøns, jfr. 
DK. SJyll. s. 1182f.  og 1217f. 
30 Den tidsmæssigt nærmeste parallel er formentlig 
Stege, hvis oprindelige skib var enestående ved at 
være planlagt toskibet. Det opførtes  o. 1200-50, mu-
ligvis af  Jacob Sunesøn af  Møn, et andet medlem af 
Hvide-slægten (DK. Præstø s. 203f.).  Den toskibede 
løsning på problemet med indhvælvning af  bredere 

Fig. 50. Korets nordmur, set fra  sakristiets loft.  Vin-
duet og murkronen af  tegl stammer fra  kirkens sen-
romanske ombygning (s. 1547). Omridset af  de til-
murede huller efter  udtagne loftsbjælker  (s. 1544) er 
angivet med stiplede linjer. HJ fot.  1986. - North 
wall  of  the chancel seen from  the sacristy's  loft.  The  win-
dow  and  tile crown of  wall  date  from  the late Romanesque 
rebuilding.  Outline of  bricked-up  beam-slots from  former 
roof  beams are indicated  by dotted  lines. 

rum kendes i denne tidlige periode endvidere fra  det 
nedrevne †kor i Roskilde, Vor Frue, jfr. 
C. G. Schultz, i ÅrbOldkHist. 1937, s. 241f.  og DK. 
Kbh. Amt s. 67f.  Der er en række senere, fortrinsvis 
sjællandske eksempler på lignende hvælvslagning, 
jfr.  Skibby (DK. Frborg. s. 2648 med note 24). 
31 Ifølge  Worsaae, der beskrev kirken 1859 (notebog 
XX, 51), var skibets to østlige hvælv senere ombyg-
get. For sydrækkens østlige endvidere i forbindelse 
med fjernelsen  af  trappehuset 1871-72. 
32 Jfr.  Elna Møller i artiklen »hvælv« (sp. 185) i Kult-
HistLeks.; endvidere indberetning ved Tage E. Chri-
stiansen om undersøgelse 1956 af  hvælv i Bjernede 
samt fotografier  af  de her delvis afdækkede  over-
sider. 
33 Lignende nicher kendes fra  det senromanske tårn-
rum i Broager (DK. SJyll. s. 2294); jfr.  endvidere i 
amtet Soderup, Kirke Helsinge og Drøsselbjerg 
(s. 280, 1250 og 1304). 
34 Dette fremgår  bl.a. af,  at tårnets østside bag en 
halvstens skalmur (jfr.  s. 1554 og fig.  23) har omrids 
som en taggavl. 
35 Stenen, med årstallet 1170 nævnes tidligst 1762, 
jfr.  HofmFund.  Herefter  fastholdes  1170 - også i 
indberetningen til Oldsagskommissionen 1809 og 

106* 



1580 ARS HERRED 

Fig. 51a-b. (†)Detaljer af  kirkens senromanske ombygning: a. Facade af  sokkel på tårnskillevæggens nordre 
lisén (s. 1551). b. Snit af  base på skibets vestligste rundpille (s. 1548). 1:20. Tegnet af  Marianne Nielsen 1987 
efter  skitse ved Chr. Axel Jensen 1918. - 51a-b. (†)Details  of  the late Romanesque alterations:  a. Facade  on base of 
lesene to the north on the partition  wall  of  the tower. b. Section  of  base of  the westernmost  column in the nave. 

hos Larsen: Ars hrd. 1849. Først med Algreen-
Ussing (Historisk-topographiske Efterretninger  om 
Arts-Herred, 1861, s. 47) bringes en læsning svaren-
de til den nuværende. 
36 I sin beskrivelse fra  o. 1725 oplyser præsten Jens 
Lacoppidan, at kirken »er bygget 1170 af  Esbern 
Snare«, stenen nævnes imidlertid ikke, jfr.  note 51. 
37 Høyen, der har givet den første  arkæologiske ana-
lyse af  kirken, finder,  at ombygningens stil peger 
mod slutningen af  1100'rne og således er i harmoni 
med den langt yngre indskrift  og datering til 1179. 
Han giver ingen nærmere tidsfæsteise  af  naturstens-
kirken. Det gør derimod J. B. Løffler,  der hævder, at 
den »utvivlsomt går tilbage til tiden før  det 12 t e 

Aarhundredes Midte« (Udsigt over Danmarks Kir-
kebygninger fra  den ældre Middelalder, 1883, 
s. 219); Beckett (DaKunst I, 179) følger  denne an-
skuelse, men anser det dog for  sikrere, at datere om-
bygningen nærmere o. 1200, i betragtning af,  at års-
tallet 1179 ikke er historisk afhjemlet. 
38 Mogens Clemmensen og Vilh. Lorenzen: Kal-
lundborg Kirke, 1922, s. 19f.;  DK. Sorø s. 326. For-
uden i Kalundborg findes  lignende baser med bånd-
profil  i Vordingborg og Roskilde, hvor de dog er af 
granit, jfr.  DK. Præstø s. 198 og Kbh. Amt s. 1474; 
endvidere C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes mid-
delalderlige Bygningshistorie, 1949, s. 41 f. 
39 DK. Sorø s. 42, 44, 46 samt fig.  12 (foroven  t.h. 
og i midten t.v.). 

40 DK. Sorø s. 120, fig.  7. 
4 0 a Den polygonale korafslutning  opfattes  sædvan-
ligvis som kendetegn for  gotikkens ændrede arkitek-
tursyn, jfr.  M. Mackeprang: Vore Landsbykirker, 
19442, s. 101, 105. Formen, der har oldkristne rød-
der, kendes dog allerede i senromanske kirker. Såle-
des sammenlignede Beckett (DaKunst, I, 178) Ub-
bys korafslutning  med vestapsis på domkirken i 
Worms (indviet 1181), der på sin side er sat i forbin-
delse med lothringske polygonkor, jfr.  Walter Hotz: 
Die Wormser Bauschule 1000-1250, Darmstadt 
1985, s. 129-36; endvidere G. Dehio: Zur Geschichte 
der gotischen Rezeption in Deutschland. Die poly-
gonalen Chöre, i Zeitschrift  für  Geschichte der Ar-
chitektur, III, 1909, s. 49-53. 
41 Jfr.  foruden  notebogen (fig.  15) redegørelsen fra 
1856 (N. L. Høyen: Om gamle Forandringer i nogle 
af  vore Landsbykirker, i Dansk Maanedsskrift 
4. Bind), hvor Høyen foreslår  sammenhæng mellem 
loftsrummet  og trappen i skibets sydøstre hjørne. 
42 Jfr.  DK. Præstø s. 474. 
43 Jfr.  Sæby (s. 902), Drøsselbjerg (s. 1310) samt 
Værslev og Jorløse; begge Skippinge hrd. 
44 LA. Pastoratsarkivet. Liber daticus 1738-1820. 
45 NM2. Håndskriftsaml.  Larsen: Bidrag til topo-
grafisk  beskrivelse 1849. 
46 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn. 
47 Tvedes restaurering synes forberedt  en halv snes år 
tidligere, for  i sin notebog 1859 anfører  Worsaae, at 
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Tvede »siges at have aftegnet  den for  at bruge den på 
udstillingen næste forår  tillige med planer til dens 
restauration«. Beklageligvis er det ikke lykkedes at 
finde  disse tegninger. 
48 Jfr.  DK. Sorø s. 53. 
49 Jfr.  Fr. Algreen-Ussing: Historisk-topographiske 
Efterretninger  om Arts-Herred, 1861, og note 45. 
50 Jfr.  s. 542, fig.  23-25, DK. Kbh. Amt s. 828 med 
fig.  3 og s. 925 med fig.  4-5. 
51 LA. Pastoratsarkivet. Ubby. 1728-74. Kirkebog. 
52 NM2. Håndskriftsaml.  Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman  1755 og 1773. II. 
53 HofmFund.  VIII, 188. 
54 Se også Chr. Axel Jensen: Lorents Jørgensen, Bil-
ledsnider, i ÅrbHolbæk IV, 1910, s. 5-20. Ifølge  Fr. 
Algreen-Ussing: Historisk-topographiske Efterret-
ninger om Arts-Herred, 1861, s. 47, var altertavlen 
efter  sagnet skåret af  en smed i Ubby. 
55 DK. Kbh. Amt s. 199 med fig.  24-27 og Frborg. s. 
772 med fig.  11-12. 
56 Høyen skriver 1832, at tavlen er »af  umalet 
egetræ«. 
57 Endnu 1918 fastholdtes  skikken. 
58 Jfr.  note 52 og 53 samt DaAtlas VI, 216. 
59 Jfr.  note 21 og 51. 
60 HofmFund.  Appendix, 1764, X, 30. 
61 Jfr.  note 20 og 15 samt f.eks.  katalog fra  Lauritz 
Rasmussens Bronzestøberi, København, grundlagt 
1853; heri ses foruden  de meget anvendte syvarmede 
stager, også kopier af  stager fra  15- og 1600'rne. 
62 Jfr.  note 20 og 15. 
63 I inventariefortegn.  1862 (note 15) anses fonten  for 
at være af  granit, hvilket antagelig skyldes fejlvurde-
ring. 
64 Døbefonte  s. 361. 
65 Jfr.  Mackeprang: Døbefonte  s. 360, hvor fonten  i 
Sennels i Thy nævnes som den eneste, der har en 
svag lighed, men som dog snarest bør karakteriseres 
som firkløverformet. 
66 F.eks. den hertil importerede font  i Ballerup 
(DK. Kbh. Amt s. 614 med fig.  14). 
67 Sml. f.eks.  Kellstorp, gengivet planche XLVI, 
nr. 2, i Lars Tynell: Skånes medeltida dopfuntar, 
Stockholm 1912-21. Se endvidere Monica Rydbeck: 
Skånes Stenmästare fore  1200, Lund 1936, fig.  321, 
323 og 327-28, som viser fontene  i Kellstorp, Gen-
arp, Risekatslösa og Finja. Her illustreres også pal-
metfontenes  karakteristiske tovstav. 
68 Jfr.  Chr. Axel Jensen i Kunsthistorisk oversigt til 
Præstø amt (DK. s. 1074) og Beckett i DaKunst II, 
182. 
69 Ved restaureringen 1961 fjernedes  farverester  på 
de steder, hvor de ansås for  kun at virke forstyr-
rende. 
70 Sml. f.eks.  krucifikset  af  samme mester i Næstved 
S. Morten, hvor englene dog også er forsvundet,  jfr. 

DK. Præstø s. 146. 
71 LA. Roskilde Domkirkes Kirkeinspektion. 1591-
1676. Roskilde Domkapitels kirkers rgsk. 
7 2 Jfr.  s. 213 med fig.  19, 502 med fig.  15 og 723, 
fig.  13 samt tavlen i Søndersted s. 405, fig.  7. Af  stik 
visende interiøret før  restaureringen fremgår  detal-
jernes udformning  ikke, derimod synes figurerne  at 
stå i arkadefelt  inden for  to firkantede  rammer, hvil-
ket kunne bekræfte  den ydre indramnings tilstede-
værelse før  Tvedes restaurering. 
73 Jfr.  DK. Kbh. Amt s. 2262. 
74 Fra samme værksted, o. 1610-20, jfr.  DK. 
Kbh. Amt s. 988. 
7 5Normalt er såvel kapitæl som overgangen mellem 
skaft  og herme skrå svarende til panelets retning som 
f.eks.  på opgangen i Hørby (s. 502). Det samme gæl-
der opgangen i Greve, hvor Brix snedker 1617 fik 
betaling for  et panel ved prædikestolen (DK. 
Kbh. Amt s. 970). 
76 Desuden til himlene i Rørby og Svinninge (s. 
723), der har samme uregelmæssige form. 
77 Knud Prange takkes for  hjælp ved identifikatio-
nen. Marie Below, *1586, †1651, blev 1605 gift  med 
rigsråd Christen Holck, †1641. Desværre er det ikke 
lykkedes at finde  tilknytning til Ubby for  nogen af 
ægtefællernes  vedkommende. 
78 Jfr.  note 21 og 60. 
79 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn.  til 
HofmFund. 
80 Ifølge  tilbuddet skulle orglet bygges af  fyrretræ  og 
have otte stemmer, men da orgelbyggeriet ønskede 
et præsentationsinstrument, leverede det til samme 
pris et orgel med ti stemmer og orgelhus i eg (med-
delt af  provst Nielsjohan Frederiksen). 
81 Orglet anskaffet  for  penge indsamlet i menighe-
den, jfr.  note 15. 
82 Ifølge  oplysninger i I. Starup & Søns arkiv. Faca-
den og orgelhuset var tegnet af  arkitekt Resende? 
(navnet er vanskeligt at læse). 
83 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk. 
84 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn. 
85 Indskriften  gengivet i MarmDan. s. 210. Hofm-
Fund. (note 53), angiver fejlagtigt  årstallet 1400. 
86 Kirkeklokker s. 166 f.  og Die Kunstdenkmäler des 
Kreises Eckernförde,  München - Berlin 1950, s. 68. 
87 Foruden klokken i Dänischenhagen (herom se: 
Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holste-
in. Kreis Eckernförde,  s. 68) er det klokkerne i Sne-
um og Jernved (henholdsvis Skads og Gørding hrd., 
Ribe amt), i Kavslunde og Rorslev (Vends hrd., 
Odense amt) samt Frørup (Vindinge hrd., Odense 
amt). 
88 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over indkræ-
vede klokker. 
89 Vibeke Winge, Københavns Universitet, takkes 
for  oversættelse af  den nedertyske indskrift.  Michel 
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Fig. 52. Landsbyplan 1791. - Village  map. 

Dibler har bl.a. 1582 støbt en klokke til Birkerød 
(DK. Frborg. s. 956). 
90 Knud Prange har været konsulent vedr. heraldik-
ken. Se i øvrigt E. F. S. Lund: Danske malede Por-
trætter, IX, 1903. 

91 For liljerne kan henvises til en sten i Kastrup (DK. 
Præstø s. 839 med fig.  7). 
92 DK. Århus s. 2832. Allerede Løffler  havde denne 
opfattelse,  jfr.  Gravsten s. 13, hvor han bl.a. henvi-
ser til sten i Rynkeby (Bjerge hrd., Odense amt). 
Sml. også sten nr. 1 i Hundborg (DK. Tisted s. 444 
med fig.  7). 
93 Jfr.  J. B Løffler:  Danske daterede Gravstene fra 
Tiden indtil Aar 1400, i ÅrbOldkHist. 1887, s. 114. 
94 Ifølge  HofmFund.  (note 53), døde hun 1757, 69 år 
gammel, hvorimod DaAtlas, VI, 216, (1774) angiver 
samme dødsår, men alderen til 49 år. 
95 Fr. Algreen-Ussing (Historisk-topographiske Ef-
terretninger om Arts-Herred, 1861) skriver, at ste-
nen lå mellem altret og knæfaldet. 
96 Jfr.  DaBiogrLeks., der opgiver hendes dødsår til 
1777 og faderens  til 1759. Sammesteds angives hun 
at være begravet i Kbh., Nicolai kirke. 
97 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen-Ussing. 
Gravskrifter  osv. 1-2. 1856-64. 



Fig. 1. Ydre, set fra  nordøst . LL fot.  1980. - Exterior  seen from  the north-east. 

SVALLERUP KIRKE 
ARS HERRED 

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to 
mk.1 1567 talte sognet 46 tiendeydere.2 Endnu 1661 
ses kaldet at være blevet besat ved kaldelse af  provst 
og sognemænd med påfølgende  kgl. konfirmation; 
men 1666 forordnedes  sognepræsten af  kongen.3 

1689 fik  Christian Lindenov til Restrup (jfr.  †tårnur) 
og dennes søster Anna Elisabeth Lindenov til Bæk-
keskov ved mageskifte  jus patronatus et vocandi 
sammen med kirkens korntiende.4 23. maj 1691 blev 
kirketienden skødet til Anders Andersen Hjort i 
Svallerup og overgik efter  hans død til sønnen Hans 
Andersen Hjort.5 30. sept. 1746 købte general Chr. 
Lerche rettighederne af  enken Dorothea Wulf  Prom 

(jfr.  altertavle, †alterklæde og gravminder),6 og kir-
ken lå herefter  under det af  greven oprettede stam-
hus Lerchenborg, l l .dec. 1804 gav Chr. Lerche 
kongen skøde på jus vocandi,7 og l.jan. 1914 over-
gik kirken til selveje. 

Møntfund.  Ved harpning af  fyld  fra  tårnrummets 
gulv fandtes  1963-66 to danske fra  henholdsvis Val-
demar Atterdag og Erik af  Pommern.8 

Kirken ligger på fladt  terræn i landsbyens sydli-
ge udkant, syd for  bygaden og mellem gade-
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Fig. 2. Situationsplan over kirke og præstegård. 1:1500. Tegnet af  Holger Mundt 1918. Kunstakademiets 
bibliotek. - Site  plan of  the church and  vicarage. 1918. 

kæret og Kalundborg-Slagelselandevejen, som 
i nyere tid er lagt øst for  byen. 

Fig. 3. Landsbyplan 1785. - Village  map. 

Kirkegården, der 18049 sagdes at være for 
lille, har kun bevaret gamle grænser i syd mod 
præstegården (jfr.  fig.  2). 184610 udvidedes den 
i øst og nord indtil gaden, og 186211 tillagde 
man yderligere areal i vest. Udvidelsen forkla-
rer kirkegårdens trapezform,  mens et knæk i 
vestsidens forløb  skyldes hensyn til det †fattig-
hus, som først  er revet ned i nyere tid. 

Kirkegårdens  hegn og indgange. De ældste mure 
findes  i syd, dels mellem ligkapellet og kirkela-
den, dels vest for  præstegårdslågen. Materialet 
er marksten og tegl, dækket af  tykke lag hvid-
tekalk. Muren vest for  ligkapellet stammer an-
tagelig fra  udvidelsen 1846, mens den lave 
strækning vest for  lågen kan være en ældre 
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mur, som er skåret ned af  hensyn til præstegår-
dens †stuehus (brændt 1927, jfr.  fig.  2); i hvert 
fald  hæver muren sig lidt højere på den vestlige 
del, hinsides det forsvundne  stuehus. Afdæk-
ningens røde vingetegl er indadvendte, bortset 
fra  det netop beskrevne, lave stykke, hvor der 
er fald  mod det ydre. Kirkegårdens øvrige mu-
re er af  kløvsten, der står blanke og afdækkes  af 
indadvendte vingetegl under et par skifter  af 
gule, hvidtede mursten. De vestlige stræknin-
ger af  disse mure stammer antagelig fra  udvi-
delsen 1862, mens nordmuren, øst for  hoved-
indgangen er opført  så sent som 1960, da man 
nedrev en hvidtet mur, sammenflikket  af 
marksten og tegl og antagelig hidrørende fra 
udvidelsen 1846. 

Kirkegården har fire  indgange, der i nuvæ-
rende skikkelse alle synes at stamme fra 
1800'rnes sidste tredjedel. Af  de to porte i nord 
mod bygaden er den vestre hovedindgang ud 
for  kirkens kapeller, den østre en køreport i 
tilslutning til ligkapellet ved nordøsthjørnet. 
Endvidere findes  der i syd to låger, hvoraf  den 
østlige, en anelse vest for  kirkeladen, åbner sig 
mod præstegården, mens den anden giver ad-

Fig. 4. Kirkelade (s. 1585). Plan 
samt facader  mod nord og vest. 
1:200. Målt og tegnet af  Hilda 
Rømer 1927. Kunstakademiets 
bibliotek. - Tithe  barn. Ground-
plan and  elevation to the north and 
west. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 

gang til nødtørftshus  og affaldskule  uden for 
sydvesthjørnet. Samtlige åbninger har piller af 
små gule sten, som afdækkes  med sadeltage og 
prydes af  korsblændinger. Nordmurens ind-
gange lukkes af  tofløjede,  sortmalede jernlåger 
(fornyet  i nordvest), mens der mod syd er nye-
re, brunmalede trætremmefløje  mod præste-
gården og en tilsvarende bemalet jerntremme-
låge ved nødtørftshuset.  - 1803 havde kirke-
gården en port og to låger,9 af  hvilke præste-
gårdslågen nævnes tidligst 1665.12 Ifølge  syns-
forretningen  1803 skulle †kirkeriste  i begge låger 
fornyes. 

Bygninger m.m. på kirkegården.  I nord-sydlig 
retning, øst for  kirken, ligger den middelalder-
lige kirkelade  (fig.  4), hvis nordre gavl indgår i 
kirkegårdens sydmur (jfr.  fig.  2). Den sjældent 
velbevarede bygning, der formentlig  hidrører 
fra  1500'rnes første  halvdel, er opført  af  mun-
kesten i munkeskifte  over svær markstens-
syld.13 Gavlene, der nu begge har ni kamtak-
ker, brydes mod nord af  fem,  mod syd af  tre 
vandret falsede  høj blændinger. Sidstnævnte, 
som udgår fra  et savskifte  i gavlfoden,  korre-
sponderer kun delvis med kamtakkerne. Flan-
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Fig. 5. Kirkelade og nedrevet præstegårdslænge (s. 1586), set fra  øst. Chr. Axel Jensen fot.  1911. - Tithe  barn 
and  demolished  wing of  the vicarage from  the east. 

kemurene krones af  gesims med udkraget sav-
skifte,  ganske svarende til langhuskorets, hvis 
gavlblænding kirkeladen i øvrigt efterligner. 

I vestsiden er en fladbuet  dør med indre, fir-
kantet niche til anslag for  fløjen,  og i øst har 
man sekundært indsat en fladbuet  luge til ind-
stikning af  korn. Murene brydes endvidere af 
glugger - fire  i langsiderne og to i hver af  gav-
lene - som for  flertallets  vedkommende åbner 
sig i fladbuede  nicher mod det indre. To af 
vestsidens har udvendig korsform,  en detalje, 
som bl.a. kendes fra  levningerne af  kirkeladen i 
Sæby (s. 895). Endvidere findes  på langvægge-
ne to gemmenicher, afdækket  med spærstik. 
Jordgulvet ligger så dybt, at syldstenene blot-
tes. Bygningen, hvis mure brydes af  bomhul-
ler, delvis gennemløbende, står udvendig hvid-
kalket og hængt med vingetegl. 

Kirkeladen blev 1757 skænket til præstekal-
det af  kirkeejeren grev Chr. Lerche,14 der året 
forinden  havde fået  kgl. bevilling til eventuelt 
at nedbryde den og bruge materialerne til kir-
kens reparation.15 1913 blev laden, som da ind-
gik i præstegårdens østre fløj  af  avlsbygninger 
(jfr.  fig.  5), fredlyst  under Nationalmuseet. 
1922 restaureredes den søndre gavl (arkitekt 
Mogens Clemmensen), som året forinden  var 
blevet frilagt  ved tærskeloens nedbrydning: se-
kundære gennembrydninger tilmuredes og 
vestkammens bortskårne takker nyopførtes. 
Herefter  stod laden utilgængelig, men ved kir-
kens restaurering 1963-66 åbnedes den oprin-
delige dør, og rummet benyttes nu til opbeva-
ring af  graverens redskaber. 1977 blev det hid-
tidige stråtag afløst  af  vingetegl, ligesom gavle-
nes kamtakker regulariseres med afdækning, 
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Fig. 6. Længdesnit. 
1:300. Målt af  Marinus 
Andersen 1943, revide-
ret af  HJ og tegnet af 
Marianne Nielsen 1987. 
- Longitudinal  section. 

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt 
af  Marinus Andersen 
1943, suppleret af  ElM 
1965, revideret og teg-
net af  Marianne Nielsen 
1987. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan.  Key 
on p. 9. 

og antallet reduceres fra  11 til 9 (arkitekt Søren 
Rassow). 

Ligkapellet i kirkegårdens sydøstre hjørne er 
opført  1900.11 Den hvidkalkede, teglhængte 
bygning har kamtakkede blændingsgavle, in-
spireret af  korets og kirkeladens. Den fladbue-
de portal i nord har spidsbuet spejl med kors-
blænding, og i øst sidder to spidsbuede 
vinduer. 

1905 billigedes det, at et nødtørftshus  kunne 
opføres  uden for  kirkegårdens sydvestre hjør-
ne.1 1 Her findes  nu et skur (af  gule sten og med 

halvtag af  eternit) med pissoir og tørkloset, 
som imidlertid først  er opført  efter  1924.11 

Der er brolagt fortov  omkring kirken. 

BYGNING 

Kirken er et langhus, hvis vestre halvdel udgø-
res af  den oprindelige kirkes skib, antagelig op-
ført  i 1100'rne og udstyret med et samtidigt 
(†)tårn, mens den østre del er langhuskor med 
indbygget sakristi fra  tiden o. 1500-25. Til ski-
bet er der i middelalderens senere del føjet  en 
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række tilbygninger, hvis indbyrdes aldersfølge 
ikke kan afgøres:  Et nyt tårn i vest og ud for 
skibets døre to våbenhuse, af  hvilke det nordre, 
formentlig  i 1600'rnes første  halvdel er udvidet 
mod øst og omdannet til et dobbeltkapel eller 
sideskib. Orienteringen afviger  stærkt mod 
syd. 

Den oprindelige stenkirke er bygget af  rå og 
kløvede marksten, lagt i nogenlunde regelmæssi-
ge skifter  mellem hjørnekvadre. Murene har 
stået dækket af  grovkornet puds, der indvendig 
var hvidtet. Murhøjden måler i syd mellem 
brolagt fortov  og oprindelig krone ca. 4 m. 

Norddøren er forsvundet  og syddøren helt 
ombygget. 

Af  oprindelige enkeltheder er der således kun 
bevaret et vindue, det østligste af  nordsidens to, 
som nu for  den øverste dels vedkommende står 
synligt fra  kapellets loft.  Oversmigen af  den 
smalle lysåbning er støbt af  markstensflager  på 
en bræddeforskalling.  I den ca. 22 cm brede 
lysning, som sidder ca. 48 cm inden for  mur-
flugten,  er levn af  en †træramme. I murflugten 
andrager bredden ca. 55 cm, og issepunktet er 
ca. 43 cm under kronen. 

Et trin af  granit, ca. 130 cm langt, mellem 
skibet og langhuskoret, angiver muligvis bred-
den af  den oprindelige †korbue. I overvæggene, 
fortrinsvis  i nord, ses huller efter  udtagne †lofts-
bjælker, der har siddet i indbyrdes afstand  af  70-
80 cm og måler ca. 22X20 cm i tværsnit. Da 
vægpudsen strækker sig op mellem bjælkehul-
lerne kan det antages, at loftsbrædderne  har lig-
get på oversiden. 

Det samtidige (†)tårn blev nedrevet ved opfø-
relsen af  det nuværende og er forsvundet  på 
nær østsiden, der står indkapslet i det eksiste-
rende indtil lidt over skibets tagryg. Denne rest 
samt levn af  sydsidens bundskifter  (fremdraget 
ved udgravning i tårnrummet 1965) viser, at 
det romanske tårn har været en lille kvadratisk 
udbygning, af  en type, som synes særlig vel-
repræsenteret netop i Vestsjælland.16 Fra skibets 
loft  ses de kvadersatte hjørner, hvorimellem 
skifter  af  marksten som i skibet; muligvis er der 
ca. 1 m over skibets oprindelige kip levn af  de 
hinanden nærmest stående vanger til to glam-

huller. I mellemstokværket af  det sengotiske 
tårn ses de afbrudte  flankemure,  som viser, at 
tårnets indvendige bredde var ca. 225 cm. Her 
er der endvidere, umiddelbart under det nuvæ-
rende gulvlag og lidt inden for  de nævnte flan-
kemure huller efter  to loftsbjælker  i øst-vestlig 
retning; ca. 240 cm herover ses endnu en etage-
adskillelse markeret ved et 10 cm dybt tilbage-
spring i muren. 

Ændringer og tilføjelser.  Det vestlige af  skibets 
to søndre vinduer er antagelig allerede i 
1200'rne ombygget og udvidet med munke-
sten. Dette vindue, der blændedes ved hvælv-
slagningen, anes indvendig som et udmuret 
felt,  hvis vestre karm sidder lidt øst for  dør-
blændingens østre vange, mens toppen af  dets 
rundbuede, tilsyneladende falsede  rulskiftestik 
ses fra  våbenhusloftet;  vangerne har ikke været 
smigede. 

I skibet er der, formentlig  i 1300'rne, ind-
bygget to fag  hvælv, som udviser nært slægt-
skab med tilsvarende arbejder i Hallenslev 
(s. 947) og Rørby samt længere sydpå i Nor-
drup og Lundforlund  (DK. Sorø s. 646 og 703). 
Hvælvene hviler på vægpiller, hvis et skifte  hø-
je kragbånd er profileret  som en dobbeltvulst. 
Skjold- og gjordbuer er helstens brede og let 
tilspidsede med en lille vulst ved kappernes af-
løb. Ribberne er halvstens, men spidser til for-
neden, hvor de over vederlag har fremtrådt 

Fig. 8. Ribbe- og formsten  (s. 1594). 1:10. Målt af 
EIM 1965 og Marianne Nielsen 1986. - Brick  rib and 
moulded  brick. 
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Fie. 9. Indre, set mod vest. LL fot.  1980. - Interior  to the west. 

som rudimentære dværgsøjler, tydeligst ved 
vestfagets  sydøstre ribbe. Kapperne, som næ-
sten ikke er indskårne, har helstens forstærk-
ning af  lommerne. 

Flankemurenes  forhøjelse  med munkesten kan 
tænkes gennemført  samtidig med hvælvslag-
ningen. Forhøjelsen er indvendig på to skifter, 
udvendig seks. Det skal bemærkes, at de tre 
øverste skifter  af  forhøjelsen  mod det ydre er 
trinvis udkraget, mens de tilsvarende skifter  ud 
for  våbenhuset og den vestre del af  nordre side-
skib (d.e. det middelalderlige våbenhus) er 
ufalsede,  hvilket muligvis skyldes, at der ved 
murkronernes forhøjelse  allerede fandtes  til-
bygninger ud for  dørstederne, enten de nuvæ-
rende eller forgængere  herfor. 

Kirken har i middelalderen faet  våbenhuse 
ud for  begge døre i god overensstemmelse med 

en i Vestsjælland udbredt skik. For begge til-
bygninger gælder, at de er berøvet en række 
detaljer, bl.a. blændingsgavle, som kunne an-
give en nærmere datering. 

Søndre våbenhus er bygget af  munkesten i 
munkeskifte  over en kraftig,  fremspringende 
syld af  marksten. Flankemurene krones af  to 
skifter  høje falsgesimser.  I østmuren ses udven-
dig omridset af  et blændet, fladbuet  vindue, 
hvis indre forløb  må være skjult under lag af 
hvidtekalk. Vestmurens støbejernsvindue, gav-
lens ligeledes spidsbuede dør og taggavlen af 
små gule sten repræsenterer alle en nyere tids 
ændringer, muligvis tilkommet i forbindelse 
med hovedrestaureringen 1858. 

I det indre brydes flankemurene  af  rundbue-
de spareblændinger, mens rummet dækkes af  et 
samtidigt hvælv, hvilende på forlæg  undtagen 
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mod skibet, hvor der er en helstens, rundbuet 
skjoldbue; ribberne er halvstens, og der er levn 
af  lette overribber. 

Muligvis er skibets syddør ombygget i forbin-
delse med våbenhusets opførelse.  Ombygnin-
gen repræsenteres af  en bred, uregelmæssig 
rundbuet niche mod skibet, som indrammer 
den spidsbuede døråbning, antagelig indmuret 
ved hovedrestaureringen 1858. 

Den vestre halvdel af  nordkapellet rummer 
resterne af  et (†)nordre våbenhus, som allerede i 
middelalderen er blevet ombygget ifølge  spor 
på de under restaureringen 1963-66 afdækkede 
vægge (fig.  10). Det fremgår  heraf,  at tilbyg-
ningen, som er af  munkesten i munkeskifte 
over markstenssyld, oprindelig var planlagt 
med et hvælv, hvis spidsbuede forlæg  tegner 
sig tydeligt på vest- og nordvæggen. Hertil hø-
rende er levn af  et bredt spidsbuet vestvindue 
med fals  og i nord en dør, som på nær vanger-
nes nedre del er slugt af  det nuværende vindue. 
Imidlertid er hvælvforlægget  enten ikke blevet 
benyttet, eller også er hvælvet nedtaget på et 
tidligt tidspunkt. Under alle omstændigheder 
er forlæggene  blevet udmuret, og otte øst-vest-
gående bjælker indlagt over en delvis bevaret 
flad  egetræsrem som en loftsadskillelse,  der har 
overskåret vestvinduet. Det kan ikke afgøres 
om våbenhusets høje sidemure (18 skifter  over 
murremmen) til en loftsetage  er samtidige med 
indlæggelsen af  bjælkeloftet  eller repræsenterer 
en senere ændring. Våbenhusets eftermiddelal-
derlige skæbne er beskrevet nedenfor  i sam-
menhæng med opførelsen  af  et kapel ved dets 
østside og sammenbygningen hermed til et si-
deskib. 

Tårnet  er hovedsagelig bygget af  munkesten 
i munkeskifte;  dog indtil mellemstokværket 
suppleret med marksten (udvendig lagt i bæl-
ter) fra  den romanske forgænger,  der samtidig 
var blevet nedbrudt på nær østsiden. Tårnrum-
mets vægge brydes af  spidsbuede spareblæn-
dinger over en omløbende, lav murbænk. Det 
samtidige hvælv har halvstensribber og hviler 
på forlæg,  der mod øst udgår fra  lavtsiddende 
stumper af  en skjoldbue, som må være muret, 
inden man gennembrød den spidsbuede arkade 

til skibet. Denne fremgangsmåde  forklarer, 
hvorfor  arkadens dobbelte stik (det inderste 
ommuret med små gule sten 1858 sideløbende 
med en afstivende  undermuring af  skibets til-
grænsende skjoldbue) mod tårnrummet er ud-
kraget en sten i forhold  til skibets vestgavl. 

Rummet belyses i syd og vest af  spidsbuede 
støbejernsvinduer, antagelig indsat 1858. Vest-
vinduet, hvis oprindelige lysning snarest var 
fladbuet,  har udvendig stået indrammet af  et 
spejl, hvis spidsbuede stik endnu er synligt; den 
anden lysåbning er derimod helt igennem ny. 

Adgangen til de øvre stokværk sker via 
nordsidens trappehus, som har halvtag over 
dobbelt falsgesims.  Den spidsbuede, udvendig 
falsede  underdør er muligvis omdannet ved re-
staureringen 1858; dog kan det ydre stik være 
levn af  oprindeligt spejl. Den snævre, murede 
spindel har loft  af  fladbuede  binderstik og bely-
ses af  to smalle glugger. De øverste trin løber 
gennem tårnmuren i øst-vestlig retning og ud-
munder i en fladbuet  overdør midt på mellem-
stokværkets nordmur. Ved denne lidt 
usædvanlige disposition har mellemstokvær-
kets gulvlag kunnet anlægges ca. 75 cm højere 
end tårnhvælvets toppunkt og over en serie la-
ve spareblændinger med sekundær, fladbuet  af-
dækning. Muligvis afspejler  disse forhold  en 
planændring, foranlediget  af  et ønske om at gi-
ve tårnet højere rejsning. Mellemstokværket 
har i syd og vest dybe, fladbuede  nicher, med 
udvendigt falsede  vinduesglugger, af  hvilke 
den søndre dog er blændet ved skalmuring. 
Klokkestokværket har mod alle fire  verdens-
hjørner glamhuller - to mod syd og nord, et i 
øst og vest - hvis fladbuede  stik tvillingdeles af 
firkantet  midtpille og runde buer. Flankemure-
nes gesimser og de kamtakkede, blændingspry-
dede taggavle er muret af  små, gule sten og 
opsat ved restaureringen 1858. 

I tiden o. 1500-25 har man nedrevet det op-
rindelige kor og i stedet opført  et langhuskor 
med sakristi i østenden. Materialet er munke-
sten i munkeskifte  samt genanvendte marksten 
fra  det gamle kor, som udelukkende er benyttet 
indvendig på nær sylden og et bredt bælte i 
gavlen. Flankemurenes gesims er sammensat af 
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Fig. 10. Udsnit af  nord-
kapellets vestvæg (op-
rindelig våbenhus) med 
spor af  hvælvforlæg, 
ældre muråbninger og 
rem for  loftsbjælker 
(s. 1590). E1M fot.  1964. 
- Detail  of  the west wall  of 
the north chapel (formerly 
porch) with traces of  vault 
formwork,  older  apertures 
in the wall,  and  wall-plate 
for  roof  beams. 

et udkraget savskifte,  hvorover to glatte, af 
hvilke det øverste springer frem.  Gavlen 
(fig.  11) krones af  ni let brynede kamtakker og 
et tilsvarende antal høj blændinger, der rejser 
sig over et savskifte  i gavlfoden  og slutter med 
vandret falset  afdækning  - en i Vestsjælland 
meget yndet komposition ved middelalderens 
slutning helt frem  til 1500'rnes midte.17 Mur-
værket har antagelig stået blankt at dømme ef-
ter den mønstermurede bund foroven  i midter-
blændingen. Koret har altid været ensidigt be-
lyst i syd. De tre ensartede spidsbuede vinduer 
med støbejernsstel fik  deres nuværende form 
ved restaureringen 1858, men det synes som 
om de ydre, indrammende stik er autentiske; i 
så fald  må dette for  sakristiets vedkommende 
have dannet spejl om en mindre lysåbning. 

Det indre dækkes for  den vestre dels ved-
kommende af  to samtidige hvælvfag,  hvilende 

på forlæg  undtagen i vest, hvor der op mod 
skibets hvælv er slået en helstens bred, svagt 
tilspidset bue, svarende til gjordbuen; ribberne 
er halvstens. 

Ved en tværgående mur er korets østligste 
del afskilret  som sakristi  ifølge  en relativt sjæl-
den praksis, som dog ikke er ganske ukendt på 
egnen, jfr.  Årby (s. 1456) og Store Fuglede.18 

Det smalle rum overdækkes af  to samtidige 
hvælv, hvis spidsbuede gjordbue og ribber er 
halvstens. Skillevæggen brydes af  to spareblæn-
dinger med halverede, fladbuede  stik. Blæn-
dingerne indrammer den fladbuede,  falsede  dør 
til koret (genåbnet 1963-66), hvis usædvanlige 
placering har en parallel i Årby. Indtil kirkens 
seneste restaurering sad indgangsdøren i væg-
gens nordligere del. Undersøgelser ved re-
staureringen viste, at indmuringen af  en ny fal-
set, fladbuet  dør var sket som følge  af  en tilba-
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Fig. 11. Kirke og kirkelade, set fra  øst. Chr . Axel Jensen fot.  1911. - Church and  tithe barn from  the east. 

gerykning af  alterbordet (s.d.), muligvis allere-
de inden udgangen af  1500'rne. Den sekundære 
dør, som senere ændredes med firkantet  åbning 
og smige vanger mod sakristiet, står nu blæn-
det med rekonstrueret fladbuet  afdækning.  I 
den nordre del af  sakristiets østvæg anes omrid-
set af  en tilmuret niche, formentlig  til et †væg-
skab, svarende til det i Årby bevarede. 

I efterreformatorisk  tid, formentlig  i 1600' 
rnes første  del, har man på grund af  øget plads-
behov rejst en tilbygning ved skibets nordside 
op til våbenhusets østmur - en situation, som 
kendes fra  flere  af  egnens kirker, eksempelvis 
Finderup, Gørlev (s. 1159f.,  1188) og Rørby. 
Antagelig er den straks fra  opførelsen  smeltet 
sammen med våbenhuset til et dobbeltkapel, 
uanset at de to tilbygninger ved reparationer 
1665 betegnes som henholdsvis »kapel og kalk-
hus«.12 Ved en større istandsættelse 1695 og 

endnu 1831 omtales de dog som »kapellerne«.19 

Ved kirkens hovedrestaurering 1858 har man 
afsondret  det gamle våbenhus ved blænding af 
arkaderne. 186211 benyttedes denne del som 
materialhus, men ved den seneste hovedre-
staurering 1963-66 genåbnedes arkaderne, og 
dobbeltkapellet retableredes. 

Kapellet synes opført  af  store røde sten, lagt i 
krydsskifte,  og samme materiale er benyttet til 
de tre kurvehanksbuede arkader med skiftehø-
je, vulstformede  kragbånd, som skabte forbin-
delse til skibet og mellem kapellerne indbyrdes. 
Samtidig er bjælkeloftet  i det gamle våbenhus 
hævet betydeligt, og dets vestmur forsynet 
med et kurvehanksbuet vindue, hvis omrids 
var synligt over den sekundære dør ved re-
staureringen 1963-66 (jfr.  fig.  10). 

Det nye østre kapel har altid stået med selv-
stændig taggavl som våbenhuset, hvorfor  der 
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tidligt omtales reparationer i forbindelse  med 
utætheder i skotrenden mellem de to parallelle 
sadeltage. Således 1695,20 da man ved en syns-
forretning  20. april noterede, at »der kommer 
så meget vand i kapellerne, at ingen folk  kan 
være der«. De efterfølgende  reparationsarbej-
der omfattede  tillige »den side af  kapellet, hvor 
den udygtige pille står«. Meningen hermed er 
usikker, men muligvis drejede det sig om mu-
ren mellem de to kapeller, hvor man 1963-66 
op mod våbenhusets østmur fremdrog  en 1858 
skjult drager for  østkapellets loftsbjælker,  bæ-
rende årstallet 1695. Drageren, der nu opbeva-
res i kirkeladen, består af  to svære egestolper 
med profilerede  kanter, rejst i kapellets vest-
hjørner som bærere af  en tilsvarende svær bjæl-
ke, forbundet  med stolperne med små kop-
bånd. Midt på denne drager ses indskåret »An-
no 1695«. Muligvis har reparationerne også 
omfattet  kapellets østmur, som er af  små gule 
sten i krydsskifte  med et kurvehanksbuet vin-
due, genåbnet 1963-66.21 

Oplysningerne om kapellets restaurering 
1858 er yderst sparsomme; men det er givet, at 
dobbeltkapellets nordmur blev gennemgriben-
de fornyet  med en helt regulariseret, nygotisk 
facade  mod landsbyen: I begge tilbygninger 
indsattes todelte spidsbuede støbejernsvinduer, 
ligesom gavlene nymuredes helt. Sidstnævnte 
er af  små gule sten, svarende til en fornyelse  af 
østmurens krone, hvorimod nordfacadens  ned-
re dele og vinduesindfatningerne  skalmuredes 
med munkesten. Dobbeltkapellets istandsæt-
telse indebar som nævnt en udskillelse af  den 
vestre del som materialhus ved en blænding af 
arkaderne. Følgelig må hvert kapel nu have faet 
de separate, spidsbuede indgangsdøre, af  hvilke 
den ene er bevaret i vestmuren (omend ude af 
brug), mens den større nordportal til kapellet 
står blændet siden 1963-66. Østkapellets indre 
fik  tillige oplagt et gipsloft,  som atter fjernedes 
ved dobbeltkapellets retablering.22 

Eftermiddelalderlige  istandsættelser og vedligehol-
delse. Blandt de sparsomme oplysninger om re-
parationer i denne periode skal nævnes, at man 
i 1660'erne fornyede  tårnets loft  samt dets 
søndre side,23 som udvendig nu står med yngre 

skalmuring af  små gule sten og talrige skal-
mursankre. Ved synsforretning  16. sept. 1695 
konstateredes tre revner i »buen på hvælvin-
gen«,20 muligvis skibets østre, hvor den syd-
østre kappe er ommuret med små gule sten. 

1806 og 1818 var kirken underkastet repara-
tioner,9 som dog ikke specificeres  nærmere. 
Lidt bedre underrettet er man om den 1858 
gennemførte  hovedrestaurering10 antagelig efter 
tegninger af  den af  Lerchenborg i disse år flit-
tigt benyttede arkitekt Vilh. Tvede:24 Tårnet og 
nordkapellerne fik  nye gavle i gotisk stil, begge 
steder indsattes spidsbuede støbejernsvinduer, 
og kapellets vestre del udskiltes som material-
hus. Muligvis hidrører en række af  de andre 
ændringer, som er beskrevet under de enkelte 
bygningsafsnit,  ligeledes fra  denne hovedi-
standsættelse. 

Anderledes fyldigt  underrettet er man om 
kirkens seneste hovedrestaurering 1963-66 (arki-
tekt Ejvind Draiby). Den væsentligste fornyel-
se var nordkapellernes retablering med genåb-
ning af  arkader og et østvindue samt indlæggel-
se af  nyt bjælkeloft.  Ydermere genskabtes de 
oprindelige adgangsforhold  til sakristiet, og 
der blev lagt nye gulve overalt. Endelig istand-
sattes tagværkerne, og tegltagene fornyedes. 

De nuværende gulve er lagt af  gule sten på 
fladen  med fuge.  I skibet er benyttet gamle sten 
til midtergangen, mens materialet er nyt andet-
steds og i koret, som er hævet et trin, svarende 
til den oprindelige tærskelsten af  granit. Før 
restaureringen lå gulvet i sakristiet ca. 50 cm 
højere, men blev sænket til oprindeligt niveau i 
plan med koret. Ved omlægningen af  gulvene 
påtraf  man levn af  middelalderlige (†)gulve: 1) I 
skibets nordøstre hjørne fandtes  således et flise-
gulv, hvis overflade  lå ca. 220 cm under krag-
båndet på den nordøstre hjørnepille. Tre kva-
dratiske fliser  med en sidelængde på 15,5 cm og 
en tykkelse af  4,5 cm opbevares nu i sakristiet. 
Oversiden dækkes af  en mørk grøn glasur. 2) I 
nordkapellets vestre del (d.e. det gamle våben-
hus) har man ved restaureringen bevaret et levn 
af  et oprindeligt gulv (i samme niveau som det 
nuværende) bestående af  munkestensbrokker 
og stenheller. 3) Et »fjællegulv«  i koret beskri-
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Fig. 12. Indre, set mod øst. LL fot.  1980. - Interior  to the east. 

ves 18089 som synkende på grund af  de åbne 
begravelser (s.d.). 183810 var det fornyet, 
185110 var der nyt gulv over det hele; men 
186111 var der fortsat  bræddegulv (i koret) for-
an altret foruden  i sakristiet. 

Ved restaureringen fandtes  i korgulvets fyld-
lag to formsten,  som nu opbevares i sakristiet: 
Den ene er en ribbesten (fig.  8 A), trekløverfor-
met med platteryg, af  en type, som ofte  ses 
benyttet i hvælv fra  13-1400'rne. Den stammer 
rimeligvis fra  det gamle korhvælv. Den anden 
(fig.  8 B) har affaset  hjørne med vulst og kan 
hidrøre fra  et sekundært vindue i det nedbrudte 
kor. 

De ensartede, spidsbuede støbejernsvinduer i 
sakristi, kor, skib og våbenhus er yngre end 
1862;11 men formentlig  indsat ikke længe heref-
ter. Ved kirkens besigtigelse 1803 fandtes  den 

meget mørk, i halvdelen af  kirkestolene kunne 
man således ikke se i salmebøgerne, da vin-
duerne var gamle og »forbrændte  af  solen«.9 

1807-089 blev tre fag  vinduer - antagelig i kor 
og skib - sænket i muren, og der indsattes nye 
»smukke engelske vinduer«, d.e. sprossedelte 
trævinduer.25 

Tagværker.  Langhuskoret har på nær enkelte 
fornyelser  bevaret sit oprindelige egetagværk af 
krydsbåndstype med dobbelt lag hanebånd og 
lodrette spærstivere, kæmmet ned over spærfo-
den. De otte fag  er nummereret fra  øst mod 
vest med stregnumre i syd og firkanter  i nord. 
Skibets tagværk er overvejende fornyet,  men 
har dog flere  egespær i behold med udbladning 
til dobbelt lag hanebånd og skråstivere. Stolen 
har nu kun ét lag sekundært anbragt hanebånd 
med udstemninger fra  tidligere benyttelse som 
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spær. - De øvrige afsnit  har nyere fyrretræstag-
værker. 

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde og 
med tagene hængt med røde vingetegl. 

Opvarmning. 1877 opsattes en kakkelovn, 
hvis skorsten fornyedes  1889.11 1894 nævnes en 
ny kirkeovn, og 1920 fik  kirken kalorifer  med 
indfyring  fra  materialhuset.11 Ved seneste re-
staurering installeredes elektrisk varme. 

†Kalkmalerier.  På et fotografi  fra  1911 
(fig.  21) ses på østvæggen bag altertavlen et 
malet gardin, antagelig udført  i forbindelse 
med tavlens staffering  1737, jfr.  f.eks.  Kirke-
rup (DK. Sorø s. 840, fig.  4). Ifølge  enslydende 
oplysning fra  1849 og 1861 var apostlene afma-
lede på kirkens vægge.26 Af  disse malerier ha-
ves ingen spor eller anden omtale. 

INVENTAR 

Oversigt.  Kirken ejer en romansk fontekumme  med 
to fremspringende  hoveder, som sjældent forekom-
mer på sjællandsk granitskulptur, men oftere  ses på 
jysk eller fynsk.  Bemærkelsesværdige er forholdene 
omkring alterbordet, der nu er flyttet  til den oprin-
delige plads, hvor dets fundamenter  fremkom  ved 
kirkens seneste restaurering. Dets flytning  mod øst 
skal muligvis sættes i forbindelse  med opstilling af 
altertavlen omkring eller kort før  år 1600. Fra denne 
tid stammer også prædikestolen, som synes udført  i 
samme værksted, mens den enkle alterbordsforside 
antagelig er malet få  år senere. Alterskranken udfør-
tes i 1700'rne, hvilket formentlig  også gælder et bord 
i sakristiet, som er det eneste bevarede af  dette rums 
ældre udstyr. Hovedrestaureringen i 1850'erne un-
der ledelse af  arkitekt Vilh. Tvede synes at være på-
begyndt i det indre med opstilling af  nye, senere 
udskiftede  stole, maling og forgyldning  af  altertavle 
og prædikestol samt anskaffelse  af  alterklæde og 
messehagel, der i overensstemmelse med resolutio-
nen 1841 var udført  af  rødt fløjl  med guldgaloner. 
Også pengeblokken har paralleller i de andre kirker 
under Lerchenborg istandsat af  samme arkitekt. 

Alterbordet er formentlig  sengotisk, af  munke-
sten, 160X73 cm, nuværende højde 123 cm, 
opført  75 cm fra  østvæggen. Dets øverste skifte 
krager 1-1,5 cm frem,  mens den bageste del af 
bordet, ca. 25 cm, er muret 35 cm op og således 
danner underlag for  altertavlen, som dog er 
bredere end bordet, i hvert fald  i dets nuværen-

de form.  Tilsvarende forhøjning  af  alterbordet 
ses i Havrebjerg og Tuse (s. 1095 og 604). 

Allerede i senmiddelalderen eller kort efter, 
er bordet som én stor blok flyttet  hen til øst-
væggen, efter  at døren til sakristiet var muret 
til og en ny etableret længere mod nord.2 7 An-
tagelig på grund af  dårlig fundering  efter  flyt-
ningen har bordets sydvestende på et tidspunkt 
været knækket af  og genopmuret med nyere 
sten ligesom hele sydsiden indtil 1965 var klinet 
sammen med cement. Desuden var lagt et skif-
te af  moderne, gule sten øverst. Da man ved 
kirkens restaurering 1965 fjernede  træforhøj-
ningen inden for  alterskranken, fremkom  alter-
bordets oprindelige fundament  af  granitsten til-
lige med dele af  dets nederste skifte  (fig.  7 og 
13). Det var muligt at lokalisere nordøsthjørnet 
73 cm fra  østvæggen og 210 cm fra  nordvæg-
gen; yderligere strakte fundamentet  sig med et 
par aftrapninger  mindst 230 cm mod vest reg-

Fig. 13. Alterbordet og dets oprindelige fundament 
fotograferet  under restaureringen 1963-65, før  det 
flyttedes  tilbage til den oprindelige plads (s. 1595). 
Erik Skov fot.  1965. - Altar  and  its original  foundations 
photographed  during  the restoration  in 1963-65,  before  the 
altar  was moved  back to its original  position. 
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net fra  alterbordets forkant,  åbenbart som en 
slags podium. 1966 rykkedes bordet atter frem 
til den oprindelige plads, og dets søndre del 
nyopførtes  til dels af  munkesten fra  den genåb-
nede sakristidør. 

Alterbordsforside  (fig.  14), fra  1600'rnes be-
gyndelse, af  fyr.  Panelet, der nu er 95 cm højt 
og 183 langt, har samtidige malerier i tre arka-
defyldinger  med omløbende, perspektiviske 
rammer og tilsvarende bueslag. Fodlisten er 
glat ligesom den gennemløbende gesimsfrise, 
hvorover smal tandsnitliste. Rammeværket 
står med en genopfrisket  staffering  bestående af 
gule mauresker på rød bund og i gesimsfrisen 
gul frakturindskrift  på sort bund: »Huo Som 
æder Mit Kiød Oc Dricker Mit Blod Hand 
Haffuer  Det Evige Liiff«  (Joh. 6, 54). I arkader-
nes bueslag er med gule versaler malet navnene 
på de dyder, som er afbildet  i den pågældende 
fylding:  »Caritas«, »Fides« og »Ivsticiæ«. De 
kvindelige figurer  er vist stående iført  lange ge-
vandter og hovedtøj med flagrende  bånd. Kær-
lighed står med et barn på armen og et andet 
ved højre side, Troen holder kalk med hostie i 
venstre hånd, og Retfærd  med bind for  øjnene 
har løftet  sværd i højre hånd og vægt i venstre. 
Baggrunden er grålig, dragterne gule, grønlig-
blå og rødlilla; desuden er anvendt hvidt. 

Ved restaureringen 1963-66 fjernedes  (nye-
re?) træbeklædning på nord- og sydsiden. 

†Alterklæder.  Inventariet 1695 opregner et 
rødt fløjlsalterklæde  med guld;20 endnu o. 1850 
omtales et klæde skænket 1716 af  kirkeejeren, 
Hans Andersen Hjort og Dorothea Wulf  Prom, 
hvis initialer fandtes  derpå.28 1851 nævnes en 
ny alterklædning af  rødt fløjl  med guldgalo-
ner,1 0 og 1862 var et tilsvarende anskaffet  siden 
sidste syn.2 9 

Altertavle (fig.  14), fra  1500'rnes slutning, 
udført  i samme værksted som prædikestolen. 
Den har højt postament, hvorpå tredelt stor-
stykke med vinger til siderne og over glat ge-
sims et gavlprydet topstykke flankeret  af  udsa-
vede »vinger« tilføjet  1737. I fire  af  storstyk-
kets felter  evangelistmalerier fra  1850'erne. 

På forsiden  af  postamentets tre fremspring  er 
der beslagværk omkring løvemaske, i midten 

dog ansigt (sol eller måne). De yderste, som 
rager længst frem,  bærer storstykkets dobbelte 
søjler, hvorved tavlens yderside understreges. 
Det smallere fremspring  tjener som fod  for  et 
udskåret, 50 cm højt krucifiks  anbragt foran 
midtfeltets  fladrundbuede  arkade, hvis omlø-
bende ramme smykkes af  slyngbånd.30 Sidefel-
terne afgrænses  ved hjælp af  to halvsøjler over 
hinanden; det nederste par har diamantbosser i 
prydbæltet, det øverste beslagværk. Et karnis-
formet  led med pærestav på undersiden deler 
felterne  vandret. De fire  arkader indenfor  kan-
tes af  attisk slyngbånd; i sviklerne ses rosetter, 
foroven  æggestav over tandsnit. Storsøjlerne 
har joniske kapitæler, hvorunder et bælte af  ro-
setter, en detalje, som genfindes  på altertavlen i 
Værslev (Skippinge hrd.); skaftet  brydes af  to 
vulstringe og på dets nederste del er skåret et 
englehoved i fladt  relief  (fig.  15). Tilsvarende 
kendes fra  en gruppe altertavler, hvortil bl.a. 
hører den i Havrebjerg, men udførelsen  her er 
afvigende  (se nærmere s. 1099). Til siderne vin-
ger med blomsterklaser omkring halvkartou-
che hvori ansigt; på vingens kant sidder små 
fugle  med tøj guirlande i næbbet. Det nederste 
af  søndre vinge er savet af  og erstattet af  yngre 
tilføjelse  med malet dekoration, muligvis af 
hensyn til en †skriftestol  (sml. Bakkendrup s. 
1226). Gesimsen har glat, gennemløbende frise 
med et englehoved i hver side. 

Topstykket flankeres  af  to par nedadspidsen-
de halvsøjler, såkaldte gulerodsbalustre, hvis 
skafter  brydes af  bælter med bosser eller be-
slagværk, sml. altertavlen i Kongsted.31 Til si-
derne en form  for  udsavede vinger fra  1737 
(sml. stafferingen),  og på hjørnerne pyramide-
spir. Øverst trekantgavl indrammet af  profilli-
ster. 

Stafferingen  går tilbage til 1737, da kirkeeje-
ren, Hans Andersen Hjort og hustru, Dorothea 
Wulf  Prom, lod tavlen zire og pryde med ny 
maling.32 Ifølge  præsteindberetningen 175833 

sås deres navne og årstallet »neden til«, hvor-
ved muligvis menes i postamenet eller på frem-
spingenes sider. På den beslægtede altertavle i 
Kongsted sidder relevante våbener på posta-
mentfremspringenes  forsider.  Farverne er grå-
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Fig. 14. Alterparti. Alterbordsforside  fra  1600'rnes begyndelse med dydemalerier visende Kærlighed, Tro og 
Retfærd  (s. 1596). Altertavle fra  1500'rnes slutning. I storstykkets fire  felter  evangelistmalerier fra  forrige 
århundrede (s. 1596). NE fot.  1987. - Altar.  Altar  frontal  from  the beginning of  the 1600s with paintings of  the 
Virtues,  Charity,  Faith  and  Justice.  Altar-piece  from  the close of  the 1500s. Four  panels in the central  compartment  with 
nineteenth-century  paintings of  the Evangelists. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 108 
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Topvingerne har udelukkende dekoration fra 
1737, mens topfeltets  maleri, udført  på træ, er 
samtidigt med tavlen. Det forestiller  Opstan-
delsen og viser Kristus hyllet i gyldent klæde-
bon, med udstrakte arme svævende i skykrans 
og flankeret  af  engle på baggrund af  en blå 
himmel. 

Bag midtfeltets  krucifiks  har formodentlig 
været malede indskrifter  som det ses f.eks.  i 
Søndersted (s. 406, fig.  7-8) og på den ældre 
tavle i Årby (s. 1467 med fig.  38). 

De yngre evangelistmalerier svarer bl.a. til bil-
lederne på prædikestolene i Store og Lille Fug-
lede og er malet efter  Thorvaldsens skulpturer i 
Vor Frue kirke i København, jfr.  også nu fjer-
nede malerier i Raklev (s. 1393, fig.  24b). De 
må antages at være udført  i forbindelse  med 
restaureringen i 1850'erne. 

†Maleri?  Ifølge  kirkebeskrivelsen 1861 fore-
stillede altertavlens midtparti Nadverens ind-
stiftelse  i maleri.11 Billedet kunne, som det er 
tilfældet  i f.eks.  Tuse (s. 605), være indsat om-
kring århundredets midte samtidig med evan-
gelistmalerierne, som dog ikke er nævnt. Male-
riet synes kun omtalt denne ene gang, og op-
lysningen er i modstrid med Algreen-Ussings 
samtidige omtale af  tavlen med krucifiks  og de 
fire  evangelister.34 

Altersølv. Den enkle kalk består af  et yngre 
bæger udført  efter  synets ønske 1907 om bæge-
rets omformning11  og en fod,  der antagelig er 
jævnaldrende med disk og oblatæske, dvs. fra 
1800'rne, jfr.  også indberetningen fra  1881, der 
oplyser, at alterkalken i nyeste tid »er skænket 
af  grev Lerche«. Under fodens  bund to ens, 
ovale stempler hvori IL svarende til det stem-
pel, der er brugt på kalken i Ubby (s.d.), men 
uden by- og guardeinmærke. Denne omstæn-
dighed i forbindelse  med det gentagne mester-
stempel tyder på, at der her er tale om et pro-
vinsarbejde, hvor man ofte  slog mestermærket 
to gange ved siden af  hinanden. 

Den glatte disk er 14 cm i tvm., og oblatæsken 
9 cm, mens højden andrager 3,5 cm. Begge er 
stemplet som kalken. 

†Altersølv. Inventariet 1663 anfører  en for-
gyldt kalk og disk,12 1695 var tilføjet  vægtangi-

Fig. 15. Altertavledetaljer, sml. fig.  14. Storstykkets 
søndre sidefelter  med malerier af  evangelisterne Jo-
hannes (forneden)  og Markus (foroven)  fra  1800'rne 
udført  efter  Thorvaldsens statuer i Vor Frue kirke 
(s. 1598). LL fot.  1980. - Details of  the altar-piece,  cf. 
fig.  14. Central  compartment's  flanking  panels to the 
south with paintings of  two Evangelists,  John  (below)  and 
Mark  (above)  made  in the 1800s and  inspired  by Thor-
valdsen's  statues in the cathedral  in Copenhagen,  Vor  Frue 
Kirke. 

hvid med sort bund i alle indskriftfelter  og som 
baggrund for  storstykkets nyere evangelistma-
lerier. Rødt og blåt indgår i beslagværk og li-
stedekorationer. Postamentets indskrifter  cite-
rer nadverordene med gylden fraktur  på sort 
bund: »Vor Herre Jesus Christus i den Nat ...« 
og »Ligesaa tog han og Kalken ...« (1 Kor. 11, 
23-25). I felternes  hjørner regenceornamenter. 
Tilsvarende flankerer  gesimsens skriftsted: 
»Denne Jesum, hvem De korsfæstede,  haver 
Gud gjort baade til en Herre og Christum« 
(Ap.G. 2,36). Over midtfeltet  læses: »See, det 
Guds Lam, som bærer Verdens Synd!« 
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velsen 40 lod;20 af  præsteindberetningen fra 
1758 fremgår,  at årstallet 1674 stod på den da-
værende kalk og disk.33 1663 og 1695 opregnes 
desuden en æske af  træ. 

Alterkande, se dåbskander. †Alterkander. 
166312 og 1695 omtales en tinflaske  til at hente 
vin med, vægt 5 pd . 2 0 1844 var en kande an-
skaffet,  muligvis en vinkande af  porcelæn, der 
nævnes 1862, men 1905 burde en ny porcelæns-
kande anskaffes  i stedet for  den hidtil anvendte 
tinkande (sml. dåbskander).11 

†Sygesæt. Inventariet 1662 opfører  en lille 
sølvkalk og disk; 1667 anskaffedes  et »hus med 
jernbeslag og farve«  (futteral)  til at føre  kalk og 
disk til syge i . 1 2 En lille tinkande til vin, vægt 
2½ pd., omtales 1695.20 1881 var der en syge-
kalk fra  1862, men 1936 ønskedes et hjemmeal-
tersæt anskaffet;11  1980 ejede kirken ikke et 
sygesæt. 

Alterstager, sengotiske, fra  o. 1500, jfr.  tilsva-
rende i Nykøbing Falster med graveret årstal 
1501.35 Højden er 44,5 cm, ligesom for  stager-
ne i nabokirken i Store Fuglede samt i Svinnin-
ge og Jyderup, der sikkert er udført  i samme 
værksted.36 De har rund, profileret  fod,  snoet 
skaft,  som brydes på midten af  sekssidet profil-
led, og mindre lyseskål med lysetorn. En syv-
armet stage, såkaldt Grundtvigstage med rund 
fod,  modtoges 1920 som gave.11 På fotografi 
fra  1911 ses tre små †stager (jfr.  fig.  21). 

†Røgelsekar. 1663 nævnes et kobberildkar,12 

og igen 1695 med tilføjelsen  »gammelt«, og 
vægten opgivet til 2½ pd. 2 0 

†Messeklæder.  1695 omtales en gammel rød 
kaffes  messehagel,20 1791 var kirkens messeha-
gel begyndt at blive en del brøstfældig,37  og 
1803 var den revnet adskillige steder og næsten 
ubrugbar.9 1851 anførtes  en ny hagel af  rødt 
fløjl  med guldbesætning,10 og endelig havde 
kirken 1922 faet  skænket en messehagel af  hvid 
silkebrokade »i middelalderstil«.11 

†Messeklokke.  Inventariet 1663 nævner en 
primklokke,12 og 1695 en lille klokke i kirken.20 

Alterskranke,  med drejede balustre af  træ, an-
tagelig fra  1700'rne, og håndliste fra  sidste re-
staurering, da den nuværende, retkantede form 
etableredes, og balustrenes antal mindskedes, 

(jfr.  fig.  21), så at afstanden  mellem dem øge-
des væsentligt. Tidligere gik skranken tværs 
over koret, og den var sortmalet, nu er den 
lysegrå med to smalle gammelrosa bånd. 

Font  (fig.  16), romansk, af  granit, kun kum-
men er oprindelig, mens foden  af  gule teglsten 
stammer fra  restaureringen 1963-66. Den enkle 
kumme, 80 cm i tvm., har stejle sider og en lille 
vulst ved mundingsranden; lige under denne 
og med ørerne omtrent på højde med vulsten, 
som brydes, sidder to skaldede mandshoveder. 
De er 20 cm høje og springer 5,5-7,5 cm frem. 
Hovedernes placering og kummens form  ken-
des på Fyn, f.eks.  i Fraugde (Åsum hrd.) og 
Ørsted (Baag hrd.), begge Odense amt, mens 
den plumpe udformning  snarere genfindes  på 
de nordsjællandske firkløverfonte,  den lille 
gruppe, hvortil bl.a. hører Esbønderup og Lille 
Lyngby (DK. Frborg. s. 1027 og 1518). På 
kummen ses rester af  hvid farve.  Den tidligere 
cementfod  stammede fra  1901 eller kort tid se-
nere og afløste  en af  murværk.38 Opstillet i ko-
ret ved nordvæggen. 

Dåbsfade.  1) (Fig. 17a) o. 1550, af  messing, 
stemplet RS, tvm. 72,5 cm. I bunden drevet 
fremstilling  af  det habsborgske våben omgivet 
af  minuskelindskrift:  »Gott sei mit uns« genta-
get fire  gange. Udenom er der ligesom på fa-

Fig. 16. Døbefont.  Romansk kumme af  granit på 
muret fod  fra  1963-65 (s. 1599). LL fot.  1980. - Font. 
Romanesque bowl of  granite  on a new brick  base. 
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Fig. 17a-b. Dåbsfad  af  messing fra  o. 1550. a. Helhed 
med drevet fremstilling  af  det habsborgske våben i 
bunden, b. Fabrikationsmærke og stemplede roset-
ter (s. 1599). LL fot.  1980. - 17a-b. Brass baptismal 
dish  c. 1550. a. In  its entirety  with the Habsburg  coat of 
arms chased  in the centre, b. Master's  mark  and  stamp ed 
rosettes. 

MBD; sådanne initialer henviser ofte  til giver-
ne. 1664 anskaffedes  et lille †bækken til fonten 
for  2 dl.;12 overensstemmende hermed opreg-
ner inventariet 1695 to messingbækkener i fon-
ten og angiver vægten til henholdsvis 1 lispd. 
(jfr.  nr. 1) og 6½ pd . 2 0 

Dåbs- og/eller alterkander.  1) O. 1850, af  tin, 
stemplet Hans Høy. 4 0 Højde 22,5 cm. Af  den 
ofte  forekommende  såkaldte chokoladekande-
type, sml. nr. 2 og f.eks.  Skamstrup (s. 834 
med fig.  27). 

2) (Fig. 18) o. 1850, af  tin, 23 cm høj, svaren-
de til nr. 1, blot med lidt trindere korpus. 

Inventariet 1862 nævner en dåbskande af 
tin,1 1 utvivlsomt en af  de eksisterende. 

Krucifiks  (fig.  19) antagelig fra  o. 1650. Figu-
ren er 88 cm høj og hænger i skråt strakte arme; 
hovedet hælder mod højre skulder. To volumi-
nøse, lange hårlokker falder  ned foran  skuldre-
ne og når de øverste ribben. Lændeklædet har 
vandrette folder  og en plump flig  ved højre 
hofte.  Benene er korte med bøjede knæ og sto-
re, overlagte fødder,  højre øverst. Det spinkle 
korstæ, som er fældet  ned i et fodstykke,  har 
udsavede kanter og på øverste lodrette korsarm 
et skriftbånd  med indskårne versaler: »Inri«. 
Figuren er hvidgrå, håret sort og lændeklædet 
bleggrønt; under vunderne ses røde bloddrå-
ber. Korstræet er brunt. Antagelig det kors, 
der 1849 omtales over døren i korgitret,41 siden 
1881 i våbenhuset. 

†Korgitter.  Et trægitter siges 1849 at skille ko-
ret fra  skibet.26 

Prædikestol  (fig.  21), fra  1500'rnes slutning, 
udført  i samme værksted som altertavlen, med 
yngre underbaldakin og opgang fra  1963-66. 
Kurven har fem  fag,  hvoraf  vægfagets  er uden 
dekoration og med en yngre fylding.  Fagene 
adskilles af  trekvartsøjler med prydbælte hvori 
beslagværk. Postamentets udformning  tillige 
med ændringer i den nu glatte gesims sandsyn-
liggør, at der oprindelig har været dobbelte søj-
ler. Postamentfremspringene  har forskellige 
masker (fig.  20) på to sider og derimellem 
spejlfyldinger.  Kurvens storfelter  rummer ar-
kade med glat, omløbende ramme afbrudt  af 
listekapitæler. Under muslingeskal er på lidt 

nen en krans af  springende hjorte forfulgt  af 
hunde. Inderst på fanen  ses stemplede rosetter 
og fabrikationsmærket  RS (fig.  17b).39 Antage-
lig det store fad,  der som det eneste er nævnt i 
inventariet 1663,12 1695 tilføjet  vægtangivelse 1 
lispd.20 

2) O. 1550, af  messing, stemplet RS, tvm. 36 
cm. Det lille fad  har i bunden drevet scene med 
Bebudelsen omgivet af  stemplet bladfrise;  på 
fanen  to stemplede friser  visende blomster og 
fugle(?),  desuden fabrikationsmærket  RS (sml. 
fad  nr. 1) flankeret  af  graverede initialer PFS og 
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forsænket  bund i lavt relief  skåret ens, grove 
frugtbundter  og i arkadens nederste kvadrat 
medaljoner, de to østligste med varierede ro-
setter, dernæst sol og måne, ikke ulig fremstil-
lingerne i Kongsted (jfr.  også altertavlen). Un-
der gesimsen har hvert felt  en æggestav over 
tandsnitliste. Gesimsfrisen  er glat med yngre 
finerplader  på hjørnerne, ligesom også kronli-
sten er nyere. 

Den svungne underbaldakin stammer anta-
gelig fra  1700'rne; under den står en firkantet 
bærestolpe. Den nuværende trappe erstattede 
en ældre med spinkle balustre, lignende men 
ikke identisk med Årbys (s. 1463, fig.  28). Den 
kan være opstillet sammen med stolene 1851.42 

En †dør til prædikestolen anskaffedes  1668.12 

Stafferingen  er udført  i overensstemmelse 
med altertavlens, hvilket vil sige hovedsagelig 
grå med sort gesimsfrise  og forgyldning  på de-
taljer; lyseblåt er anvendt til lister og som 
bundfarve  for  beslagværk. Underbaldakinens 
forgyldte  bladslyng på lysegrå bund går anta-
gelig tilbage til 1737 (jfr.  altertavlen). Stolen 
står i skibets sydøsthjørne. 

Fig. 18. Dåbskande nr. 2, af  tin, fra  o. 1850 (s. 1600). 
LL fot.  1980. - Pewter baptismal ewer no. 2, c. 1850. 

Fig. 19. Krucifiks  antagelig fra  o. 1650 (s. 1600). LL 
fot.  1980. - Crucifix  presumably c. 1650. 

†Timeglas.  1665 anskaffedes  et timeglas,12 

som kun nævnes denne ene gang. 
Enkle stolestader, fra  restaureringen 1965, af 

fyr,  malede i farver  afstemt  efter  altertavle og 
prædikestol, dvs. lysegrå med røde kanter og 
blå gavle. I nordkapellet står løse stole ligeledes 
fra  1965. 

Om ældre †stolestader vides, at snedkeren 
1668 fik  arbejdsløn for  12 nye stole samt for  10 
»huse« kønrøg, 5 pd. lim, voks, 2 pd. brunrødt 
og to stykker tør bøg til knapper på stolene.12 

1804 påpegede synet manglen af  16 døre for 
stolene i (nord) kapellet; kirkeejeren mente 
imidlertid, at de aldrig havde været der. Efter 
en hovedreparation 1805 fandtes  ingen mang-
ler, men 1824 var stolene så forfaldne,  at mange 
af  dem ikke kunne benyttes.9 1851 var de nye 
stole i hele kirken malede med oliefarve.10 
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Fig. 20. Prædikestolsdetaljer, sml. fig.  21. Hoveder 
på postamentfremspringene  (s. 1600). MLJ fot. 
1986. - Details of  pulpit,  cf.  fig.  21. Masks  on pedestal 
projections. 

I nordkapellet står en bænk fra  det tidligere 
stolesæt og i våbenhuset to hvidmalede bænke, 
hvis gavle har udsavet forkant. 

†Skriftestol.  1695 nævnes en gammel skrifte-
stol.20 Af  to kilder fra  midten af  1700'rne med-
deler den ene blot, at lensmanden Jørgen Bra-
hes navn stod på skriftestolen,32  mens den an-
den gengiver flere  indskrifter,  således over dø-
ren: »Frygt Gud og ær Kongen. Kong Chri-

stian 5. Pietate et Justitia« (kongens valgsprog); 
på selve døren foroven:  »Doct(or) Hans Bagger 
B(iskop)« og forneden:  »Jeg haver storligen 
syndet. 1. Sam. 24. Stat op! gak bort, din Troe 
haver hjulpet dig. Luc. 17. Gud, vær mig Syn-
der naadig. Ps. 51.«. Ved siderne på døren læ-
stes: »Hr. Rasmus Iversen, Hr. Jacob Fribert« 
og endelig på siderne af  døren: »General Jørgen 
Bielcke Lensmand. Vaager Matth: 25 v. 13«.43 

1804 påtalte synet, at to stole i koret ind-
skrænkede pladsen både for  dåb og nadver, 
hvorfor  de burde fjernes  og anbringes andet-
steds.9 Det er ikke usandsynligt, at der tænkes 
på en †degnestol og den †skriftestol.  En beskri-
velse fra  1840'rne omtaler præstestolen i koret, 
hvorunder malet en knælende person,41 sml. 
f.eks.  skriftestolen  i Kippinge.44 

†Skab. 1665 betaltes for  en lås til det skab, 
hvori alterklæderne forvaredes.12 

Bord, 1700'rne?, med krydsfod.  Bordpladen, 
180x80 cm, er samlet med to revler ved buk-
kenes yderside, enkel underbjælke. Højde 75 
cm. I sakristiet. 

Pengeblok, o. 1850, svarende til blokkene i 
Rørby og Ubby. Højden er 81 cm; pengeslid-
sen findes  i låget, i forsiden  er en lem til udtag-
ning af  de indsamlede penge. Hvidmalet. I vå-
benhuset. — Ved indbrud 1727 blev låsen for 
blokken sønderslået, og de indsamlede ca. 10 
rdl. stjålet.45 

†Pengebøsse, af  messing, med fod,  nævnes 
1862 (sml. Lille Fuglede). 

Dørfløje.  1) Muligvis fra  1695, da en ny tårn-
dør behøvedes,20 med flammeret  yderside fra 
1812.46 Indvendig, hvor fløjen  står umalet, sid-
der en ældre, antagelig oprindelig lås. Efter  at 
døren i nyeste tid er hensat i laden, mangler det 
meste af  den blåmalede, flammerede  beklæd-
ning. 

2) O. 1850, med tre gange fire  spejlfyldinger. 
Lysegrå. Mellem våbenhus og skib. 

3) 1900'rne, lysegrå indvendig, blå udven-
dig. Indgangsdør. 

Orgel, af  standardtype, bygget 1965 af  I. Sta-
rup & Søn.4 7 Fire stemmer, ét manual og an-
hangspedal. Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2', Spidsoktav 1', delte registre, 
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Fig. 21. Indre med altertavle og prædikestol. På væggen bag tavlen kalkmalet gardin, antagelig udført  1737 
(s. 1595). Chr. Axel Jensen fot.  1911. - Interior  to the east. On the wall  behind  the altar-piece  is a mural painting 
depicting  drapery,  presumably painted  in 1737. 

svelle. I nordkapellet. Et †harmonium leveredes 
1903 af  Petersen & Steenstrup, København.48 

Salmenummertavler.  1) Fra 1800'rne, ved 
hjælp af  vandrette profillister  delt i to dele, 
hvor hvidmalet fraktur  foroven  angiver: »Før 
Prædiken« og på den nedre del: »Efter  Prædi-
ken«. I øvrigt sortmalet, beregnet til at skrive 
på med kridt; o. 1925 forsynet  med tal af  mes-
sing.11 På en anden tilsvarende tavle forgyldt 
fraktur:  »Daab« og »Nadver«. 2) Fra 1965, 
glatte plader af  eg med søm til salmenumrene. 

Fire lysekroner, i barokstil, de to skænket 
1904; desuden en mindre krone i våbenhuset. I 
nordkapellet er der lampetter fra  restaureringen 
1963-1965. 

†Ligbåre. 1662 anskaffedes  en ny . 2 3 

Et †tårnur nævnes tidligst 166112 og senest 

1849;41 i mellemtiden synes det kun sjældent at 
have gået. Adskillige gange beklager man sig 
over manglende istandsættelse.49 Endnu er der 
bevaret en prellefjeder  til urhammeren, lige-
som der ses slidspor på den store klokkes yder-
side. 

Klokker.  1) (Fig. 22) støbt 1588 af  Gerhardt 
van Mervelt. Tvm. 124 cm. Om halsen ind-
skrift  på latin med reliefversaler:  »Verbvm do-
mini manet in æternvm Gerthardvs van Mer-
velt me fecit  anno 1588« (Guds ord forbliver 
evindeligt. G. van M. støbte mig år 1588).50 

Over og under indskriften  er der kraftige  pro-
fillister  og buefriser  med korsblad. Også 
slagkanten har profillister. 

2) (Fig. 23) støbt 1654 af  Claus van Dam. 
Tvm. 103 cm. Om halsen latinsk indskrift  med 
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Fig. 22-23. Klokker. 22. Nr. 1 støbt 1588 af  Gerhardt van Mervelt (s. 1603). 23. Nr. 2 støbt 1654 af  Claus van 
D a m (s. 1604). LL fot.  1980. - Bells.  22. No.  1 cast in 1588 by Gerhardt  van Mervelt.  23. No.  2 cast in 1654 by Claus 
van Dam. 

reliefversaler:  »Collo(!) deo gloriæ me fecit 
Clavs van Dam anno domini 1654«51 (Himlen 
(den himmelske) Gud til ære gjorde mig Claus 
van Dam det Herrens år 1654). Som skilletegn 
mellem ordene er brugt rosetter, af  hvilke én er 
særlig stor. Under indskriften  ses en høj frise 
bestående af  bruskbarokke ranker omkring 
masker som på samme støbers klokke fra  1651 i 
Ørslev (DK. Sorø s. 563). Hankene har skællag-
te skiver. 

Begge klokker hænger i slyngebom. 
Klokkestol,  muligvis jævngammel med klok-

ke nr. 1, af  eg, med dobbelte skråstivere. Et 
tredje, yngre sæt, af  fyr  ligesom krydsbåndene 
under klokkerne, kan være fra  1890'erne, jfr. 
malede navne og årstal: »24/2 J K Nielsen 
1891«, »I. K. Jensen 1891« og »V R 1894« og 
»KPS 1896« på tre skråstivere. 

GRAVMINDER 

Epitafier  og mindetavler.  1) O. 1739. Hans An-
dersen Hiort, (født  i Ørslev ved Slagelse 
1681 (?), †1739), er her nedlagt i sin fædrene 
grav (jfr.  †epitafium  nr. 2), efterlod  sin 52 års 
ægtemage, Dorothea Wulf  Promm. Sort mar-

mortavle, 98X66 cm, med forgyldt  kursiv. 
Den vidtløftige  gravskrift  er nu næsten helt ud-
visket. 1758,33 hvor det omtales som ét med 
†epitafium  nr. 2, i koret, hvor det stadig hæn-
ger på nordvæggen i østligste fag. 

2) O. 1802. Over provst Hans Amundin, 
*11. juli 1741, præst 1771, gift  22. okt. samme 
år med Gundelle Monrad, provst for  Arts her-
red 1793. †5. okt. 1802, 61 år 3 mdr. og 5 dage; 
efterlod  sig enke og 7 børn.5 2 Hvid marmortav-
le, 85x37 cm. Indskriften,  med fordybet,  sort-
malet kursiv, udfylder  pladens øverste tre fjer-
dedele; 192811 ønskede synet tavlen slebet og 
indskriften  optrukket. Indmuret over østligste 
arkadebue til nordkapellet. 

†Epitafier.  1) O. 1625. Peder Hansen, sogne-
præst for  Svallerup menighed, var gift  først 
med Madalena Nielsdatter, †1598, siden med 
Margrete Rasmusdatter, †1613; selv døde han 
1625.53 175833 i koret, sammen med nr. 2. 

2) O. 1698? Over Anders Andersen Hiort, 
født  i Hobro i Jylland 1634, †1698, imidlertid 
gift  med Anna Hansdatter Schov (sml. epita-
fium  nr. 1). 175833 i koret, som en del af  epita-
fium  nr. 1; 1849,41 hvor det dateredes til 1696, 
var indskriften  udslettet. 
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Et epitafium  fra  1696 over P. H. Hørdum, 
der anføres  184941 - hvor indskriften  var »bort-
taget« - men ikke 1758,33 kan muligvis være en 
misforståelse  for  †nr. 2. 

Gravsten. 1794? (Martha) Maria (J)uul Grunt-
vig, (enke efter  hr. Niels Hawberg (el. 
Rauberg),54 forhen  sognepræst til Uby Menig-
hed, †1790). Forneden læstes 1918 blandt andet 
årstallet 1794 og initialerne C SR. Sand-
sten, 165x90 cm, indskrift  med fordybet  kur-
siv, der nu næsten er slidt væk, men hvoraf 
brudstykker kunne læses 1881 og 1918. Ligger 
som trinsten foran  døren til søndre våbenhus, 
hvor den allerede lå 1881. 

To murede †gravkamre, syd og nord for  alter-
bordets fundament  (jfr.  fig.  7), blev påtruffet  i 
forbindelse  med restaureringen 1965. De havde 
begge, mod alterfundamentet,  en pudset og 
hvidtet væg af  kampesten; deres udstrækning 
blev ikke undersøgt. 

Det søndre kammer har sandsynligvis tilhørt 
sognepræst Jacob Fribert, †1710, hvis hustru 
Magdalena Michelsdatter Fri(!), †10. juli 1681 i 
København, blev bisat her 9. sept. 1681.55 

18089 ønskede synet de åbne begravelser i 
koret lukket og opfyldt,  dels fordi  fjællegulvet 
var begyndt at synke, dels for  at standse den 
»opstigende træk«. 

To †gravfaner  med indskrift  på tysk over 
Dittløff  von der Hude (eller Heide, jfr.  Rørby), 
ritmester ved »Oberst Løvenhielms Regiment 
til Hest«,56 født  i Stifft  Bremmen 1654, har 
tjent i 40 år, †12. juli 1714, 60 år gammel. En 
harnisk eller rytterkyrads med tilbehør, der tid-
ligere hang i Rørby kirke, er blevet tilskrevet 
samme ritmester, jfr.  s. 1532. 175833 på siderne 
af  altret, 184941 var kun fanestængerne  tilbage; 
190657 eftersøgte  man forgæves  fanerne  på kir-
kens og skolens loft. 

Kirkegårdsmonumenter.  1) O. 1827. Laurits Ia-
cob Eger, født  i Christiania 10. febr.  1783, 
†4. jan. 1827, sognepræst til Svallerup menig-
hed; herefter  mindeord. Grå marmorplade, 
65x48 cm, med fordybet  versalindskrift,  der 
fylder  hele pladen. 184941 på en begravelse, ind-
hegnet af  †støbejernsgitter; nu ved tårnets 
sydmur. 

2) O. 1862. Christiane Henriete Eger, f.  Sel-
chau, *22. aug. 1793, †ll . juni 1862. Hvid mar-
morplade, nu 61x44 cm, indskrift  med fordy-
bede versaler. Pladen er brudt i stykker forne-
den. Placering som nr. 1. 

Støbejernskors.  O. 1845(?), over B. E. Eds-
berg, f.  Ache, †1845. Korsarmene afsluttes 
med trepas, hvori bladornament, nederst på 
stammen et løvehoved. Indskriften  - med re-
liefversaler  - læses på en plade, der er skruet 
fast  på den vandrette korsarm. Højde 115 cm. 
Nu ved tårnets sydmur, flankeret  af  monu-
menterne nr. 1 og 2. 

På fotografier  fra  1911 ses flere  gravsteder at 
være indhegnet af  nu fjernede  støbejernsgitre. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

LA. Svallerup  pastoratsarkiv.  Liber daticus 1738-1859 
(med syn 1803-48, 1851-59).- 1693-1771. Kirkebog. 
- Ved  embedet.  Kirkesynsbog for  Svallerup kirke 
1861-19(79). - Se i øvrigt arkivalier for  Holbæk amt 
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andre af  grevskabets omkringliggende kirker, så 
som Tømmerup, Årby, Rørby og Ubby (s. 1413 og 
1459) må betragtes som et tungtvejende indicium. 
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Fig. 1. Kirken, set fra  øst. HJ fot.  1987. - The  church seen from  the east. 

STORE FUGLEDE 
ARS HERRED 

Ifølge  præsterækketavlen fra  1600'rnes slutning 
(s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af  Olaus, 
fordum  prior i Antvorskov, og dennes efterfølger 
Johannes Høne - en oplysning, der hidrører fra  en 
indførsel  i kirkebogen o. 1655 og ikke kan bekræftes 
ad anden vej.1 Hvis oplysningerne rummer en kerne 
af  historisk sandhed, må de snarest gælde en tidlig 
ombygning (jfr.  s. 1612). Kirken, der i Roskildebi-
spens jordebog er ansat til 1 mk.,2 havde 1318 en 
præst, hr. Asser.3 Den var viet til S.Peder,  hvilket 
fremgår  af  et brev, dateret 29. sept. 1376, hvori præ-
sten og kirkeværgerne nævnes.4 En sognepræst om-
tales 1387,5 samt atter 1444 og 1445 i anledning af  en 

strid med prioren i Antvorskov om præstebordets 
rettigheder til en fiskebæk.6  En lignende strid med 
S. Anes kloster i Roskilde kendes fra  1452 og 1454.7 

1567 talte sognet 35 tiendeydere.8 Endnu o. 1666 an-
sås patronatsretten for  kongelig,9 men l.febr.  1696 
fik  sekretær i Danske Kancelli, Herman Schøller, 
skøde på jus patronatus et vocandi.10 Herefter  tilhør-
te kirken skiftende  ejere. Således 172911 og endnu 
1738 Hans Philip Bockenhoffer  til Kattrup (Buerup 
sogn, Løve hrd.).12 13.juli 1746 købte general 
Chr. Lerche rettighederne af  konsumptionsforvalter 
Niels Beckers bo. 1 3 Kirken lå nu i mere end hundre-
de år under det af  generalen oprettede stamhus Ler-
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Fig. 2. Kirken, set fra 
sydvest. HJ fot.  1987. -
The  church seen from  the 
south-west. 

chenborg. 1756 fik  greven tilladelse til at nedbryde 
kirkeladen (jfr.  Svallerup s. 1586) og anvende mate-
rialerne til kirkens reparation, når ringmuren på det 
sted, hvor laden stod, lukkedes sømmeligt.14 

l l .dec. 1804 gav Chr. Lerche kongen skøde på jus 
vocandi.15 30. aug. 1853 fik  et medlem af  slægten, 
kammer- og jagtjunker Ferdinand Lerche til Astrup 
(Bjergsted sogn, Skippinge hrd.) rettighederne til 
kirken,16 der 10. aug. 1911 overgik til selveje. 

Kirken står på en bakke i landsbyens nordøstre 
udkant med frit  udsyn over det åbne land mod 
nord og mod øst ned til Tissø. Kirkebakkens 
kuplede top falder  brat på alle fire  sider af  kir-
kebygningen, og omkring denne bakkeknold 
ligger kirkegården som en firkantet  terrasse. I 
1920'rne er der tillagt et nyt, lavereliggende 
jordstykke ud for  den østre halvdel af  nord-
siden.17 

Kirkegårdens  hegn og indgange. Endnu 1918 
var kirkegården hegnet af  gamle, vel delvis 

middelalderlige mure, hvidkalkede som nu og 
afdækket  med indadvendte vingetegl. Heraf  er 
øst- og vestsiden samt vestre halvdel af  nord-
muren endnu bevaret og befæstiger  kirkegår-
dens terræn, der ligger højere end omgivelser-
ne. Materialet er hovedsagelig marksten forne-
den og munkesten foroven;  dog er østmuren 
overvejende af  tegl og for  den nordre dels ved-
kommende ombygget i krydsskifte.  Nordmu-
ren ud for  kirkegårdens nye afsnit  er antagelig 
samtidig med denne ændring og står som en 
spinkel og lav mur, hvidtet som de øvrige, 
men med udadvendt afdækning.  Den søndre 
kirkegårdsmur er ligeledes ombygget i nyere 
tid (små gule sten). Udvidelsen hegnes af  sam-
tidige mure, rejst af  små gule sten over cement-
sokkel og afdækket  af  udadvendte vingetegl; i 
modsætning til de øvrige mure står de uhvid-
tede. 
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Hovedindgangen i sydvesthjørnet er en por-
tal med køreport og fodgængerlåge  (jfr.  fig.  2), 
som i sin kerne formentlig  går tilbage til sen-
middelalderen, omend den tydeligvis er ændret 
i nyere tid. Således er lågens østre vange, dens 
rundbuede stik og portens kurvehanksbue mu-
ret af  små sten. Porten er falset  til begge sider, 
lågen dog kun mod kirkegården, hvor stikket 
er fladbuet  med indsnit til ældre dørfløj.  Porta-
len afdækkes  med udadvendte vingetegl og 
lukkes af  sortmalede smedejernsfløje  fra  1915.18 

En låge i vest fremtræder  som en muret portal, 
lukket med brunbejdset trætremmefløj.  Mur-
værket er over de tilgrænsende stykker af  ring-
muren udført  med små sten, og formentlig 
hidrører denne indgang fra  o. 1873, da en ny 
låge i muren ned til skolen ønskedes. En sort-
malet jerngitterlåge i kirkegårdsudvidelsens 
nordmur er muligvis genanvendt på nuværen-
de plads. — En †kirkerist  omtales 166519 og 
1690.20 

Den eneste bygning på kirkegården er et 
halvtagsskur i udvidelsens sydøstre hjørne, op-
ført  samtidig med dennes hegnsmure og af  til-
svarende materialer. Bygningen tjente tidligere 
som et (†)nødtørftshus,  hvis funktioner  nu er af-
løst af  mere tidssvarende faciliteter  i den tidli-
gere skolebygning (bibliotek) vest for  kirken. 

En †kirkelade  blev 1685 repareret med nye 
tagsten.21 Den er antagelig nedrevet o. 1756, da 
kirkeejeren fik  tilladelse hertil (jfr.  s. 1610). 
1899 opførtes  et †ligkapel i kirkegårdens nord-
østre hjørne.18 Det er nedrevet o. 1980. 

En brolægning af  betonfliser  omkring kirken 
er formentlig  lagt i 1900'rnes første  del. 

BYGNING 

Kirken er et langhus, hvori indgår sidemurene 
af  et romansk skib, som tidligt er blevet for-
længet mod vest, muligvis o. 1300. Dette for-
længede skib er i tiden o. 1500-25 udvidet med 
et nyt jævnbredt kor med indbygget sakristi. 
Til skibet er i senmiddelalderen endvidere føjet 
et tårn i vest, et våbenhus mod syd og et kapel 
på nordsiden. Orienteringen er solret. 

Den første  stenkirke er bygget af  rå og kløve-
de marksten, som er lagt i nogenlunde regel-
mæssige skifter  (15-20 cm.s højde) mellem 
kvadersatte hjørner ifølge  det bevarede i nord-
øst. På overvæggene ses murværket dækket af 
tykt, hvidtet pudslag. Fire oprindelige vinduer, 
to på hver langside, er delvis bevaret og står 
udvendig lukket med marksten i murflugten. 
Mest intakt er sydsidens andet vindue, som 
måler ca. 115?X70 cm, og hvis issepunkt sidder 

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af  Charles Christensen 1921, tegnet af  Marianne Nielsen 1987. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan.  Key  on p. 9. 
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Fig. 4. Indre, set mod 
vest. NE fot.  1979. - In-
terior  to the west. 

Fig. 5. Indre, set mod 
øst. NE fot.  1979. - In-
terior  to the east. 

ca. 35 cm under oprindelig murkrone. Karmsi-
derne er til dels kvadersatte, og buen dannes af 
krumhugne sten. Dørene er formentlig  afløst  af 
nyere indgange vestligere i skibets forlængelse, 
mens senere murgennembrydninger har slugt 
de oprindelige åbninger.22 - I søndre overvæg 
ses to 13 cm brede huller, senere lukket med 
munkesten; det synes at være huller fra  de ud-
tagne - rigtignok noget spinkle - †loftsbjælker, 
der således har været indbygget i murkronen. 

Vestforlængelsen  kan være foretaget  o. 1290 -
det år, der langt senere anførtes  som kirkens 
grundlæggelsestidspunkt (jfr.  s. 1630). Materi-
alet er genanvendte marksten over markstens-
syld, der er synlig ved sydvesthjørnet, som del-
vis er sat af  udflyttede  kvadre. Fugerne er pak-

ket med teglbrokker, ligesom der er benyttet 
munkesten til vinduerne, en beskeden forhøjel-
se af  det gamle skibs murkrone og til taggav-
len. Det er som anført  sandsynligt, at udvidel-
sen har medført  ændringer i de oprindelige ad-
gangsforhold,  og at den nuværende, senere 
ombyggede, syddør sidder i det nye dørsted. 
Umiddelbart øst herfor  ses dele af  et udvendigt 
falset  vindue, hvis stik imidlertid er borttaget 
ved ombygningen af  murkronen bag våbenhu-
sets tag. Af  vestgavlens vindue er nordre halv-
del af  dets rundbuede rulskiftestik  synlig fra 
tårnets mellemstokværk. Udvendig dækkes 
forlængelsens  mure af  et grovkornet, hvidtet 
pudslag, som også har strakt sig op over den 
glatte taggavl. 
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Den næste væsentlige ændring af  kirken sy-
nes at være indbygningen af  tre fag  hvælv i det 
forlængede  skib, snarest i 1400'rne. Vægpiller-
ne, som er uden vederlagsmarkering, bærer 
helstens brede, runde gjord- og skjoldbuer. 
Ribberne er halvstens, men smalner til umid-
delbart over vederlag, hvor stenene står med 
skarprygget profil  (jfr.  fig.  3). Sammenføjnin-
gen er uharmonisk og indbyrdes afvigende, 
svarende til pillernes vekslende form.  Arbejdet 
er således formentlig  gennemført  i etaper. -
Samtidig med hvælvslagningen er murene ble-
vet forhøjet  med munkesten. 

Muligvis er der ikke forløbet  lang tid efter 
indhvælvningen, førend  man af  hensyn til de 
usikre statiske forhold  har fundet  det påkrævet 

at opmure udvendige støttepiller, dels ud for 
hjørnerne (den sydvestre er fjernet  o. 1900, en 
anden i nordøst? tidligere), dels på grænsen 
mellem første  og andet hvælvfag.23  Når man 
derimod ikke har rejst piller ud for  andet og 
tredje fag,  kan det skyldes, at her fandtes  til-
bygninger, som senere erstattedes af  de nuvæ-
rende. Pillerne, der er ommuret og flikket  ad-
skillige gange (se nedenfor  s. 1617), er af  mun-
kesten og afdækket  med halvtag under retkan-
tet gesims. Sydsidens anden pille fra  øst har 
forneden  en fladbuet  niche i facaden,  og tilsva-
rende ses på vestsiden af  den nordre pille, som 
nu indgår i kapellets østmur. Hensigten med 
disse nicher, som også kendes fra  støttepiller 
andetsteds, er uvis.24 
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Den ældste af  de nuværende tilbygninger er 
formentlig  det store tårn i vest. Materialet er 
munkesten i munkeskifte,  forneden  suppleret 
med lidt marksten, rimeligvis hentet fra  arka-
degennembrydningen af  skibets gavl. Tårnets 
østside hviler på vestforlængelsens  gavl. Fra 
skibets loft  ses, at tårnets facademur  udgår fra 
foden  af  den gamle taggavl, som her indram-
mes af  en halv stens dyb, fladbuet  spareblæn-
ding - et særtræk, som også kendes fra  Ubby 
(s. 1554). 

Tårnrummet overdækkes af  et samtidigt 
hvælv med halvstensribber, hvilende på forlæg 
undtagen mod skibets gavl, hvor der er en 
rund, helstens skjoldbue. Herunder er gavlen 
gennembrudt af  en fladbuet  arkade med hul-
kantede hjørner. Såvel det vestre som det sønd-
re vindue svarer i form  til kirkens øvrige lysåb-
ninger fra  1889. På Løfflers  plan fra  1881 
(fig.  11) ses de at have haft  afvigende  form  mod 
det indre; men herudover vides intet om deres 
udseende, lige så lidt som det kan afgøres, 
hvorvidt kun det vestre var oprindeligt. 

Adgangen til de øvre stokværk sker gennem 
nordsidens trappehus, som har halvtag over 
gesims af  to trinvis udkragede skifter.  Den 
fladbuede,  falsede  underdør åbner sig til en 
muret spindel, som har loft  af  fladbuede  bin-
derstik og belyses gennem en smal glug i nord. 
Den øverste del af  trappen løber gennem tår-
nets nordmur (jfr.  Svallerup s. 1990) og har 
fladbuet  sildebensmuret loft.  Den fladbuede, 
falsede  overdør udmunder syv skifter  over 
mellemstokværkets gulvlag, der nu mangler 
brædder. En fladbuet,  falset  luge i nord og i syd 
har givet mulighed for  at benytte dette stok-
værk som opbevaringssted. Ved senere skal-
muring af  sydsiden er den søndre luge udven-
dig reduceret til en mindre rundbuet glug. 

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
verdenshjørner, bestående af  slanke, fladbuede 
tvillingåbninger med ydre spejl og indre niche, 
begge med tilsvarende afdækning.  Flankemu-
rene krones af  falsgesimser.  De øst-vestvendte 
taggavle står med glatte kamme og bred top-
tinde. Begge prydes af  spidsbuede blændinger, 
hvis komposition dog afviger  noget. Mod øst 
er der fem  højblændinger, af  hvilke den mid-
terste har tvillingdelt stik, samlet på en tre skif-

Fig. 7. Korets gavl (s. 1615). HJ fot.  1980. - Gable of 
the chancel. 

Fig. 6. Kirken, set fra  nordvest. HJ fot.  1987. - The 
church seen from  the north-west. 



STORE FUGLEDE KIRKE 1615 

ter høj, trinvis udkraget konsol; herunder en 
fladbuet,  muligvis sekundær »kalkeluge«. 
Vestgavlens blændinger udgår ikke fra  fælles 
fodlinje,  bl.a. fordi  de to midterste respekterer 
en stor fladbuet  luge med udvendig fals  - en 
komposition, som også kendes fra  Ørslevs 
korgavl (s. 1049). I begge gavle ses store gen-
nemløbende bomhuller. 

Langhuskoret med indbygget sakristi må være 
opført  i tiden o. 1500-25. Materialet er munke-
sten i munkeskifte  over syld af  marksten. Flan-
kemurene krones af  dobbelt falsgesims.  Den 
uregelmæssige og stumpvinklede østvæg har 
tresidet taggavl, muligvis inspireret af  S. Søren 
i Holmstrup (Skippinge hrd.). Såvel kamtak-
kerne som de to etager af  vandret falsede  blæn-
dinger med adskillende savskifte  (fig.  7) er sær-
deles usystematisk udført  med manglende kor-
respondance mellem de to sæt blændinger og 
kamtakkernes fordeling,  af  hvilke den højeste 
står skævt for  midterfaget.  Kompositionen er 
som type beslægtet med korgavlen på oven-
nævnte valfartskirke,  foruden  en række andre, 
bl.a. Havrebjerg fra  1529 (s. 1090). 

Det nye kor og sakristiet har altid været ensi-
digt belyst fra  syd. De nuværende lysåbninger 
stammer fra  1889; indtil da stod vinduerne del-
vis i oprindelig skikkelse (jfr.  fig.  8 og 11), dog 
med afsprossede  trærammer af  nyere dato. Så-
ledes havde sakristiet spidsbuet spejl udvendig, 
mens korvinduet var fladbuet. 

Korets indre overdækkes af  et samtidigt 
hvælv med halvstensribber. I flankemurene 
hviler det på forlæg,  mens der mod sakristiet 
og skibet er helstens brede buer, af  hvilke den 
vestre er nøje tilpasset skibets halvrunde 
skjoldbue, der tidligere sluttede sig til triumf-
væggen før  dennes fjernelse.  I sydøsthjørnet er 
der en fladbuet  gemmeniche, 81x53x28 cm, 
hvis bund er 56 cm over nuværende gulv. 

Sakristiet,  der gennem en tværgående mur er 
afskilret  i østenden, tilhører en relativ sjælden 
type, som dog nyder en vis udbredelse på eg-
nen, sml. Svallerup og Årby (s. 1456). Rum-
met overdækkes af  et seksdelt hvælv med halv-
stensribber. Det forbindes  med koret af  en flad-
buet, falset  dør, nordligst i skillevæggen, der 

Fig. 8. Ydre, set fra  sydøst. Tegning af  Burman Be-
cker, dateret 4. maj 1855. Det kongelige Bibliotek. -
Exterior  seen from  the south-east. Drawing by Burman 
Becker,  dated  4th May  1855. 

mod sakristiet har en fladbuet  niche med beva-
ret vægskab (s. 1628). 

Sydsidens våbenhus (fig.  9), der er bygget på 
det faldende  terræn, er af  munkesten i munke-
skifte  over markstenssyld. Endnu 1881 (jfr. 
fig.  11) stod det med oprindeligt †trappehus 
langs vestsiden, hvis tilhørende, fladbuede 
overdør er bevaret og i brug. Et lignende ar-
rangement eksisterede tidligere i Ubby 

Fig. 9. Våbenhusets gavl (s. 1616). NE fot.  1979. -
Porch gable. 
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(s. 1557). Flankemurene krones af  en to skifter 
høj falsgesims.  Det eneste oprindelige vindue i 
øst har bevaret stikket til sit ydre spidsbuede 
spejl, mens den oprindelige lysning - vel flad-
buet som den indvendige niche - er udvidet 
efter  1881 (jfr.  fig.  11) og lukkes nu af  rundbuet 
jernstel fra  1889? Døren står derimod uændret 
med fladbuet  indvendig falset  åbning og spids-
buet spejl. Taggavlen krones af  ni let brynede 
kamtakker og syv vandret falsede  højblændin-
ger, der hæver sig over savskifte  i fodlinjen.  I 
bunden af  de to blændinger, som flankerer  den 
midterste, er der fladbuede  glugger. 

Det indre overdækkes af  et samtidigt hvælv 
med halvstensribber, hvilende på forlæg  undta-
gen mod skibet, hvor der er en spids, helstens 
bred skjoldbue. Ved indlægning af  (anker)bjæl-
ker over hvælvet i nyere tid har loftet  faet  ka-
rakter af  et lavt styrtrumsloft. 

Det to fag  brede nordkapel (fig.  10) skal ifølge 
Løffler  være viet til Vor Frue. Det er bygget af 
munkesten i munkeskifte  over markstenssyld 
samt et stort antal af  sidstnævnte natursten, der 
udvendig ligger i bælter mellem teglen. Såvidt 
man kan skønne, er det senmiddelalderlige ka-
pel efter  reformationen  blevet inddraget som 
tilhørerplads analogt med de »korsarme«, som 
ofte  tilføjedes  ved andre af  egnens kirker, jfr. 
Finderup, Gørlev (s. 1160, 1188), Svallerup og 
Rørby. Før 1862 var det udskilt og benyttedes 
som materialhus;16 1881 omtaltes det som kalk-
hus,1 8 og det anvendes nu som kombineret red-
skabs- og fyrrum. 

Kapellets ydre har undergået væsentlige æn-
dringer. Således er den store nordgavl med ni 
kamtakker og tilsvarende antal spidsbuede 
højblændinger tydeligvis sekundær, idet den 
øverste del er af  små gule sten, den nederste af 
genanvendte munkesten uden skiftegang.  Dog 
er fodlinjens  savskifte  muligvis oprindeligt, 
mens flankemurenes  gesimser er fornyede.  Det 
er muligt, at bygningen endnu i 1600'rne stod 
som et dobbeltkapel med selvstændige †gavle?, 
jfr.  eksempelvis dobbeltkapellet »Omøs og 
Agersøs Kirke« ved Skelskør (DK. Sorø 
s. 248). I hvert fald  opflikkede  Gunder murer-
mester 1664 »kapellet på begge gavlene«,19 og 

Fig. 10. Nordkapellets gavl (s. 1616). HS fot.  1985. -
Gable of  the chapel to the north. 

1693 reparerede tømreren og blytækkeren den 
store blyrende mellem kirken og kapellet,20 vel 
en afløbsrende  som de kendes mellem sådanne 
dobbeltkapeller, sml. Gørlev (s. 1189) og Sval-
lerup. Sekundær, men givetvis af  gammel da-
to, er den fladbuede,  falsede  vestdør, hvorover 
ses fladbuet  stik mod det indre. Heller ikke de 
to blændede vinduer i nordgavlen er oprindeli-
ge. De har fladbuet  stik, som indvendig ses at 
strække sig ind bag spareblændingerne. Senere 
er disse åbninger, som kan stamme fra  refor-
mationsårhundredet, ændret ved indsættelse af 
firkantede  vinduer, hvilket fremgår  af  de ydre 
blændinger. 

Kapellets vægge, der brydes af  spidsbuede 
spareblændinger mod nord samt en mindre 
fladbuet  i øst, overdækkes af  to samtidige 
hvælv med halvstensribber, der nedadtil forlø-
ber i rygget profil,  sml. skibets hvælv. De to 
fag  adskilles af  helstens bred, spids gjordbue, 
der mod skibet hviler på en vægpille, som tilli-
ge bærer halvstens skjoldbuer sammesteds. 
Forbindelsen til skibet skete oprindelig gennem 
to spidsbuede arkader med falset  stik; siden ka-
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pellet overgik til benyttelse som materialrum 
står disse åbninger blændede. 

Eftermiddelalderlig 
e ændringer og reparationer. 

Bevarede regnskaber fra  1600'rnes senere del 
giver et vist intryk af  de sikringsarbejder, som 
de ustabile terrænforhold  på kirkebanken gjor-
de nødvendige. 1664 reparerede murermeste-
ren fire  støttepiller med tag, formentlig  de to i 
syd samt de to forsvundne  ved skibets nord-
østre og sydvestre hjørner.19 1668 lagdes atter 
tag på fire  piller. Endvidere indsatte man tre 
store ankerbjælker  af  fyrretræ  og hæftede  østre 
taggavl fast  til tagværket med et jernanker. 
1685 blev der atter indlagt ankre: »to bjælker 
over hinanden i hvælvingen i kirken«.21 Endnu 
ses i sakristiet tre ankerbjælker (to over hinan-
den) samt tre i nordkapellet. 

Også tårnet har været underkastet omfattende 
reparation. Således er størstedelen af  sydsiden 
skalmuret (små gule sten), og jernankre udven-
dig på alle tre sider vidner om stabiliserende 
foranstaltninger  på denne udsatte bygningsdel. 

Ved en hovedistandsættelse 188925 indsattes 
store rundbuede vinduer med støbejernsstel i 
langhus, tårn og våbenhus. Før denne ændring 
havde kirken småsprossede trævinduer,26 i åb-
ninger, som fortrinsvis  var sekundære (jfr. 
fig.  8 og 11). 

Tagværker.  Langhuskoret har bevaret oprin-
deligt egetagværk - en dragerstol med dobbelt 
lag hanebånd og lodrette spærstivere, kæmmet 

ned over spærskoen. En række af  hanebåndene 
er genanvendte spær? fra  ældre tagværk. Skibet 
har ligeledes en dragerstol af  eg, hvis konstruk-
tion svarer nogenlunde til korets. På en dra-
gerbjælke er (med romertal) indskåret årstallet 
1565 (»mdlxv«), sandsynligvis en angivelse af 
tagværkets tilblivelsestidspunkt.27 Endelig har 
våbenhuset en lignende dragerstol af  eg, mulig-
vis omsat og med et antal sekundært udskiftede 
led.28 Tårnets tagværk er af  eg med to sæt på-
bladede hanebånd. Nordkapellets fyrretræstag-
værk er af  nyere dato. 

Kirken står i dag hvidkalket ude såvel som 
inde og med tage af  røde vingetegl, fornyet 
efter  1970. I sakristiet ligger røde munkesten på 
fladen,  mens det et trin hævede kor har moder-
ne gule sten, lagt på tilsvarende måde uden fu-
ge. I skibet og tårnrummet er der ferniseret 
bræddegulv, mens våbenhus og kapel har gul-
ve af  gule sten, lagt på fladen  uden fuge. 

Opvarmning. 1881 ønskedes en kakkelovn 
opstillet i den østre af  de to arkadenicher ud for 
nordkapellet.18 O. 1897 afløstes  den af  en ny 
ovn. I dag har kirken et oliefyret  varmluftsan-
læg, som betjenes fra  nordkapellet. 

†Kalkmalerier.  Ved midten af  1800'rne skal 
der på korets vægge have været malerier af  a-
postlene.29 Det er derimod ikke klart, hvilken 
form  for  udsmykning, den topografiske  forfat-
ter J. H. Larsen sigtede til med ordene: »Kirken 
er gruelig rødmalet«. 

Fig. 11. Plan. 1:300. Tegnet af  J. B. Løffler  1881. NM2. - Ground-plan. 



1618 ARS HERRED 

INVENTAR 

Oversigt.  Kirkens inventar repræsenterer så godt som 
alle epoker fra  middelalderen til i dag begyndende 
med den romanske fontekumme  af  granit. Desuden 
findes  to gotiske alterstager og en kalk sammensat af 
dele fra  forskellig  tid. Et malet alterbordspanel og et 
lille krucifiks  fra  katolicismens sidste tid er kommet 
til Nationalmuseet, mens et stort korbuekrucifiks 
med sidefigurer  nu hænger på korets nordvæg. Den 
unavngivne mester for  en gruppe næsten identiske 
krucifikser  er blevet betegnet Store Fuglede-meste-
ren efter  denne figur.  Jævnaldrende hermed er dør-
fløjen  mellem kor og sakristi samt indgangsdøren til 
våbenhuset. 

Dåbsfadet  af  messing er udført  o. 1550 og de to 
klokker i tårnet støbt henholdsvis 1588 og 1606. 
Omtrent fra  samme tid stammer både altertavle og 
prædikestol, sidstnævnte af  en på Kalundborgegnen 
ofte  forekommende  type. En messinglysearm svarer 
til to nordsjællandske fra  1637 og 1648, mens en 
lysekrone må henføres  til århundredets slutning. 
Desuden ejer kirken tre pengetavler, de to forment-
lig anskaffet  1683 som fangealmissetavler.  Omtrent 
samtidig hermed er også den ældste af  præsterække-
tavlerne og en gravsten i korgulvet over pastor Niels 
Nielsen Halleby, †1676. 1700'rne er repræsenteret 
ved alterskranken og 1800'rne ved stolestaderne, 
som opstilledes 1847 og har fået  lov til at blive ståen-
de med deres karakteristiske egetræsfarve. 

Alterbordet er nyere, vistnok muret, men dæk-
ket af  puds. 183X126 cm og 110 cm højt. Står 
op ad korets østvæg. 

Alterbordsforsiden  anskaffedes  som erstatning 
for  den tidligere, da denne 1903 deponeredes i 
Nationalmuseet. Den er af  fyr,  105x188 cm, 
med fire  fyldinger  indrammet af  profilerede  li-
ster udført  efter  sakristiets vægpaneler. Mørk-
bejdset. 

* Alterbordspanel, fra  1500'rnes første  årtier, af 
eg, med malede fremstillinger  på begge sider 
(sml. Jyderup og Årby, s. 742 og 1465). Dets 
nuværende mål er 105,5x178,5 cm; det består 
af  to bredere og et smalt vandret bræt, som 
fastholdes  i en not i ramtræet. De lodrette styk-
ker har oprindelig været bredere og de vandret-
te tilsvarende længere. Nedre ramtræ er forny-
et. Malerierne viser på den ene side Korsfæstel-
sen, på den anden Marias himmelkroning, men 
begge sider er stærkt medtagne. I korsfæstel-

sesfremstillingen  (fig.  12) ses Kristus hængende 
i skråt strakte arme med det tornekronede ho-
ved hvilende på højre skulder; to svære hårlok-
ker falder  ned foran  skuldrene. Øjnene er luk-
kede. Partiet under hofterne  mangler. Af  Maria 
ses hovedet, som er dækket af  et hvidt hoved-
lin, og dele af  hendes kjortel og kappe. Jo-
hannes er derimod forholdsvis  velbevaret. Med 
venstre hånd løfter  han kappen, hvorved frem-
kommer dybe, v-formede  foldekast  i højre si-
de. Højre hånd holder han foran  brystet. Bag-
grunden er rødorange; herpå er malet et mør-
kebrunt mønster efter  samme skabelon, som er 
anvendt på en alterbordsforside  fra  S. Olai kir-
ke i Kalundborg (nu i NM). Det er også brugt 
på ramtræet med modsat farveholdning. 

På den anden side ses Marias himmelkroning 
ved Sønnen og Faderen, som holder kronen 
over hendes glorie (fig.  13). Ovenover svæver 
Helligåndsduen. Gud Fader, med langt, gråt 
hår og skæg, bærer kejserkrone, mens Kristus 
fremstilles  lidende med tornekrone og nagle-
sår, hvorfra  blodet løber. Imellem dem Maria, 
så vidt det ses, knælende, vendt mod Sønnen. I 
nedre venstre hjørne er gjort plads til en stifter-
figur,  som frembærer  en lille, sort genstand;30 

1894 sås spor af  en kvinde i modstående side. 
Faderens dragt er hvid, og derover bærer han 
grøn kåbe med rødt for,  mens Jesu kåbe er gul. 
Maria er iklædt gylden kjole med grønt møn-
ster og hvid kåbe med rødt for.  Glorierne er 
forgyldte  og draperiet bagved ligeledes for-
gyldt med rødt granatæblemønster, til siderne 
er der grønt. 

I hjørnerne ses store medaljoner med de fire 
evangelistsymboler: foroven  til venstre ørnen, 
derunder Markusløven, til højre oksen og for-
neden Mattæusenglen. De hvide skriftbånds 
sorte frakturindskrifter  er kun fragmentarisk 
bevaret, således: »S Iohan(u?)s«, »(S M)ar-
(cus)«, »S (L)ucha(s)« og »S (Mattæus)«. Ram-
meværkets ornamentik efterligner  stof;  det 
øverste er skiftevis  rødt og grønt med frynser. 
Sidestykkerne er delt i hvide eller forgyldte  fel-
ter med rødt granatæblemønster. 

Panelet31 hører til de ikke helt fa,  der udførtes 
i middelalderens sidste årtier, og som er repræ-
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Fig. 12. *Alterbordspanel fra  1500'rnes første  årtier (sml. fig.  13) med malet fremstilling  af  Korsfæstelsen 
(s. 1618), i NM2. LL fot.  1981. - *Altar  frontal  from  the first  decades  of  the 1500s (cf  fig.  13) with painted 
representation  of  the Crucifixion. 

Fig. 13. *Alterbordspanel fra  1500'rnes første  årtier (sml. fig.  12) med malet fremstilling  af  Marias himmelkro-
ning, i hjørnerne evangelistsymbolerne i medaljoner. LL fot.  1981. - *Altar  panel from  the first  decades  of  the 
1500s (cf.  fig.  12) with painting of  the Coronation  of  the Virgin  and  the symbols of  the Evangelists  in medallions. 
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Fig. 14. Altertavle fra  o. 1600 (s. 1620). NE fot. 
1979. - Altar-piece  c. 1600. 

senteret især i Nordvestsjælland, bl.a. i anneks-
kirken Lille Fuglede samt den nærliggende 
Jordløse. Her er samme motiv malet efter  et 
andet forlæg  end i Fuglede. - Siden 1903 i NM2 
(inv. nr. D5316). 

†Alterklæder.  Inventariet 1694 anfører  et fiol-
brunt af  fløjl,20  1729 omtales et skarlagens alter-
klæde,11 1847 var anskaffet  et nyt af  fløjl  (ingen 
farveangivelse),18  og 1862 var altret beklædt 
med rødt silkefløjl.16 

Altertavle (fig.  14), fra  o. 1600, hvilende på et 
nyere(?), lavt fodstykke,  beslægtet med tavlen i 
Allerslev, som har malet indskrift  1608 og en 
baldakin skudt ind mellem stor- og top-
stykke.32 

Den enkle renæssancetavle har i storstykket 
to rektangulære felter  hvori malede skriftsteder 
i ramme med reliefskårne  volutter og rosetter. 
Felterne adskilles og flankeres  af  glatte søjler 
med bladfrise  lige under de joniske kapitæler; 
de hviler på postamentfremspring  med engle-

hoved på forsiden.  Ingen postamentvinger, 
men smalle storvinger med beslagværk om-
kring halvroset og rovfuglehoved  foroven. 
Den fremspringende  gesims har glat frise  hvor-
på tre bosser; langs den nedre kant en udsavet 
bladfrise  og på undersiden rektangulære felter 
indrammet af  profillister.  Tandsnit og ægge-
stavfriser  bærer kronlisten. Topstykket indfat-
tes af  ramme med båndslyng og flankeres  af 
kannelerede pilastre med kapitæler som stor-
søjlernes og prydbælte hvorpå yngre diamant-
og rudebosse. Til siderne vinger med volutter 
omkring beslagværk. På gesimsens hjørner står 
pyramidespir. Foroven trekantgavl hvorunder 
karnistænder; i feltet  vinget englehoved og på 
hjørnerne kuglespir. 

Tavlen står egetræsmalet med rødmarmore-
rede søjler, lys gråblå detaljer og gyldne ind-
skrifter  på sort bund. I storstykket: »Vor Herre 
Jesus Christus i den Nat ...« (1 Kor. 11, 23) og 
»Ligesaa tog han og Kalken ...« (1 Kor. 11,25). 
I topfeltet:  »Fader vor ...«; postamentindskrif-
ten gengiver: »Jeg er Livsens Brød ... Joh. 
6,35«. 

Denne staffering  udførtes  1931; indskrifterne 
erstatter enslydende, ældre, der dog var malet, 
således at de ikke fyldte  felterne  helt ud, som 
det sås at være tilfældet  med den nedenunder 
liggende, nu rekonstruerede bemaling. 

To ens krucifikser,  fra  18-1900'rne, af  metal, 
35 cm høje, hvidmalede på sort korstræ med 
hvidt skriftbånd. 

Alterkalk  (fig.  17), bestående af  dele fra  for-
skellig tid. Nuværende højde 20 cm. Foden er 
antagelig fra  1500'rnes slutning, mens skaftet 
og den fladtrykte  knop må være udført  i år-
hundredets begyndelse, jfr.  kalken i Kirke 
Eskilstrup, der 1521 blev skænket til Roskilde 
domkirke (s. 314). Bægeret er rimeligvis fra 
1650. 

Den sekskantede fod  har bred fodplade  og 
standkant med lodrette stave. På den ene side er 
fastnittet  en støbt krucifiksgruppe.  Ved over-
gangen til de sekskantede skaftled  sidder en 
fremspringende  krave. Den ovale knop er dre-
vet med afvekslende  hulede og flade  »rygge«, 
sidstnævnte gennembrudt. På skaftleddene  ses 
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Fig. 15. Gotisk alterstage (s. 1622). NE fot.  1979. -
Gothic candlestick. 

graverede krydsede streger. Bægeret hviler i 
drevet, stiliseret bladkrans; graveret årstal og 
kirkenavn under fodpladen:  »Ao 1650« og 
»Store Fvlede. K.«, antagelig påført  i forbin-
delse med bægerets anskaffelse.33 

Disken er glat, uden daterende elementer. 
Tvm. 15,5 cm, fanen  2,7 cm bred; herpå grave-
ret cirkelkors. 

†Kalkklæde.  1684 betaltes for  en alen lærred 
til at dække kalk og disk. 

Oblatæske, skænket 1827, cirkulær, med let 
udbugende sider, tvm. 9 cm, højde 5 cm. På 
det flade  låg indprikket skriveskrift:  »Denne 
Oblat-Eske er Givet til Fuglede Kirker d. 8 d e 

May 1827 af  Struer«. Under bunden to rektan-
gulære stempler hvori C. Dahm (Bøje 1880) for 
Henrich Christian Kierulff  Dahm, Kalund-
borg. Han fik  frimesterborgerskab  1811 og 
døde 1847. 

Fig. 16-17. 16. Sygekalk fra  o. 1775 udført  af  Søren 
Knie, Kalundborg (s. 1622). 17. Alterkalk bestående 
af  dele fra  forskellig  tid; ældst er formentlig  skaft  og 
knop, yngst bægeret rimeligvis fra  1650 (s. 1620). 
NE fot.  1979. - 16. Chalice  for  the sick c. 1775 made  by 
Søren  Knie,  Kalundborg.  17. Chalice  with parts from 
different  periods:  the oldest  is presumably the stem and 
knot;  the youngest is the cup, most likely  from  1650. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 110 
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antagelig den porcelænskande,18 der omtales i 
beskrivelsen 1862.16 

Sygesæt, bestående af  kalk fra  o. 1775 og disk 
fra  1677. Den enkle kalk (fig.  16) er 13,5 cm høj 
og har under bunden fire  ens, rektangulære 
stempler med SK (Bøje 1873) for  Søren Knie, 
der fik  borgerskab i Kalundborg 1759, opsagde 
det 1797 og døde 1816. 

Disk, fra  1677, tvm. 11 cm, med graveret 
skriveskrift  på fanen:  »Joh. VI. 51. Det bröd 
som ieg gifver  er mit Kiöd. Aar 1.6.77«. Des-
uden cirkelkors og korslam i medaljon. Disken 
hører til en †kalk, jfr.  nedenfor. 

†Sygesæt. Inventariet 1667 nævner en lille sy-
gekalk og disk af  sølv, bekostet af  sognemæn-
dene.19 Præsteindberetningen fra  1758 vedrø-
rende annekskirken i Lille Fuglede gengiver 
indskriften  på bægeret af  en sygekalk fra  1677: 
»Jesu Christi Guds Søns Blod renser os af  all 
Synd. 1677«. På knoppen med versaler: »I-
hesvs«.35 Om den tilhørende disk se ovenfor. 
1694 omtaltes et sæt der sammen med en lille 
vinflaske  vejede 19 lod.2 0 1 801 manglede vinfla-
sken til sygeberettelsessættet.11 

Alterstager (fig.  15), gotiske, 44 cm høje, sva-
rende til bl.a. Svallerups. - Syvarmet stage, så-
kaldt Titusstage, fra  o. 1900. 

†Alterbøger. Inventariet 1694 nævner følgen-
de bøger: Resens danske bibel i fire  dele in octa-
vo, to alterbøger in quarto, Kirkeritualet in 
quarto; en gammel gradual og salmebog i deg-
nestolen duede intet og nye måtte købes i ste-
det.3 6 1729 var der ingen bibel, men Hans Bag-
gers alterbog, og en dansk ordinans, en latinsk 
luthersk postil var borte. Der fandtes  en gam-
mel og en ny gradual (Kingos) og en dansk 
salmebog.11 

†Røgelsekar. Et ildkar af  kobber nævnes i in-
ventariet 1667,19 og er sidste gang omtalt 1862, 
da det opbevaredes i skabet i sakristiet16 (jfr. 
s. 1628, fig.  25). 

†Vandkedel.  Inventariet 1667 opfører  en gam-
mel kedel.19 1684 nævnes en messingkedel, der 
vejede 4 pd. , 2 0 1729 var den borte.11 

†Messehagler.  Inventariet 1667 nævner en rød 
fløjlsmessehagel,  og en gammel lånt i Lille 
Fuglede.19 169420 og 1729 omtales igen kun den 

Fig. 18. Dåbskande af  tin udført  o. 1875 af  gørtler 
L. Buntzen (s. 1623). NE fot.  1979. - Pewter baptis-
mal ewer made  by L. Buntzen, brazier, c. 1875. 

Alterkande, fra  Cohr, med gravering under 
bunden: »Store Fuglede Kirke Skærtorsdag 
1956«.34 †Alterkander.  1686 anskaffedes  en 
glasflaske  til at hente vin i 2 1 og 1844 en kande, 

Fig. 19. Døbefont.  Romansk kumme af  granit på 
nyere muret fod  (s. 1623). NE fot.  1979. - Font.  Ro-
manesque bowl of  granite  on a modern  brick  base. 
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Fig. 20. Korbuekruci-
fiksgruppe  fra  1500'rnes 
første  fjerdedel  af  den 
såkaldte Store Fuglede-
mester også kaldet 
Næstved-krucifiksme-
ster (s. 1624). NE fot. 
1979. - Crucifixion  group 
from  the Rood,  first  quarter 
of  the sixteenth century by 
the so-called  Næstved  cru-
cifix-master. 

røde.11 1841 var der anskaffet  en ny messehagel 
med ægte guldgaloner,37 og igen 1865 en ny af 
rødt silkefløjl.38 

Alterskranke,  med tætstillede, drejede balu-
stre af  træ som Svallerups, fra  17-1800'rne. 
Tresidet med runde hjørner. Beigefarvet  med 
brunmalet håndliste. 

†Alterskranke.  Ifølge  præsteindberetningen 
1758 havde pastor I. C. Gamst [1696-1709] gi-
vet en skranke af  jern.3 9 

Fonten  (fig.  19) er en romansk kumme af  rød-
lig granit på nyere muret fodstykke.  Tvm. 78 
cm. Kummen hviler på en tovstav; i dens næ-
sten lodrette sider er indhugget ni skjoldlignen-
de buetunger udgående fra  en rille et lille styk-
ke under kanten. Den henføres  til Munke-
Bjærgbytypen inden for  Slagelsegruppen,40 og 

blandt disse ligner den mest fonten  i Sørby-
magle (DK. Sorø s. 830, fig.  5). 

Rester af  gråhvid og gullig-brun maling, 
muligvis oprindeligt en marmorering. I koret, 
ved nordvæggen. 

Dåbsfad,  fra  o. 1550, af  messing, tvm. 61 cm. 
I bunden drevet fremstilling  af  Syndefaldet 
omgivet af  minuskelindskrift  i to koncentriske 
cirkler og stemplede ornamenter. På fanen 
hjorte forfulgt  af  hunde i drevet arbejde, des-
uden stemplede blomsterornamenter. 

†Dåbsfad.  Inventariet 1667 nævner et fad  af 
t in,1 9 1694 med vægtangivelsen 18 pd . 2 0 1729 
omtales et stort messingfad  i fonten.11 

Dåbskande (fig.  18), fra  o. 1875,41 af  tin, un-
der bunden mesterstempel: »L. Buntzen«, 25 
cm høj. Oprindelig med kors på låget som det 
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kendes fra  værkstedets kander i f.eks.  Kirke E-
skilstrup og Hørby (s. 316 med fig.  12 og 
s. 500).42 †Dåbskande(?).  Efter  dåbsfad  og pen-
geblok nævner inventarierne 166719 og 1729 en 
tinflaske.11 

†Fontehimmel?  1688 omtales en lænke over 
fonten;20  den kan have været brugt til at hejse 
en forsvunden  fontehimmel  op og ned eller til 
ophængning af  en lille lysekrone eller andet be-
lysningsredskab. 

†Korgitter.  1669 udførte  snedker Jens Hansen 
i Kalundborg to døre og et stykke panel med 
nogle »træller« (tremmer) under krucifikset; 
derefter  blev det malet på begge sider med grøn 
og rød oliefarve  af  Christopher Nielsen, også 
hjemmehørende i Kalundborg.19 1758 læstes 
uden på kordøren: »Herre, Kongen skal glæde 
sig i din Krafft,  Du fæster  en Krone paa hans 
Hoved af  det Kostelige Guld, Du legger Hæder 
og Ære paa ham. Ps. XXI v. 2, 4, 6«.3 9 På foto-
grafier  fra  1918 og 1931 af  kirkens indre mod 
øst ses for  enden af  stolestaderne ved overgan-
gen til koret fyldingspaneler,  som kan være re-
ster af  ovennævnte. 

Korbuekrucifiksgruppe  (fig.  20), fra  1500'rnes 
første  fjerdedel,  udført  af  den såkaldte Næst-
ved-krucifiksmester,  som også, efter  kirken 
her, er blevet kaldt Store Fuglede-mesteren.43 I 
amtet er han yderligere repræsenteret med kru-
cifikser  i Drøsselbjerg (s. 1325) og Ubby. 

Kristusfiguren  er ca. 135 cm høj og synes 
nærmest beslægtet med figuren  i Drøsselbjerg; 
den ene af  lændeklædets flige  mangler, sml. i 
øvrigt Ubby. Det samtidige korstræ er hvælvet 
med skarptsnoet tovstav langs kanterne inden 
for  hulkel, som det kendes fra  Fakse og Benlø-
se, hvor dog korsenderne mangler; i korsskæ-
ringen glat glorieskive. De firkantede  korsen-
der rummer reliefskårne  evangelistsymboler, af 
hvilke den lodrette korsarms Johannes og Mat-
tæus er tilføjelser  fra  1903. Udførelsen  af  de 
oprindelige synes at svare til Ubbys (sml. s. 
1566, fig.  35). 

De to sidefigurer,  Maria og Johannes (fig. 
21), er ca. 100 cm høje. Begge står med hæn-
derne samlede i forbøn  foran  brystet. Karakteri-
stisk er deres lange, lige næser skåret i fortsæt-
telse af  øjenbrynene; også mund og hageparti 

Fig. 21. Detalje af  Maria og Johannes fra  korbuekrucifiksgruppen,  sml. fig.  20 (s. 1624). NE fot.  1979. - Detail 
of  the Virgin  Mary  and  St.John  from  the Rood  group, cf.  fig.  20. 
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Fig. 22. *Krucifiks  fra 
1500'rnes begyndelse, 
set forfra  og bagfra 
(s. 1625). I NM2. LL 
fot.  1980. - *Crucifix 
from  the beginning of  the 
sixteenth century, front  and 
back. 

er ens på de to. Blandt værkstedets bevarede 
sidefigurer,  som er udført  efter  forskellige  for-
læg, kommer Store Fugledes nærmest på frem-
stillingerne i Fakse, Lundby og Næstved Muse-
um (fra  Holmegård).44 

Gruppen står med en staffering  fra  1903, da 
Kristus fik  brunt skæg og hår med grøn torne-
krone, og forgyldt  lændeklæde med blåt for. 
Korstræet er grønt med blå kanter, dog har 
firkantfelterne  rød bund, og de deri skårne fir-
pas og symboler er forgyldte.  De nye markeres 
ved afvigende  farver.  Skriftbåndene  er hvide 
med sort fraktur.  Maria og Johannes bærer 
grønne kjortler hvorover gyldne kapper med 
henholdsvis røde og blå kanter, blåt og rødt 
for.  1669 fæstnede  Thomas Smid i Biere (Bjer-
ge) »Panel Crucifikset«  med seks murkram-
per,1 9 og endnu 1758 var gruppen på sin oprin-
delige plads over korgitret;39 den er antagelig 
identisk med nogle gamle træfigurer,  som 1862 

stod i materialkammeret,16 dvs. nordkapellet, 
hvorfra  figurerne  1903 hentedes til restaurering 
for  derefter  at blive opstillet på en ny bjælke 
ved korets nord væg. 

*Krucifiks  (fig.  22), fra  1500'rnes begyndelse, 
60 cm højt. Højre arm mangler, og den venstre 
fremtræder  langt kraftigere  og mere muskuløs 
end figuren  i øvrigt; trods rester af  samme staf-
fering  som resten må den anses for  at være skå-
ret af  en anden hånd. Den flettede  tornekrone 
er brutalt afskåret  over panden; venstre ben er 
brækket af  midt på læggen, og den ene flig  af 
lændeklædet mangler ligeledes. 

Den slanke figur  er skåret hele vejen rundt 
uden hulning i ryggen, hvor det lange hår 
fremtræder  som en bølgeriflet  trekant i fladt 
relief.  Lændeklædet er dog bagpå kun angivet 
ved stafferingen,  øjnene forekommer  lukkede, 
mens munden er åben, og et udtryk af  smerte 
ses i ansigtet. Bl.a. ved den måde, hvorpå læn-
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Fig. 23. Prædikestol fra  begyndelsen af  1600'rne 
(s. 1626). NE fot.  1979. - Pulpit  from  the beginning of 
the seventeenth century. 

deklædets bevarede flig  fra  en stor, nu uforme-
lig knude ved Kristi højre hofte  føres  foran 
kroppen, minder udformningen  om arbejder 
fra  Claus Bergs værksted.45 

Figuren har naturlig karnation med mange 
røde blodspor, lændeklædet er forgyldt.  Ikke 
alene skæringen, men også stafferingen  dækker 
i lige så høj grad figurens  forside  som ryggen. 

Krucifikset  indleveredes 1931 til National-
museet, hvor det siden har været deponeret 
(inv. nr. D3766/1966). Det blev fundet  ved 
istandsættelesarbejder i kirken, men synes ikke 
at være omtalt i de skriftlige  kilder vedrørende 

Store Fuglede. Derimod nævnes 1849 og 1861 
et lille krucifiks  over kordøren i annekskirken i 
Lille Fuglede, og den mulighed kan ikke ude-
lukkes, at det er overført  derfra. 

Prædikestol  med samtidig himmel (fig.  23), 
udført  tidligt i 1600'rne i samme værksted som 
bl.a. stolene i Røsnæs, Raklev og Tømmerup, 
der er stafferede  i årene 1613-16 og henføres  til 
det såkaldte Kalundborgværksted (jfr.  s. 1364). 
I storfelterne  evangelistmalerier fra  1800'rne. 

Kurven har fire  fag  og nærmest væggen et 
halvt nyere i form  af  et glat panel, hvis gesims 
efterligner  den gamle. Storfelterne  rummer ar-
kader med omløbende ramme og bueslag 
smykket af  slyngbånd afbrudt  af  listekapitæler. 
I sviklerne rosetter og øverst i hver felt  ægge-
stav over tandsnit. Foran de glatte vinkeldan-
nede hjørner står to toskanske søjler med dia-
mantbosser i prydbæltet. Nærmest opgangen 
dog kun én. De hviler på tilsvarende posta-
mentfremspring  med listeindrammede fyldin-
ger og drejede hængekugler. Gesimsen har 
glat, gennemløbende frise  hvorover tandsnit 
og pærestav. 

Den regelmæssig ottekantede himmel smyk-
kes på undersiden af  tilsvarende felt  indrammet 
af  perle- og æggestav; heri dobbeltroset med 
drueklase i midten. Langs den indvendige kant 
tandsnit og æggestav. Himlens hængestykker 
fremtræder  (undtagen på én side) som dobbelt-
volutter omkring reliefskåret  blad og med glat 
gennemløbende gesimsfrise.  Topstykkerne er 
formet  som trekantgavle med volutter på de 
skrå sider og drejet spir i toppen. Ophængt i to 
snoede smedejernsstænger. 

Stor svungen, antagelig yngre underbaldakin 
og opgang bestående af  ny trappe med enkel 
håndliste. 1669 flyede  snedker Jens Hansen i 
Kalundborg prædikestolstrappen; det var sand-
synligvis i denne forbindelse,  Christopher 
Nielsen, Kalundborg, udførte  noget malerar-
bejde.19 

Stolen står med egefarve  fra  forrige  århund-
rede, undtagen søjlerne, hvis rødgrå marmore-
ring fra  1700'rne afdækkedes  1931, da de gyld-
ne frakturindskrifter  på sort bund nymaledes. I 
postamentfelterne  citeres Matt. 10,20: »Det er 
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Fig. 24. Indre, set mod øst. Chr. Axel Tensen fot.  1918. - Interior  to the east. 

Eders Faders Aand ...« og i gesimsfrisen  Joh. 
8,12: »Jeg er Verdens Lys . . .«.4 6 

I storfelterne  er der evangelistmalerier udført 
efter  Thorvaldsens statuer i Vor Frue kirke i 
København. Tilsvarende malerier ses bl.a. på 
altertavlen i Svallerup og prædikestolen i Lille 
Fuglede.47 Fremstillingstidspunktet må antages 
at være ved en istandsættelse i 1850'erne.18 

Stolen står i skibets sydøsthjørne. 
†Timeglas.  Ifølge  præsteindberetningen 1758 

havde pastor I. C. Gamst givet et timeglas på 
prædikestolen.39 1862 opbevaredes levningerne 
af  det i skabet i sakristiet.16 

Stolestaderne,  fra  1847, har form  af  bænke 
med udsavede gavle og åbne rygge. I koret står 

to, ved orglet én tilsvarende, men kortere. Alle 
er egetræsmalede. 

†Stolestader.  Ifølge  J. H. Larsens optegnelser 
nedskrevet 1849 var stolene fra  1593;48 oplys-
ningen kan være en misforståelse,  siden præste-
indberetningen 1758 meddeler, at årstallet 1593 
sås på bogstolen i koret. Hermed menes mulig-
vis en †degnestol. Kirkeregnskaberne anfører 
1669 en udgift  til snedker Jens Hansen i Ka-
lundborg for  18 døre, som han havde forfærdi-
get af  ny til kirkestolene.19 

I våbenhuset er der murede bænke langs øst-, 
nord- og vestvæggen. 

†Skriftestol.  Den eneste gang skriftestolen 
omtales, er i præsteindberetningen 1758, hvor 
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indskrifterne  på den gengives.39 Øverst på dø-
ren læstes: »Remittuntur tibi peccata. Gack hen 
i Fred, dine Synder ere dig forladne«  med bille-
de derhos, og på »foden«:  »Ao 1653«. Inden i 
stolen sås ved det første  sindbillede: »Dabo tibi 
claves Regni coelorum, qvicqvid solveris in 
terra, solutum erit in coelis, Matth. 16, (19)7« 
(Jeg vil give dig Himmeriges nøgler ...). Bille-
det kan som på skriftestolen  i Vestervig have 
vist en synder mod hvem en hånd fra  skyerne 
rækker to nøgler, eller som i Harring blot en 
fra  skyerne udstrakt hånd med en nøgle.49 Ved 
det andet sindbillede stod »Dico vob.. qvæ-
cunqve solveritis super terram, soluta erunt in 
coelo, Matth. 22« (Sandelig siger jeg eder ... 
hvad I løser på jorden, det skal være løst i him-
len. Matt. 18,18!). 

Sakristiets udstyr (fig.  25). Sakristiet er indret-
tet med 105 cm høje fyrretræspaneler  langs 
væggene og smalle bænke med høj, udsavet 
sarg langs vest-, syd- og søndre del af  østvæg-
gen; ved døren tilsvarende udsavet høj gavl. 
Panelerne har rektangulære fyldinger  med pro-
fillister  på tre sider og adskilt af  smalfyldinger. 
I en niche i vestvæggen er indrettet et skab, hvis 
låge af  egetræ tillige med de gotiske beslag sy-

Fig. 25. Sakristiets vestvæg med skab og bænke 
(s. 1628). NE fot.  1979. - The  west wall  of  the sacristy 
with cupboard  and  bench. 

Fig. 26. Lås på skabsdør i sakristiet (s. 1628). NE fot. 
1979. - Lock on the cupboard  in the sacristy. 

nes genanvendt. Skabet er 159 cm højt og 108 
bredt. Lågen består af  to lodrette planker, som 
på indersiden holdes sammen af  tre små vand-
rette smedejernsbånd.50 Udvendig sidder tre 
gotiske gangjern, de to længste med roset på 
midten og udstanset spids med knoppet deko-
ration. Det midterste, kortere, ender i tre flige; 
lige over dets spids sidder dørringen fastgjort  til 
rudestillet, udstanset beslag med halvkugle i 
midten. Skjoldformet  låseblik og bevaret lås på 
den indvendige side (fig.  26). Skabet har to hyl-
der med udsavning på midten af  den slags, der 
bruges til sølvtøj, muligvis etableret senere.51 

Træværket fremtræder  brunmalet. 
Ifølge  oplysning 1729 var der i sakristiet 1596 

bekostet et bord og fem  bænke, men 1650 eksi-
sterede kun tre bænke og 1729 blot én.1 1 1858 
var anskaffet  en ny smuk lænestol og et bord.1 8 

En gammel †lysekiste nævnes i inventarierne 
166719 og 1729.11 

Pengeblok, fra  1850-75, svarende til blokkene 
i bl.a. Ubby og Svallerup, 83 cm høj. Den enk-
le, firkantede  blok har profileret  sokkel og i 
forsiden  en dyb skuffe,  i toppen pengeslids. 
Egetræsmalet. Ved skibets sydvæg, øst for  ind-
gangsdøren. 

†Pengeblok. En ubrugelig blok i sakristiet 
nævnes 1729.11 

Pengetavler. 1-2) (Fig. 27) af  eg, formentlig  de 
to fange-almissetavler,  der anskaffedes  og staf-
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feredes  1663.19 Anskaffelsen  skal muligvis ses i 
sammenhæng med oprettelsen 1662 af  det så-
kaldte Børnehus på Christianshavns torv i Kø-
benhavn. Det var en kommunal fattiganstalt, 
men udvidedes snart til desuden at være en 
straffeanstalt  for  visse forbrydere  fra  hele lan-
det.5 2 Tavlernes rygskjold kantes på forsiden  af 
flammelister,  som ligeledes følger  lågets sider -
dog kun på den ene af  tavlerne. Skjoldet krones 
af  flamme  mellem volutter. Drejet håndtag. 
Grønmalet. 

3) 16-1700'rne, svarende til nr. 1-2, men af 
en lettere træsort og med profillister  i stedet for 
flammelister. 

Dørfløje.  1) (Fig. 28), fra  1500'rnes begyndel-
se, bestående af  tre svære egeplanker, som på 
forsiden  (mod koret) er belagt med ramme-
værk tilpasset døråbningen, hvorved dannes 
otte rektangulære felter.  Heri ses ens udført  fol-
deværk, hvortil paralleller findes  i Kirke Stillin-
ge og Boeslunde samt på en dør i Vejlby, Århus 
amt.5 3 Samtidig dørring på plade med tunget 
kant og fire  udstansede græske kors. På siden 
mod sakristiet holdes døren sammen af  to rev-
ler, foruden  gangjern anbragt over og under 
revlerne. Mørk egetræsfarve  som rummets øv-
rige træværk og grå mod koret. 

Fig. 27. Pengetavle, antagelig anskaffet  1663 
(s. 1628). NE fot.  1979. - Collection  tray, probably 
acquired  in 1663. 

Fig. 28. Dørfløj  nr. 1 fra  1500'rnes begyndelse, mel-
lem kor og sakristi (s. 1629). NE fot.  1979. - Door 
no. 1 from  the beginning of  the sixteenth century, between 
the chancel and  the sacristy. 

2) (Fig. 29), fra  1500'rnes begyndelse, med 
delvis fornyet  beklædning på ydersiden. Dør-
fløjen  består af  to meget brede, lodrette planker 
og en ganske smal sammenholdt på bagsiden af 
to vandrette revler hvorimellem en skrå. På 
ydersidens nederste to tredjedele er i nyere tid 
slået syv vandrette, glatte brædder. Øverst sid-
der et bredere bræt, som har døråbningens 
form,  men mod sædvane ikke når helt ud til 
kanterne. Derunder er langs siderne pålagt to 
muligvis forkortede  ramtræer, således at der 
dannes et lavt rektangulært felt.  Heri sidder to 
rækker jernsøm med store hoveder, og tilsva-
rende fastholder  de oprindelige ramstykker.54 

Yderligere er der tre gangjern med indridset 
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Fig. 29. Dørfløj  nr. 2 fra  1500'rnes begyndelse, ind-
gangsdør til våbenhuset (s. 1629). NE fot.  1979. -
Door no. 2 from  the beginning of  the sixteenth century, 
entrance to the porch. 

siksakmønster, en dørring og et udtunget nøgle-
blik. Indvendig sidder en stor lås af  træ. Ind-
gangsdør til våbenhuset; ferniseret  på ydersi-
den, brunmalet mod våbenhuset. 

3) 17-1800'rne, bestående af  fem  lodrette 
planker sammenholdt af  to vandrette revler, 
hvorimellem en skrå; på revlerne spinklere 
gangjern. På siden mod skibet er i helt ny tid 
slået smalle, lodrette lister. Brunmalet også 
mod våbenhuset. 

4-5) Dørene til nordkapellet og tårnet er af 
nyere dato. Brunmalede. 

†Pulpitur. Eneste omtale er 1734, da der på 
pulpituret skulle skælles med noget kalk.55 

Orgel, bygget 1923 af  Th. Frobenius & Co., 
København.56 Et manual med fire  stemmer: 
Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Oktav 
4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. Facade i nybarok stil med at-
trappiber af  sølvbronzeret zink, grupperet i tre 
tårne og to felter.  Placeret midtfor  ved skibets 
nordvæg, delvis indbygget i murgennembryd-
ningen til nordkapellet. Et †harmonium, skæn-
ket 1889,18 stod opstillet på en forhøjning  ved 
skibets nordvæg.57 

Salmenummertavler,  fra  o. 1850, svarende til 
f.eks.  Ubbys. En sortmalet plade indrammes 
og deles på midten af  glat, brunmalet ramme; 
foroven  trekantgavl flankeret  af  drejede spir. 
Søm til numre af  metal. Med forgyldt  fraktur: 
»Før Prædiken« og »Efter  Prædiken«. 

Præsterækketavler  (sml. fig.  25). 1) Fra 
1600'rnes sidste fjerdedel.  Den enkle tavle, 
98x180 cm, i profileret,  brunmalet ramme op-
giver navnene på embedets ni ældste præster i 
to kolonner adskilt af  vertikal akantusranke. 
Til venstre de »romersk-katolske« og til højre 
de »apostolisk-katolske«. Øverst på tavlen la-
tinsk indskrift  i fire  linjer, som i oversættelse 
oplyser: Grundlæggerne af  dette Herrens hus i 
Fuglede Magle var de velærværdige mænd, O-
laus, fordum  prior i Antvorskov kloster år 
1290, ligesom også hans efterfølger  Johannes 
Høne, Om Fuglede Lille har vi ved gamle 
tiders forsyndelse  og uagtsomhed intet, udover 
at det har været indviet til Sankt Peder. 

Indskriften  er med hvide versaler, for  navne-
nes vedkommende snørklede, på sort bund. 
Tavlen er formentlig  udført  på grundlag af  en 
indførsel  i Kirkebogen, som synes at være skre-
vet af  Niels Nielsen Halleby, der fungerede  i de 
to Fuglede kirker 1655-76.11 

2) Fra 1700'rne, svarende til tavle nr. 1, men 
præsternes navne er kun skrevet i én kolonne. 
De ender 1909. 

3) Efterlignende  de to ældre. 
1861 hang de to ældste tavler på korets nord-

væg,5 8 men 1862 omtales de i sakristiet,16 hvor-
fra  de 1986 flyttedes  til tårnrummet, hvor den 
ældste hænger på nordvæggen, de to yngre på 
vestvæggen, flankerende  vinduet. 
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Fig.30. Lysekrone fra  1600'rne (s. 1631). NE fot. 
1987. - Seventeenth-century  chandelier. 

Lysekroner. 1) (Fig. 30) fra  1600'rne, for-
mentlig skænket af  pastor Gamst, jfr.  neden-
for.  Den barokke krone har profileret  stamme, 
der ender i stor hængekugle med mindre profi-
leret knap. Til et skiveled lige over hængekug-
len er fastgjort  otte s-formede  lysearme og til et 
andet over vaseformet  led, otte pyntearme; til-
svarende, men mindre pyntearme sidder på 
vulst over det skivedannede led. Alle arme er 
forsynet  med arabertal, og tilsvarende findes  på 
det led, de skal fastgøres  til. 

Regnskaberne anfører  1697 en udgift  på 30 
rdl. for  en messinglysekrone,20 og præsteindbe-
retningen 1758 omtaler en lysekrone skænket af 
pastor (Jacob Christensen) Gamst (1697-
1709).39 Der kan være tale om én og samme 
krone, muligvis identisk med den eksisterende; 
i så fald  må udgiften  1697 sættes i forbindelse 
med ophængning, lys m.m. 

Kronen hænger i skibets andet fag. 
2-3) To mindre, nygotiske kroner, hver med 

seks arme hænger i skibets første  og tredje fag. 
Lysearme. 1) (Fig. 31) svarende til to lysearme 

i Veksø og Slangerup skænket henholdsvis 
1637 og 1648 ifølge  indskrift  på vægpladerne.59 

Tilsvarende oplysning findes  ikke i Store Fug-
lede, hvor såvel den buklede vægplades hånd 
som selve lysearmen er identisk med de to 
nævnte. Armens indre s-sving ender i havhe-
stefigur,  hvis forben  hviler på lysearmens 

midtled, dannet af  delfin,  der gaber over blad-
knop. Det ydre s-sving afsluttes  med en fugl. 
To lysepiber sidder på akantussmykkede tvær-
arme, der ender i mandshoved; imellem dem 
står en lille romersk kriger. På skibets nord-
væg, vest for  vinduet i første  fag. 

2) (Sml. fig.  23) 1700'rne? Den s-svungne ly-
searm er fastgjort  til skjoldformet  vægplade 
med muslingeskal foroven.  Indrettet til elek-
trisk lys. I vinduessmigen ved prædikestolen. 

Hatteknager.  Et brunmalet bræt med knager 
af  rundstokke hænger på våbenhusets østvæg. 

†Ligbårer. 1667 anfører  inventariet to ligbå-
rer,1 9 men 1689 omtales kun en liden og 1694 
igen to . 2 0 

Klokker.  1) (Fig. 32), støbt 1588 af  Gerhardt 
van Mervelt. Tvm. 123 cm. Om halsen ind-
skrift  med reliefversaler  på latin: »Verbvm do-
mini manet in æternvm Gerthardvs Mervelt 
me fecit  anno domini 1588«. Over og under 
indskriften  er der buefrise  og på legemet fire 
identiske medaljoner, som viser en ridder knæ-
lende under krucifiks;  samme motiv bruges af 
en anden jævnaldrende klokkestøber, Borchart 
Gelgiesser,60 som har støbt klokke nr. 2, der 
dog ikke har medaljoner. 

2) Støbt 1606 af  Borchart Gelgiesser. Tvm. 
110 cm. Tysk indskrift  med reliefversaler  om 
halsen: »Anno 1606 goes mich Borchart Gel-
giesser. Verbvm domini manet in æternvm«. 

Fig. 31. Lysearm fra  1600'rnes anden fjerdedel 
(s. 1631). NE fot.  1987. - Candle  bracket  from  the se-
cond  quarter  of  the 1600s. 
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lig forstås,  at klokken blev hejset ned og op 
igen efter  at være blevet repareret. 1856 ansås 
klokken, uden nærmere angivelse, for  aldeles 
ubrugelig;18 ingen af  klokkerne er dog 
omstøbt. 

Klokkestol,  af  eg, med adskillige fornyelser. 
Den har tre sæt skråstivere og skråbånd under 
klokkerne. 

GRAVMINDER 

Mindetavle.  (Fig. 33), 1648. »Dirick oc Hans to 
brødre smaa / Hvile hervnder maa I forstaa  / 
Dirick hand her i verden vaar / XI vger oc 
halfandet  aar / Men Hans døde meget fage  / 
Blef  ei eldre end XC dage / At Gud dem 
na(a)dig være / Ønske der(e)s foreld(r)e  Kiere / 
Anno 1648. H.G.S. B.M.D. (sandsynligvis 
forældrenes  initialer)«. Grå kalksten, 86x58 
cm, med fordybede  versaler tværs over stenen; 
initialerne med reliefversaler  på skriftbånd  for-
neden. Langs kanten båndslyng mellem ram-
melister; på pladens øverste fjerdedel  relief,  to 
putti med palmegrene holder bladkrans, hvori 
kranium på korslagte knogler over vinget ti-
meglas. 175963 i kirken, 1918 opstillet ved 
nordsiden, nu i niche i støttepillen på syd-
muren. 

Gravsten. 1) O. 1676. Niels Nielsen Halleby, 
kaldet til sognepræst i begge Fulede kirker 
25. febr.  1655, †23. maj 1676 i hans alders 48. år 
minus 22 dage, samt hans elskelige hustru, Ag-
nete Hansdaatter Allesen, som fødte  ham to 
sønner og to døtre, †27. maj 1676. Gravvers på 
latin og dansk. Rød kalksten, 167x96 cm, 
tværskrift  med fordybede  versaler, der dækker 
hele stenen. I korgulvet, foran  alterskranken. 

2) O. 1656? Brudstykke af  rød kalksten, ca. 
40x58 cm, randskrift  med fordybede  versaler: 
»... [e]amat qvi ... plagida gaudes re[c]...«. Re-
ster af  akantusslyng og anden ornamentik. 
Fragmentet, fra  stenens øverste venstre hjørne, 
kan muligvis være fra  den sønderbrudte sten 
over en præst, hvoraf  1881 kunne læses årstallet 
1656. På kirkegården, nord for  koret. 

3-5) Tre udslidte sten; grå kalksten, 85x60 
cm; rødlig kalksten, 74x57 cm, og rødlig med 

Fig. 32. Klokke støbt 1588 af  Gerhardt van Mervelt 
(s. 1631). NE fot.  1987. - Bell  east in 1588 by Gerhard 
van Mervelt. 

Over indskriften  en palmetbort og på legemet 
to våbener for  Brahe og Ahlefeldt.  Slagkanten, 
som er ødelagt på et stykke, har rammelister. 

Begge klokker er ophængt i vuggebomme; i 
klokkestokværket opbevares en ældre slyn-
gebom. 

†Klokker.  Ved klokkeskatten 1528 afleveredes 
en klokke, der vejede 2 skippd. 4 lispd.61 1666 
færdigede  Nils klokkestøber i Kalundborg den 
lille klokke;19 herved må forstås,  at den blev sat 
i stand, og arbejdet udført  af  Nils, eller som 
han oftere  kaldes, Nikolaj Jørgensen (jfr.  Lille 
Fuglede s. 1650), søn af  Jørgen Hansen, der og-
så var klokkestøber.62 1 691 var den mindste 
klokke så gennemslidt i panderne (til klokkele-
jet), at den ikke kunne ringes, hvorfor  den blev 
»nedvejet« og atter opvejet; for  dette arbejde 
fik  tømmermanden 5 rdl.2 0 Herved skal antage-
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Fig. 34. Grav, 12-1300'rne, syd for  koret (s. 1633). 
Birgit Als fot.  1970. - Medieval  grave. Thirteenth  or 
fourteenth  Century,  south of  the chancel. 

30 cm høje, råt tilhugne granitheller, der var 
opstillet uden brug af  mørtel. To utilhugne 
flintesten  dannede østenden, mens hovedenden 
ikke kunne undersøges, da fundamentet  til 
støttepillen ved korbuen (jfr.  fig.  3) var lagt hen 
over graven. Den gravlagte havde armene 
korslagt over kroppen, så hænderne hvilede på 
bækkenpartiet. Der konstateredes ikke spor af 
overdækning. 

Kirkegårdsmonument,  o. 1886. Diderik Peter 
Svendsen, sognepræst til Store og Lille Fuglede 
menigheder, *5. marts 1824, †13. nov. 1884; 
Caroline Svendsen, f.  Andersen, *24. aug. 
1827, †3. okt. 1884; Frederik Gudmund Gråne 
Svendsen, *19. okt. 1863, †10. febr.  1885 og 
Henriette Sophie Svendsen, *15. aug. 1865, 
†10. marts 1886. Grå marmorplade, 88x54 cm, 
med tagformet  øvre afslutning;  indskrift  med 
fordybede  versaler (sml. Rørby, kirkegårds-
monument nr. 2). På kirkegården, nord for 
koret. 

Flere †gravgitre på kirkegården er fjernet  i 
1940'rne og -50'erne.65 

grå årer, mindst 65x111 cm. Stenene, hvoraf 
en kan være identisk med †gravsten nr. 2, lig-
ger alle i koret, omkring nr. 1, den ene delvis 
under knæfaldet. 

†Gravsten. 1) O. 1640. Dederik (el. Diderich) 
Gottschalk, †1640 (sognepræst 1634-40). 1849 i 
sakristiet. 

2) O. 1655. Holger Geertsen, †1655 (sogne-
præst 1640-55). Muligvis identisk med grav-
sten nr. 2 eller en af  nr. 3-5. 184964 ved kor-
døren. 

En åben †begravelse skulle ifølge  indberetning 
1758 rumme præsten Jens Hanson Otthinian 
(Jens Johansen Odense, †1683, sognepræst 
1676-83). 1734 manglede lemmen over begra-
velsen hængsler. 

Middelalderlig  grav, (fig.  34), 12-1300'rne. I 
forbindelse  med understøbning af  kirkens fun-
dament stødte man 1970 på en stensat grav ved 
korets sydmur. Gravens langsider bestod af  ca. 

Fig. 33. Mindetavle 1648 over de to små brødre Di-
drik og Hans (s. 1632). NE fot.  1979. - Memorial 
1648 to two young brothers  Didrick  and  Hans. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

LA. Pastoratsarkivet.  Kirkebog 1640-1771. - Kir-
kergsk. 1688-1700. - Udtog af  provstebog 1729. -
Synsprot. 1862-1924. - Ars hrd.s  provstis arkiv.  For-
skellige sager. 1684-87 - Ars-Løve hrdr.s  provsti. 
Synsforretningsprot.  1831-1932. - Ved  embedet. 
Synsprot. 1929-19(80). - Se i øvrigt arkivalier for 
Holbæk amt i almindelighed s. 50. 

NM2.  Præsteindberetninger 1808 og 1809. Indbe-
retninger ved J. B. Løffler  1881 (bygning og inven-
tar), J. Kornerup 1894 (antemensale og krucifiks-
gruppe), J. Kornerup 1903 (krucifiksgruppe),  Chr. 
Axel Jensen og Hugo Matthiessen 1918 (bygning, 
inventar og gravminder), Harald Munk 1931 (alter-
tavle og prædikestol), Preben Thorsen 1969 (re-
staureringsforslag),  Birgit Als Hansen 1970 (udgrav-
ning af  grav), Tedesse W. Aregay, Ingrid Hemgren 
og Susan Ritterband 1978 (rapport om fastlægning  af 
farver  på alterbordspanelets bagside), Hugo Johann-
sen 1979 (bygning), Marie-Louise Jørgensen, Ulla 
Kjær og Birgitte Skov 1979 (inventar og gravmin-
der). - Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, 
inventar ved Marie-Louise Jørgensen og gravminder 
ved Henrik Larsen. Redaktionen afsluttet  1986. 

Tegninger.  NM2.  Plan samt dørfløj  ved J. B. Løff-
ler 1881. - Font ved A.Larsen 1902. - Plan ved 
Charles Christensen 1921. - Plan af  grav ved Birgit 
Als Hansen 1970. 

1 Der skal i Antvorskov have været en prior Jo-
hannes Høne o. 1300; men det er uvist, hvilket 
grundlag man har for  denne opfattelse,  jfr.  DK. So-
rø s. 627; endvidere Erik Reitzel-Nielsen: Johannit-
terordenens historie, I, 1984, s. 238. 
2 Roskildebispens jordebog s. 163. 
3 DiplDan. 2. rk. VIII, nr. 51. 
4 Repert. nr. 3111, jfr.  3580; en tolkning af  brevet 
findes  hos N. Skyum-Nielsen: Ærkekonge og ærke-
biskop, i Scandia, XXIII, 1955-57, s.30f. 
5 Repert, nr. 3580. 
6 Repert. nr. 7459, 7505. 
7 Repert. 2. rk. nr. 128, 342. 
8 Landebogen s. 132. 
9 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald. 
10 Kronens Skøder III, 185f. 
11 LA. Pastoratsarkivet. Udtog af  provstebog 1729. 
Bogen rummer afskrifter  (en stor del fra  1729) af 
oplysninger bl.a. hentet fra  en nu bortkommet her-
redsbog. 
12 LA. Bisparkivet. Ars hrd. 1672-1820. 
13 LA. Bispearkivet 1729-97. Indb. om kirkekøb. 
14 Kronens Skøder V, 429 f. 
15 RA. DaKanc. GI 19. (1799)-1828. Originale skø-
der til kongen på jus vocandi. 

16 LA. Pastoratsarkivet. Synsprot. 1862-1924. 
17 Endnu 1918 havde kirkegården sin gamle ud-
strækning; men på en plan, ophængt i våbenhuset og 
signeret af  akademigartner J. C. Lønow 1930, er ud-
videlsen indtegnet. 
18 LA. Ars-Løve hrdr.s provsti. Synsforretnings-
prot. 1831-1932. 
19 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund-
borg og Sæbygårds amter. 
20 LA. Pastoratsarkivet. Kirkergsk. 1688-1700. 
21 LA.Ars hrd.s provstis arkiv. Forskellige sager. 
1684-87. 
22 Ifølge  Løffler  sås 1881 den kvadersatte side af  en 
oprindelig norddør ved mærket »a« på hans plan 
(fig.  11). 
23 Den sydvestre ses på Løfflers  plan (fig.  11). Af 
regnskaber fra  1600'rnes slutning kan muligvis udle-
des, at der da stod en støttepille ved skibets nord-
østre hjørne, jfr.  s. 1617. 
24 Støttepiller med lignende nicher kendes bl.a. fra 
Boeslunde (DK. Sorø s. 757). 
25 Jfr.  Trap 3. udg. 
26 Jfr.  beskrivelsen 1862 (note 16). 
27 Samme sted har senere tids håndværkere indskåret 
følgende  initialer: »TRS . LM 1875 - TCV. H 1875 -
EV 1893 6/3die«. 
28 På dragerstolens fornyede  bindbjælke mod nord 
er med store skønskriftbogstaver  indskåret: »JPH 
1870 og 1871«. 
29 Frederik Algreen-Ussing: Historisk-topographi-
ske Efterretninger  om Arts-herred, 1861, s. 66. For-
fatteren  gentager oplysninger, som formentlig  skyl-
des J. H. Larsen (NM2. Håndskriftsaml.  J. H. Lar-
sen: Bidrag til topografisk  Beskrivelse 1849). 
30 En stifterfigur  er også malet på alterbordsforsiden 
i Glumsø, der har samme motiv, men er stærkt op-
malet (DK. Præstø s. 661, fig.  3). 
31 Jfr.  Joseph Braun: Der Christliche Altar, Mün-
chen 1924, II, 115 og 127. 
32 Jfr.  DK. Kbh. Amt s. 808. Sml. også Skellebjerg 
altertavle fra  1605 (s. 1034, fig.  9). 
33 I præsteindberetningen 1758 anføres  1656, jfr.  no-
te 39. 
34 Allerede 1946 ønskedes en ny alterkande af  porce-
læn, da sølv var for  dyrt. 1948 besluttedes det at 
udsætte sagen foreløbigt,  jfr.  Ved embedet. Syns-
prot. 1929 - 19(80). 
35 Jfr.  s. 1652, note 24. 
36 Jfr.  note 20. Graduale er de vers af  Davids salmer, 
der synges ved messen. 
37 Jfr.  notel8. Ifølge  kgl. resolution samme år skulle 
messehaglen være af  rødt fløjl  med guldgalon. 
38 LA. Bispearkivet. 1862-79. Kirkesyn. 
39 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn.  til 
Hofm  Fund. 
40 Jfr.  Mackeprang: Døbefonte  s. 84. 
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41 Kanden må formodes  at være yngre end 1862, da 
den ikke som dåbsfadet  er nævnt i inventariet fra 
dette år, jfr.  note 16. 
42 Tre generationer af  slægten Buntzen var kandestø-
bere, jfr.  Poul Halkjær Kristensen: Danske Tinmær-
ker, ved Holger Rasmussen, 1983. 
43 Jfr.  Beckett: DaKunst II, 182 og DK. Præstø 
s. 1074 samt DK. Sorø s. 1243. 
44 DK. Præstø s. 522, fig.  8-10, 805 og 1074. Figurer-
ne i Fakse er rundt udførte  med trælåg i ryggen. 
45 Se V. Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus 
Berg, 1922, fig.  39 og 41 (Sorø og Vindinge på Fyn). 
46 Indskrifterne  er en gentagelse af  de ældre, hvor 
gesimsfrisens  var fordelt  på både stol og himmel, og 
skrevet med versaler. 
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54 Det forekommer,  at døren i sin oprindelige skik-
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55 LA. Stiftsøvrighedsarkivet.  1730-34. En del kirke-
syn m.m. 
56 Ifølge  meddelelse fra  orgelbyggeriet. 
57 Harmoniets placering ses på udateret fot.  i NM2. 
58 Jfr.  Frederik Algreen-Ussing: Historisk-topo-
graphiske Efterretninger  om Arts-herred, 1861, s. 
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Fig. 35. Landsbyplan 1783-84. - Village  map. 
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Fig. 1. Kirken, set fra  syd. HJ fot.  1987. - The  church seen from  the south. 

LILLE FUGLEDE 
ARS HERRED 

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til en 
halv mk.1 1415 betænktes Vor Frue alter i kirken, 
som da havde egen præst.2 Dette alter nævnes atter 
1443;3 men kirkens værnehelgen var S.Peder,  hvilket 
fremgår  af  breve fra  1443 og 1447.4 1567, da sognet 
talte 24 tiendeydere, var det anneks  til Store Fugle-
de.5 Kirken synes at have haft  samme tilhørsforhold 
som hovedsognet, indtil den ved 1800'rnes midte 
tilhørte den senere konsejlspræsident Christian An-
dreas Fonnesbech, der 1843 havde købt den nærlig-
gende Vesterbygård (Jorløse sogn, Skippinge hrd.) 
af  Lerchenborgs - og kirkens - ejer.6 Overgangen til 
selveje fandt  sted 6. juli 1914. 

Møntfund.  En søsling fra  Wismar med årstallet 
1555 fundet  på kirkegården forevistes  1913-14 Nati-
onalmuseet af  kgl. bygningsinspektør Martin 
Borch.7 

Kirken ligger i landsbyens sydvestre udkant tæt 

ved Tissø på en lille bakkeknold, som falder  ret 
brat omkring bygningen på de tre sider, mens 
der på den fjerde  - mod nord - er jævnere ter-
ræn. Kirkegården har bevaret gamle grænser 
mod øst og syd, men er på de to andre sider -
navnlig den vestre - udvidet 1921-22;8 den 
gamle vestmur og kortere stykker af  en ældre 
nordmur er dog bevaret. 

Kirkegårdens  hegn og indgange. Murene om-
kring den gamle kirkegård slutter sig til ban-
kens fod  i et kantet forløb  og står, bortset fra 
nordsiden, næsten helt jorddækkede indven-
dig. Af  middelalderlige mure er nu kun bevaret 
en mindre strækning vest for  tårnet: en svær 
hvidtet mur, under afdækningen  prydet af  sav-
skifte  såvel ud- som indvendig. Muren er i nye-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 111 
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re tid udvendig forsynet  med støttepiller og af-
dækkes med udadvendte vingesten, som efter 
1918 har afløst  nonnetegl. Den resterende del af 
den gamle kirkegårds vestmur stammer fra  ny-
ere tid9 (små gule sten) ligesom befæstnings-
murene i syd og øst, sidstnævnte med udvendi-
ge støttepiller, der står dækket af  cement, hvori 
er trukket kvaderlignende fuger.  Resterne af  en 
ældre nordmur er af  kløvsten, som står blanke 
og afdækkes  af  udadvendte vingetegl.10 Mure-
ne omkring udvidelsen er pudsede med cement 
og står hvidtede, afdækket  med indadvendte 
vingetegl. 

Hovedindgangen i nord er samtidig med ud-
videlsen 1921-22 og lukkes af  to sortmalede 
smedejernsfløje,  svarende til de ved hovedkir-
ken benyttede. - Ud for  tårnets sydvesthjørne 
er den gamle kirkegårdsmur gennembrudt af 
en cementtrappe af  hensyn til forbindelsen  med 
vestudvidelsen; der er ligeledes i nyere tid an-
lagt trappeløb på den stejle kirkebankes sider 
mod syd og øst.11 

I den gamle kirkegårds sydøstre og -vestre 
hjørner står henholdsvis en elm og en hænge-
ask; på den nye kirkegårds søndre del er en 
beplantning af  birk og gran og inden for  vest-
muren et læbælte af  røn. 

Bygninger på kirkegården.  Uden for  den gamle 

kirkegårds nordøstre hjørne er 1899 opført  et 
ligkapel, som efter  udvidelsen af  kirkegården 
danner hjørne.8 Den hvidkalkede, teglhængte 
bygning er i nygotisk stil med spidsbuet vest-
portal og kamtakkede, blændingsprydede gav-
le. 1982 indrettedes toilet i et afskilret  rum bag 
østgavlen.12 - 1922 siges et (†)nødtørftshus  at væ-
re opført  ved vestre kirkegårdsmur.8 Det frem-
træder som et skur med eternittag, bygget op 
mod ydersiden af  nævnte mur, lige syd for  den 
tidligere omtalte trappe. De indre skillevægge 
er nu fjernet,  og skuret benyttes som opbeva-
ringssted for  graverens materialer. - Der er et 
brolagt fortov  omkring kirken. 

BYGNING 

Kirken er et langhus, hvis vestre del udgøres af 
det romanske skib, mens den østre er et jævn-
bredt kor, som 1855-56 afløste  det oprindelige. 
I middelalderens senere del er tre tilbygninger 
føjet  til skibet: et tårn i vest og ud for  begge 
døre våbenhuse, af  hvilke det nordre længe har 
været benyttet som materialhus. Orienteringen 
afviger  stærkt mod syd. 

Den lille kirke er anlagt på toppen af  det be-
skrevne bakkedrag, der fra  dørstederne falder 
mærkbart såvel øst- som vestover. Materialer-

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af  Charles Christensen 1921, tegnet af  Marianne Nielsen 1987. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan.  Key  on p. 9. 
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Fig. 3. Ydre, set fra 
nordvest. HJ fot.  1987. -
Exterior  seen from  the 
north-west. 

ne i den oprindelige stenbygning er rå og kløve-
de marksten, som ligger i nogenlunde regelmæs-
sige skifter  à ca. 20-30 cm.s højde. Den udglat-
tede mørtel er kvaderridset  både ud- og indven-
dig. Udvendig dækkes murfladerne  af  et lag 
grovkornet puds, mens der indvendig er opsat 
en finere  puds, som stod hvidtet, da kirken 
o. 1300 udsmykkedes med kalkmalerier. Den 
oprindelige murhøjde andrager i nord 4,8 m 
over brolægning. 

Kun i nord, ud for  materialhusets østmur, 
anes et oprindeligt vindue, blændet med mun-
kesten i murflugten,  hvor det måler ca. 120x60 
cm. Norddøren  er ligeledes bevaret, men tilmu-
ret. Den ydre, meget slanke åbning, ca. 
243x86 cm, er synlig fra  materialhuset. Dens 
bue er sammensat af  fire  krumme granitkvad-
re, hvilende på små kragsten, hvis underside 
har skråfas,  den vestre vange er ommuret med 
små gule sten. Endnu 1921 var døren kun 

blændet ved indre murflugt  og fremtrådte  for 
den indre åbnings vedkommende med svagt 
smigede sider og en vandret afdækning  af  ege-
planker. Syddøren er helt omdannet 1855-56. 

†Loftsbjælkerne  synes at have været indbyg-
get i murkronen. 

Tilføjelser  og ændringer. Skibets vestgavl har 
faet  stejlere rejsning gennem en forhøjelse  af 
munkesten, som står blanke. Denne ændring 
kan være gennemført  i sammenhæng med ind-
bygning af  hvælv og en deraf  følgende  ændring 
af  flankemurenes  krone samt af  tagværket. Si-
demurene er dog ikke synderligt forhøjede:  Fra 
søndre våbenhusloft  ses murkronen hævet med 
tre skifter  (et binder- mellem to løberskifter). 
De to fag  hvælv, som dækkes af  cementpuds, 
hviler på falsede  vægpiller; de spidse skjold- og 
gjordbuer er helstens brede, ribberne halvstens, 
og der er lette overribber med trinkamme. 
Manglende koordination mellem pillerne og 
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Fig. 4. Indre, set mod vest. LL fot.  1980. - Interior  to the west. 

hvælvenes buer tyder på, at hvælvslagningen er 
sket i to omgange. I samme retning peger den 
omstændighed, at skjoldbuerne langs overvæg-
gene er todelte og for  den ydres vedkommende 
nærmest har karakter af  et forlæg,  indarbejdet i 
de eksisterende vægge. 

Nordre våbenhus (tidligere benævnt kalk-
hus,1 3 nu benyttet som materialrum) er uden 
daterende detaljer; men har i hvert fald  været 
rejst, da tårnets trappehus kom til. Materialet 
er hovedsagelig marksten, til dels store rejste 
sten over den fremspringende  syld; kun til dø-
ren, flankemurenes  øvre del samt til taggavlen 
er benyttet munkesten. Den fladbuede  dør er 
ud- og indvendig falset,  og i den glatte taggavl 
er en tilsvarende luge; dog kun falset  mod det 
ydre. De stejle, glatte kamme er sekundære, 
hvilket tillige gælder flankemurenes  falsgesims. 
Det indre har åben tagstol. 

Tårnet  er opført  af  mark- og munkesten over 
en syld, som springer stærkt frem  mod vest, 
hvor terrænet falder.  Dette forhold  er muligvis 
tillige forklaringen  på vestsidens anselige tyk-
kelse. Tårnrummet har spidsbuet arkade mod 
skibet; det dækkes af  hvælv, som hviler på for-
læg i murene samt en halvstens, spidsbuet 
skjoldbue mod skibets gavl; ribberne er halv-
stens og vandret afskårne  i vederlag. Vestvin-
duets nuværende form,  rundbuet og med stø-
bejernsstel skyldes restaureringen 1855. 

Oprindelig skete adgangen til de øvre stok-
værk ad en †fritrappe,  som ledte op til den beva-
rede overdør. Døren sidder påfaldende  lavt i 
forhold  til hvælvets kuplede kapper og stiger 
derfor  gennem murlivet. Den er fladbuet  og 
udvendig falset,  men i øvrigt delvis ændret ved 
trappehusets opførelse  (se nedenfor).  Der er nu 
ikke noget egentligt mellemstokværk; men til 
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Fig. 5. Indre, set mod øst. LL fot.  1980. - Interior  to the east. 

gengæld har klokkestokværket foruden  glam-
huller en fladbuet  glug med ydre spidsbuet 
spejl lige under nord- og vestsidens lydåbnin-
ger. Det synes ikke, som om der har været en 
tilsvarende glug i syd, omend denne side er 
overmåde stærkt skalmuret. Selve glamhuller-
ne er to slanke åbninger, som både ud- og ind-
vendigt indrammes af  fælles,  ligeledes fladbuet 
spejl. Nedre halvdel af  østre glamhul er af  hen-
syn til tagryggen blændet. Flankemurenes fals-
gesims stammer fra  restaureringen 1855, hvil-
ket muligvis tillige gælder de øst- og vestvend-
te taggavles toptinder. Østgavlens nedre del er 
glat med fladbuet  »kalkeluge« og gennemlø-
bende bomhuller, den øvre del prydes af  tre 
spidsbuede høj blændinger. I vest ses kun lu-
gen, men muligvis er blændingerne udmuret 
ved omfattende  skalmuring i nyere tid. 

Trappehuset  er middelalderligt og af  munke-

sten over markstenssyld. Tilbygningen har 
halvtag over falsgesims  i nord. Underdøren er 
nu omdannet og fremtræder  retkantet i tilsva-
rende ydre spejl. Herover ses et spidsbuet stik, 
antagelig levn af  et oprindeligt spejl over flad-
buet? dør. Den murede spindel, hvis trin er 
beklædt med træ, har loft  af  fladbuede  binder-
stik; den belyses af  en sekundær glug i vest. 
Overdøren er den tidligere åbning, hvis østre 
fals  er udmuret med hulkantede formsten  i for-
bindelse med trappecylinderens tilslutning. Det 
sildebensmønstrede loft  i murlivet er ligeledes 
indmuret ved denne lejlighed. 

Sydsidens våbenhus må være opført  engang i 
begyndelsen af  1500'rne, muligvis som kapel 
uden ydre indgang. Materialet er hovedsagelig 
munkesten i uregelmæssigt munkeskifte;  dog 
er de nederste skifter  over sylden af  marksten, 
heriblandt enkelte kvaderhugne. Flankemure-
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nes falsgesimser  er nyere, vel fra  1855, og dette 
gælder tillige den spidsbuede, falsede  indgangs-
dør (af  små gule sten). Over døren ses et spids-
buet stik, som bryder taggavlens fodlinje,  mar-
keret af  et savskifte.  Selvom stikket skulle være 
levn af  spejl om en ældre dør, sidder det så højt, 
at det snarere stammer fra  et vindue. I så fald 
har tilbygningen oprindelig ikke haft  nogen 
indgang udefra,  hvilket harmonerer bedre med 
det brat faldende  terræn ud for  gavlen. Taggav-
len har syv kamtakker og prydes af  tilsvarende 
antal høj blændinger med vandret falset  afdæk-
ning. 

Det indre overdækkes af  samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg  i murene og en spids, hel-
stens skjoldbue mod skibet; ribberne er halv-
stens, og i sviklerne ses små rektangulære 
spygat. 

†Sakristi.  1692 blev taget over denne byg-
ningsdel repareret.14 I betragtning af,  at det 
1855 nedrevne kor, formentlig  var smallere end 
skibet, er det overvejende sandsynligt, at sakri-
stiet var en tilbygning på førnævntes  nordside. 

Eftermiddelalderlige  reparationer og ændringer. 
Kirkens beliggenhed har øjensynlig voldt van-
skeligheder og er vel forklaringen  på nødven-
dige reparationer af  korgavlen, således i 1668.15 

I 1734 var den revnet på begge sider, og en 
ankerbjælke ønskedes indlagt.16 

Ved en hovedrestaurering 1855-56 blev det 
gamle kor (samt et sakristi?) revet ned og afløst 
af  et langhuskor med indbygget sakristi som i 
hovedkirken.17 Det gamle kor, der beskrives 
som »meget indskrænket« har rimeligvis været 
kirkens oprindelige og således smallere end ski-
bet .1 2 Det nuværende kor er opført  af  marksten 
(formentlig  i hovedsagen genanvendte) og små 
gule sten, benyttet til gavl, vinduer og hvælv. 
Ved nedbrydningen af  det gamle kor har man 
bevaret rester af  triumfgavlen,  som nu står 
pakket ind i cement. 

Udvendig afsluttes  sidemurene med falsge-
simser, der er trukket videre langs skibets mur-
krone. Gavlen, der har glatte kamme og top-
tinde, prydes af  tre spidsbuede højblændinger, 
som gentager tårnets. I nord og syd er der et 
spidsbuet vindue med støbejernsstel. 

Korets indre omfatter  to hvælvfag,  der er 
rejst som gentagelser af  skibets. Altervæggen 
prydes af  tre stejle spidsbuer, af  hvilke den 
midterste indrammer altertavlen, mens de to 
flankerende  er indgange til sakristiet. Sidst-
nævnte overdækkes af  et tilspidset tøndehvælv, 
svarende til spareblændinger i rummets nord-
og sydvæg. 

Samtidig med opførelsen  af  det nye kor har 
kirkens øvrige afsnit  faet  en istandsættelse, der 
omfattede  indsættelse af  tilsvarende vinduer og 
døre. Gesimserne nymuredes og tagværkerne 
blev udskiftet.  I det indre blev vægge og hvælv 
overtrukket med cementpuds. 

Kirken står i dag præget af  hovedistandsæt-
telsen 1855-56, hvidkalket og hængt med røde 
vingetegl. Gulvene er i sakristiet af  brædder, 
beklædt med linoleum og kokos. I kor og mid-
tergang er der lagt et flisegulv  »ganske som i 
Vor Frue Kirke i København« og således sam-
mensat af  store ottekantede gulstensfliser, 
vekslende med små sorte kvadratiske.8 Stolene 
har ferniseret  bræddegulv, og tårnrummet et 
lavt podium af  brædder. I våbenhuset er trin og 
gangareal af  cement, flankeret  af  gule sten på 
fladen.  I materialhuset cementgulv. 

Fig. 6. Detalje af  *alterbordsforside  (sml. fig.  7). 
Marias hoved (s. 1643). I Kalundborg Museum. Ulla 
Haastrup fot.  1968. - Detail  of  *altar  frontal  (cf.  fig.  7). 
Head  of  the Virgin  Mary. 
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Fig. 7. *Alterbordsforside  fra  1500'rnes første  årtier. Maleriet har vist Marias himmelkroning (s. 1643). I 
Kalundborg Museum. Verner Thomsen fot.  1965. - *Altar  frontal  from  the first  decades  of  the 1500s. The  painting 
has depicted  the Coronation  of  the Virgin. 

Opvarmning. 1899 opstilledes en ny kakkel-
ovn;1 2 men allerede 1916 ønskedes et varmeap-
parat, formentlig  en kalorifer.8  1967 var det nu-
værende anlæg taget i brug.1 2 

Kalkmalerier.  På skibets nordre overvæg spo-
res levn af  en udmaling, formentlig  fra  tiden 
o. 1250-1300. Der er bevaret et brudstykke af 
en kronfrise,  hvis elegante rankeslyng er malet 
med rødt på malakitgrøn baggrund. De fa  far-
vespor og linjer tilhørende selve billedfrisen  la-
der sig ikke identificere.  Malerierne er udført 
på et tyndt lag hvidtekalk over murpudsen, og 
er tilsyneladende atter overhvidtet inden 
hvælvslagningen. 

INVENTAR 

Oversigt.  Det indre præges af  korets ombygning 
1855-56, da der opstilledes en nygotisk tavle på al-
tret. Fra middelalderen ejer kirken en romansk gra-
nitfont  og et par sengotiske alterstager. En stærkt 
medtaget, malet alterbordsforside  fra  katolicismens 
sidste tid er kommet til Kalundborg Museum. Alter-
tavlen udført  i slutningen af  1500'rne, er nu ophængt 

på korets nordvæg, mens prædikestolen, som kun er 
lidt yngre, står ved sydvæggen. Usædvanligt i en 
kirke er det byhorn, der 1955 kom hertil som testa-
mentarisk gave. 

Alterbordet stammer fra  korets ombygning 
1855. 

* Alterbordsforside  (fig.  6-7), fra  1500'rnes før-
ste årtier, af  eg, 68x124 cm inden for  ny fyrre-
træsramme. Af  det oprindelige maleri er blot 
en mindre del bevaret, men nok til at bestem-
me motivet, der ligesom på den ene side af 
panelet i hovedkirken (s. 1618) illustrerer Ma-
rias himmelkroning, men malet efter  et andet 
forlæg.  Bagsiden er afhøvlet  og viser ingen ma-
lerispor. 

Panelet består af  to brede og et smalt bræt 
indsat i den glatte, nye ramme. De bevarede 
farverester  er koncentreret på øverste halvdel, 
hvor Marias hoved og skulderparti med lidt af 
hendes foldede  hænder ses omtrent intakt; hun 
er iklædt mørkegrå kjole, hvorover lysblå, næ-
sten hvid kappe. Ansigtet er vendt mod højre, 
hvor Jesus sidder med rød kappe holdt sammen 
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af  gyldent spænde og med venstre hånd hvilen-
de på sort verdenskugle med gyldent kors; et 
blåt lændeklæde anes. Gud Faders dragt er 
mørkegrå som Marias kjole, og derover bærer 
han rød kappe med svovlgult for.  Figurerne 
synes at sidde på en bænk eller trone indfattet  af 
balustre, hvis akantusbladskede er det eneste 
bevarede. Ifølge  konservatorberetning fra  1965 
anedes da et rødmalet mønster, måske på sølv-
bund, bag Maria, muligvis et tæppe; i øvrigt 
forekom  baggrunden blå. I hjørnerne er ind-
ridset dobbelte cirkelslag, hvori evangelistsym-
bolerne har været malet på rød bund. 

Panelet brugtes som bordplade på alterbor-
det, indtil det 1937 deponeredes i Kalundborg 
Museum (inv. nr. 4634). 

Fig. 8. Nygotisk altertavle anskaffet  i forbindelse 
med korombygningen 1855-56 (s. 1644). LL fot. 
1980. - Neo-Gothic  altar-piece  acquired  when the chancel 
was rebuilt  1855-56. 

Fig. 9. Tidligere altertavle, fra  1500'rnes sidste årtier 
(s. 1645). LL fot.  1980. - Former  altar-piece  from  the 
last  decades  of  the 1500s. 

Nyere alterklæde,  af  rødt fløjl,  med latinsk 
kors af  guldgalon. †Alterklæder.  Inventariet 
1664 omtaler et klæde af  rødt fløjl.15  1695 var 
alterklædet af  rødt, blomstret fløjl,14  og 1729 
benævnes samme(?) klæde gammelt.18 1862 var 
alterklædet af  rødt uldfløjl  med ægte guldga-
loner.12 

Altertavlen (fig.  8), anskaffet  i forbindelse 
med korombygningen 1855-56, består af  en 
nygotisk ramme udført  af  gårdmand Lars 
Christian Jacobsen, Jerslev, og deri et billede 
malet af  Johannes Jensen.12 Maleriet, der fore-
stiller Kristus i Getsemane, er malet med olie 
på lærred, 113x86 cm; i det trekantede topfelt 
ses englen med kalk i hånden, og øverst svæver 
Helligåndsduen. Rammeværket er egetræsma-
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let. I fodstykket  er med gyldne versaler på sort 
bund malet: »I Verden have I trængsel, men 
værer ved godt mod, jeg har overvundet Ver-
den. Joh: 16.33.«. Maleriet er mørkt med lys på 
Kristi hvide dragt fra  skjult lyskilde; farvehold-
ningen i topstykkets billede er hovedsagelig 
blå, dog svæver Helligåndsduen i gult lysskær. 

Den tidligere altertavle (fig.  9) hænger siden 
ombygningen 1855-56 på korets nordvæg; det 
var antagelig ved denne lejlighed, den fik  savet 
det yderste af  de fremspringende  profillister  i 
begge sider, og eventuelle sidevinger eller fløje 
fjernedes. 

Tavlen er udført  i 1500'rnes sidste årtier, sml. 
f.eks.  Gudums fra  1591.19 Det er en såkaldt ka-
tekismustavle af  paneltypen, som nu består af 
tvedelt postament, storstykke og gesims, kro-
net af  trekantgavl, på hvis skrå sider ligger vo-
lutter. Storstykket deles og flankeres  af  kanne-
lerede, toskanske pilastre, og tilsvarende bærer 
de to felters  arkader, hvis bueslag er glatte, 
med tunger på undersiden. I sviklerne treblade. 
Svarende til pilastrene har postament og gesims 
fremspring  med listeindrammede felter  på for-
siden ligesom også de mellemliggende felter 
har det. Udsmykningen består af  skriftsprog 
malet med gul fraktur  på sort bund. I posta-
mentet: »Sandelige, sandelige ieg siger Eder ... 
Thi mit Kiød er den rette Mad ... Iohan. 
6.(55)«; i arkadefelterne  refereres  »Om Christi 
Underis Sacramente Matth. 26 Marc. 14 oc 22 
1 Corinth 11«: »Lige saa tog hand Kalcken ... 
Jesu Christi Blod gør oss rene aff  alle Synder 
1 Iohan 1«. I gesimsfelterne:  »Saa ofte  som I 
æde ... Hvo som nu æder ... 1 Corinth 11 (26-
28)«, og endelig ses i topstykket: »Kommer hid 
til mig alle ... Math. 11 (28)«. 

Altersølv. Kalk  (fig.  10a), muligvis skænket 
1643, 18 cm høj. Sekstunget fod  med fodplade 
og standkant med kuglebort. Fodtungerne har 
graveret rammelinje, der når op til skaftet, 
hvorunder krave af  støbt bladrække. Profilled 
ved overgangen mellem fod,  skaft,  knop og 
bæger. Knoppen har seks rudeformede  felter 
med graverede versaler: »Iesvik« (!) på kryds-
skraveret baggrund, som også er brugt i de 
mellemfaldende  spidse tungers stavværk. På en 

Fig. lOa-b. Alterkalk fra  1643? a. Helhed, b. Stempel 
(s. 1645). LL fot.  1980. - 10a-b. Chalice  from  1643? a. 
In  its entirety.  b. Stamp. 

af  fodtungerne  er loddet et lille, støbt krucifiks. 
På fodpladen  uidentificeret  stempel (fig.  10b). 
Under foden  graveret: »L. Fvlede. K.« og et 
årstal, der tidligere er læst som 1643, men mu-
ligvis snarere er 1645. Desuden med yngre 
skriveskrift:  »J.H. S.«. 

Disk, fra  18-1900'rne, tvm. 13,5 cm, med 
graveret græsk kors på fanen. 

Alterkande, fra  Den kongelige Porcelænsfa-
brik, sort med guldkors, antagelig den, der 
nævnes i inventariet 1862,12 og muligvis an-
skaffet  1844.8 
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Fig. 11. Sengotisk alterstage (s. 1646). LL fot.  1980. 
- Late Gothic candlestick. 

Fig. 12. Dåbsfad  af  messing, fra  o. 1550 (s. 1647). LL 
fot.  1980. - Baptismal dish  of  brass, c. 1550. 

Oblatæske, fra  Bing og Grøndal, sort med 
guldkors på låget, muligvis anskaffet  1908, da 
materialeangivelsen »af  søl« ændredes til »por-
celæn« i inventarielisten fra  1862.12 

Alterstager (fig.  11), sengotiske, 32 cm høje, 
beslægtede med stagerne i Værslev (Skippinge 
hrd.) og Tersløse (s. 442, fig.  11). Det cylinder-
formede  skaft  har tre skaftringe,  af  hvilke den 
midterste er størst. 1882 ønskedes spiralerne i 
stagerne fornyet.8  På fotografi  fra  1918 ses sta-
gerne stående på gueridoner (små trebenede 
borde), der flankerede  alterbordet som beskre-
vet 1862.12 1942 foreslog  synet, at stagerne flyt-
tedes ind på alterbordet, hvor de nu står. - Syv-
armet stage, såkaldt Titusstage, fra  o. 1900. 

†Alterbøger. Inventariet 1695 nævner den 
danske bibel, in octavo, i fire  dele, en alterbog, 
in quarto, og en aflagt,  in octavo, et ritual og 
en gradual, in folio,  meget gammel.14 1729 om-
tales (Hans) Baggers alterbog, Hans Thomæ-
sens danske salmebog og Niels Jespersøns gra-
dual.18 

†Røgelsekar. Et (malm)ildkar nævnes 1664;15 

1695 angives vægten at være 4½ pd . 1 4 Det om-
tales endnu 1881 og var da fuldstændig  bevaret, 
bortset fra  at kæderne manglede. 

†Messehagler.  169514 nævnes en temmelig 
gammel messehagel af  rødt, blomstret fløjl,  an-
tagelig den samme, som 1729 blot kaldes gam-
mel.1 8 1841 var anskaffet  en ny hagel af  rødt 
fløjl  med ægte guldgaloner,8 svarende til omta-
len 1862.12 1896 havde kirkeejeren skænket en 
særdeles smuk, ikke nærmere beskrevet messe-
hagel.8 

†Messeklokke.  En lille klokke i kirken omtales 
1729 med bemærkningen: »er borte«.18 

Alterskranke,  antagelig fra  1855, hesteskofor-
met, med enkel håndliste af  træ, der hviler på 
firkantede  støbejernspiller, sortmalede med 
forgyldt  dekoration. 

Font  (fig.  13), romansk, af  granit, tvm. 69 
cm, højde 82 cm over gulvet.20 Den enkle font, 
af  Kalundborgtype, er hugget af  to sten; foden 
er formet  som et trapezkapitæl med skarpt af-
skårne hjørner, uden nogen form  for  dekora-
tion. Den skålformede  kumme, som synes lidt 
for  stor til foden,  har lille vulst forneden  og 
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antydning af  en rundstav ved mundingsranden. 
Rester af  bemaling både ud- og indvendig. I 
korets nordvesthjørne. 

Dåbsfadet  (fig.  12), fra  o. 1550, af  messing, 
tvm. 56 cm, adskiller sig fra  hovedparten af 
denne type, der benævnes Nürnbergarbejde. I 
bunden ses et mindre cirkelfelt,  hvori drevet 
fremstilling  af  Bebudelsen; udenom er en mi-
nuskelindskrift.  Den resterende del af  bundde-
korationen afviger  fra  flertallets;  den består af 
en drevet rankedekoration med forskellige  blade 
og mellemfaldende  spidser, sml. Alstrup (Ål-
borg amt) og Tjele (Viborg amt).21 På fanen  to 
rækker af  de ofte  forekommende  stemplede or-
namenter. 

†Dåbsfade.  Inventariet 1664 omtaler et tin-
bækken,15 som 1695 angives at veje 14½ pd. 1 4 

1729 nævnes kun et messingbækken,18 antage-
lig det nuværende. Dåbsfadene  er nemlig tit 
først  kommet til kirken adskillige år efter  for-
færdigelsestidspunktet,  sml. Søndersted (s. 104). 

Dåbskande (fig.  14), antagelig fra  nyere tid, af 
tin, 32 cm høj, svarende til *dåbskande fra  Fre-

Fig. 13. Romansk font  af  granit (s. 1646). LL fot. 
1980. - Romanesque granite  font. 

Fig. 14. Dåbskande af  tin, nyere? (s. 1647). LL fot. 
1980. - Pewter baptismal ewer, c. 1750. 

deriks hospital i København, nu i Rigshospita-
lets kapel.22 

†Krucifiks?  1849 og 1861 omtales et lille kru-
cifiks  over korsdøren, dvs. døren i et korgit-
ter .2 3 Det er eneste omtale, hvorfor  den mulig-
hed må nævnes, at der er tale om et krucifiks, 
som fra  våbenhusloftet  i Store Fuglede indleve-
redes til Nationalmuseet 1931 (jfr.  s. 1625). 

Prædikestol  (fig.  15), ifølge  præsteindberet-
ningen 1758 med malet årstal 1616 på himlen,24 

og i udførelse  svarende til stolen i hovedkirken 
såvel som i en række nærliggende kirker, hvor-
af  stolene i Raklev og Tømmerup stafferedes 
henholdsvis 1613 og 1616; selve forfærdigelses-
året kendes ikke, men må antages at være 
1600'ernes første  årti. 

Den adskiller sig fra  hovedkirkens ved, at 
der på kurvens hjørner kun er bevaret den ene 
af  de oprindelige to søjler; endvidere er posta-
mentet helt glat med pærestav over tandsnit på 
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Fig. 15. Prædikestol, tidligere med malet årstal 1616 
på himlen. I storfelterne  evangelistmalerier fra 
1800'rnes midte (s. 1647). LL fot.  1980. - Pulpit,  for-
merly with the date  1616 painted  on the sounding-board. 
Paintings  of  the Evangelists  on the large  panel, mid-
1800s. 

Stolen istandsattes 1936,26 da man bevarede 
evangelistmalerierne fra  1850'erne, men i øv-
rigt udførte  en fri  nymaling med hensyntagen 
til topstykkernes ældre kassetteværk; nye ind-
skrifter  kopierede ældre. Nu står stolen lige-
som kirkens træværk i øvrigt med grønne far-
ver og anvendelse af  gult, lidt rødt og forgyld-
ning, bl.a. til versalindskrifterne,  i kurvens ge-
sims: »Qvi seqvitur me non ... Joh. 8« og i 
himlens: »Qvæcvmqve pro misit devs potens 
est facere  Rom. 4. [A(nn)o 1616]«. Postamentet 
har malede kassetteornamenter og i de ovale 
felter  evangelistnavnene med versaler: »Ma-
thæus«, »Marcus«, »Lucas« og »Iohannes«. 
Kassetteværket i himlens topstykker har grå-
grønne bånd på mørkere grøn bund. Trekant-
gavlenes volutter er grålige med gule konturer. 

Evangelistmalerierne  er ligesom i hovedkirken 
kopieret efter  billeder af  Thorvaldsens statuer i 
Vor Frue kirke i København, jfr.  s. 1627. Stolen 
står ved sydvæggen i andet fag. 

†Timeglas.  Inventariet 1729 nævner et time-
glas med fire  glas, indfattet  i messing, på præ-
dikestolen.18 

Stolestaderne  er sammenstykket af  dele fra 
forskellig  tid. 1862 beskrives træværket, undta-
gen prædikestolen, som nyt .1 2 Det gælder anta-
gelig de glatte gavle og sæderne, mens rygstø-
dene med profillisteindrammede  felter  og skrå-
fas  forneden  er ældre, ligesom også lågerne, der 
kan være fra  1695, da snedker Søren Rasmus-
sen fra  Kalundborg fik  betaling for  en ny kvin-
destol midt i kirken og 17 øre for  kvinde- og 
karlestolene; hængslerne dertil leverede Rein-
holdt Otte Smid, ligeledes fra  Kalundborg.14 

Stoleværket er malet i to grønne nuancer med 
lyse grågrønne lister. 

I koret står to, i skibet en og i tårnrummet 
fire  bænke fra  midten af  1800'rne svarende til 
hovedkirkens. 

En †skriftestol  anskaffet  169514 fjernedes  ved 
korets ombygning 1855, da den ansås for  ubru-
gelig.12 Den var udført  af  Søren Rasmussen fra 
Kalundborg, og smeden Reinholdt Otte sam-
mesteds leverede to hængsler og to slåer dertil. 
Det fremgår,  at den stod syd for  altret;27 ifølge 
kirkebeskrivelsen 1862 var den forsynet  med et 

kronlisten, mens fodlisten  består af  karnisfor-
mede småkonsoller. Gesimsen svarer til Store 
Fugledes. Det samme gælder himlen; dog er 
dens form  nu tilpasset placeringen ved sydvæg-
gen, hvor der er taget hensyn til skjoldbuen.23 I 
topstykkerne mangler englehoved, og der er 
anvendt pyramidespir i stedet for  drejede. Sto-
len hviler på en kasse af  cement fra  forrige  år-
hundrede; også den murede trappe er af  nyere 
dato, med en håndliste langs væggen. 
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gitter,12 tænkeligt som f.eks.  i Rested eller Ve-
ster Assel fra  henholdsvis 1699 og o. 1700.28 

Årstallet 1697 (fejl  for  1695?) var indskåret. 
Degnestol er indrettet, hvor en †degnestol i-

følge  beskrivelsen 1862 stod, nemlig i andet fag 
fra  øst, under prædikestolen12 (sml. †orgelhar-
monium). 

†Skab. 1849 nævnes et tomt egeskab på nor-
dre side af  altret.27 

Pengebøsse (fig.  16), fra  1800'rnes begyndelse, 
af  messing, 23 cm høj, med pengetragt i låget 
og ny hængelås i øsken på siden. Under de to 
punkter, hvor hanken er fæstnet,  ses lille pal-
metteornament. 

Bøssen står på en firkantet,  grønmalet fod  i 
våbenhuset, ved døren ind til kirken. På væg-
gen ovenover hænger en lille tavle, 46x42 cm, i 
profileret,  grøn ramme. I det sortmalede felt  er 
med hvid fraktur  malet: »Glemmer ikke at giø-
re vel og at meddele«. 

Fig. 16. Pengebøsse af  messing, fra  1800'rnes første 
halvdel (s. 1649). LL fot.  1980. - Brass collecting-box 
from  the first  half  of  the nineteenth century. 

Fig. 17. Kirkestævnetavle fra  1800'rne (s. 1650). LL 
fot.  1980. - Nineteenth  century church notice-board. 

†Pengetavler. 1662 anskaffedes  to pengetavler 
til at samle almisse på til fanger  (sml. hovedkir-
ken);15 1729 omtales to kollekttavler.18 

Dørfløjene  er fra  restaureringen 1855 eller se-
nere.29 Døren til våbenhuset og mellem dette 
og skibet er begge spidsbuede, med fyldinger 
og grønmalede svarende til det øvrige inventar 
af  træ. Tårndøren og døren til det gamle nordre 
våbenhus synes at være fra  1900'rne, brunma-
lede. 

†Dørfløj.  1758 læstes årstallet 1683 på døren 
til våbenhuset,24 som antagelig er identisk med 
den gamle dør, som synet 1965 ønskede opbe-
varet på betryggende vis.12 

Orgel, af  standardtype, bygget 1974 af  Sv. E. 
Nielsen, Annisse, udvidet med én stemme 
1984. Seks stemmer, ét manual og pedal. Dis-
position: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte  4', Gemshorn 2', Kvint 1⅓'. Pedal: 
Subbas 16' (tilbygget 1984). I kirkens vestende. 
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Fig. 18. Byhorn (s. 1650). LL fot.  1980. - Town 
crier's  horn. 

†Orgel, med 5 stemmer, anskaffet  1917 for 
indsamlede midler.30 Disposition: Manual: 
Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte  8', Salicio-
nal 8', Octav 4'; svelle, oktavkoppel, tutti. 
Pneumatisk aktion, keglevindlader. Facade 
med klingende og stumme piber af  sølvbronze-
ret zink, grupperet i tre rundbuede felter.  På 
forhøjning  ved tårnrummets sydvæg, med 
spillebord i orgelhusets østside. Et †harmonium 
flyttedes  1905 til kirkesangerstolens plads ved 
prædikestolen.12 

Salmenummertavlerne  svarer til hovedkirkens 
og er som disse fra  1800'rnes midte, med søm 
til numre af  metal. Sortmalede, i grøn ramme 
med hvid fraktur:  »Før Prædiken« og »Efter 
Prædiken«. 

Kirkestævnetavle  (fig.  17), 17-1800'rne, med 
udsavning foroven,  38x27,3 cm. Sort med 
hvid fraktur:  »Lyses til Kirkestævne«. I våben-
huset. 

Belysning, fra  o. 1950, fra  Fog & Mørup. 
†Ligbårer. 1664 nævnes en ligbåre15 og igen 

1695 med en bemærkning om, at der hverken 
var spade eller hakke.14 1813 ansås en ny ligbør 
for  nødvendig overensstemmende med, at den 
1815 betegnedes som ubrugelig. 1826 var en ny 
anskaffet.31 

†Tårnur?  Eneste omtale er 1849, og da må 
der antagelig være tale om en erindringsfor-
skydning.27 

Byhorn (fig.  18), muligvis fra  1700'rne, men 
en datering er vanskelig. 1955 overrakt menig-
hedsrådet som testamentarisk gave fra  murer-
mester Ferdinand Nielsen, Jerslev. Det blev da 

opgivet, at hornet havde været brugt til at sætte 
sognets folk  stævne, når der skulle betales kir-
keskat til Skælskør.32 Byhorns anvendelse i kir-
ken er omtalt i forbindelse  med klager til stifts-
øvrigheden over manglende vedligeholdelse af 
Ørslev kirke (Løve hrd.); her svarede kirkeeje-
ren 1769 vedrørende klokkerne bl.a., »at ikke 
noget byhorn bliver brugt til at tilkendegive 
gudstjenestens begyndelse, hvilket alene var i 
brug 3 à 4 gange forrige  år«.33 

Det er et kohorn med spids af  metal og di-
verse initialer indskåret med versaler: »INS«, 
»LLS«, »SNI«, »B«, »NIS«, »IPB« og »BK«. 

Klokker.  1) (Fig. 19) støbt 1680 af  Nikolaj 
Jørgensen, Kalundborg.34 Tvm. 80 cm. Om 
halsen trelinjet versalindskrift  på latin: »Anno 
mdclxxx mense ivn rege Christiano qvinto epi-
scopo d(omino) Ioh(annes) / Baggero præposi-
to d(omi)no Erasmo Ivari de Vby et pastore m/ 
ano Ioh(annis) Othiniano de Fvlede magle et 
lille hæ(c) dvæ fvsæ  svn(!) campanæ / Nicolavs 
Iorg« (År 1680 i juni måned, da Christian V var 
konge, hr. Hans Bagger var biskop, hr. Ras-
mus Iversen af  Ubby var provst og magister 
Hans Johansen Odense af  Fuglede Magle og 
Lille var præst, blev disse klokker støbt, Niels 
Jørg[ensen]). Over den øverste linje er tilføjet: 
»I.N.I.«. Hvert bogstav står på en lille, firkan-
tet plade, og skilletegnene er formet  som roset-
ter. Mellem linjerne er der smalle rammelister, 
over den øverste en kraftigere  og yderligere en 
frise  af  tætstillede englehoveder (fig.  20). Un-
der indskriften  ses en enkel bort, og imellem 
støberens for-  og efternavn,  som er anbragt i en 
fjerde  linje, sidder en utydelig medaljon, som 
ikke synes at være identisk med de af  lidt ældre 
støbere som Borchardt og Hartvig Quellich-
meyer eller Gert van Merveldt ofte  anvendte. 
På modstående side af  legemet ses Christian 5.s 
kronede initialer. 

2) 1872, omstøbt af  †klokke. Tvm. 61 cm. 
Om halsen indskrift  med reliefversaler  mellem 
rammelister: »H C Gamst & H C Lunds Efter-
f(ølger):  Hellerung & Hauberg«. Over ind-
skriften  en liljefrise.  En anden indskrift  på lege-
met oplyser: »Christen Andreas Fonnesbech 
kammerherre eier af  Vesterbygaard og Saltofte 
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Fig. 19-20. 19. Klokke nr. 1 støbt 1680 af  Nikolaj 
Jørgensen, Kalundborg. 20. Detalje af  samme klok-
ke (s. 1650). LL fot.  1980. - 19. Bell  no. 1 cast in 1680 
by Nikolaj  Jørgensen  of  Kalundborg.  20. Detail  of  the 
same bell. 

med frue  Karen Sophie født  Hauberg lod denne 
klokke omstøbe anno mdccclxxii«. 

Begge klokker er ophængt i slyngebom. 
†Klokker.  1528 afleverede  kirken en klokke, 

hvis vægt opgives at være 1 skippd. viii l i spd . 3 5 

Inventariet 1665 nævner kun een k lokke , 1 5 

mens der 1729 omtales t o . 1 8 Ifølge  præsteindbe-
retningen 1758 havde begge klokker ens ind-
skrif t ,2 4  hvilket vil sige som klokke nr. 1, som 
det også fremgår  af  beskrivelsen 1862;1 2 dog 
havde den ene klokke, den nuværende nr. 1, et 
»temmelig stort, men utydeligt våben«, hvor 
der på den mindre var »et jomfrubillede  med 
barnet«. 1872 havde den lille klokke en revne, 
og året efter  var en ny anskaffet,8  jfr.  nr. 2. 

Klokkestol,  af  eg, gammel, med enkelte for-
nyelser i fyr.  Nummerer ing med stemmejern, 
også i fyrrebjælkerne.  Under klokkerne skrå-
bånd. 
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Fig. 21. Landsbyplan 1783-84. - Village  map. 



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1980. - Exterior seen from the south-east.

FØLLENSLEV
SKIPPINGE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 10 øre.1 
1454 nævnes en præst,2 og 1567 havde sognet 60 tien
deydere.3 Endnu o. 1666 var patronatsretten konge
lig;4 men 22. dec. 1687 fik landsdommer Andreas von 
Engberg til Ravnstrup skøde herpå.5 Efter domme
rens død 1690 overgik kirken til datteren og dennes 
senere mand, Christian V.s tyske hofpræst, Hector 
Gottfried Masius.6 5. okt. 1715 erhvervedes rettighe
derne af stiftamtmand Frederik Christian Adeler til 
Dragsholm (jfr. alterstager og sygekalk).7 Sønnen 
Frederik Adeler overdrog 21. juli 1759 kirketienden til 
sin svigersøn oberstløjtnant Hellmuth Gotthard Bar
ner sammen med de to i sognet beliggende hoved
gårde Algestrup og Egemarke.8 30.juli 1809 solgte 
enken Sophie Barner jus patronatus et vocandi til den 
københavnske grosserer Johannes Schartou, der en 
tid havde kammerråd Klein som medejer af de to

gårde og deres tilliggende.9 På en auktion 21. maj 
1823 købte kammeradvokat Schønheyder på kongens 
vegne Egemarke og Føllenslev kirketiende.10 Kronen 
afhændede 1842 besiddelsen til cand.jur., senere hof
jægermester Christian Emil Grüner,11 og kirken lå 
herefter under Egemarke og tilhørte familien Grüner, 
indtil overgang til selveje fandt sted 1. sept. 1910.

Møntfund. Ved våbenhuset er fundet to middelal
derlige fra Erik Glipping og Christoffer II samt tre fra 
1500’rne.12

Kirken lå tidligere helt ensomt i det kuperede 
terræn øst for landsbyen, umiddelbart syd for 
vejen til Særslev (jfr. fig. 37); i nyere tid er be
byggelsen langs vejen nået ud hertil. Den nord
lige del af kirkegården har bevaret gamle græn

Danmarks Kirker, Holbæk amt 112
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ser, mens dens søndre halvdel repræsenterer ud
videlser fra 1836 og o. 1910. Senere er tillagt et 
smalt jordstykke langs den udvidede kirkegårds 
vestside, og dette afsnit er ifølge en sammesteds 
opsat mindesten »indviet 1949«.13

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle del 
står hegnet af hvidkalkede, teglhængte mure, 
som for hovedpartens vedkommende synes at 
gå tilbage til senmiddelalderen; dog er hjørnerne 
og de hertil grænsende strækninger samt et min
dre stykke af nordmuren øst for lågen ombyg
get. Således fik Christen Andersen Nachtgal og 
Gunder Børgesen, murermestre i København, 
166314 betaling for at omlægge 108 favne af ring
muren. I forbindelse med restaureringsarbejder i 
slutningen af 1960’erne fornyedes den østligste 
del af nordmuren, hvis gamle del afdækkes af 
munke og nonner, mens en del af østmuren 
skalmuredes.

Bedst bevaret er den middelalderlige mur i 
vest. Materialet er munkesten i munkeskifte 
over en syld af kampesten. Indvendig prydes 
muren af savskifte under den nyere afdækning af 
indadvendte vingetegl, som udvendig hviler på 
et let udkraget skifte af kantrejste løbere. På et

enkelt sted, noget syd for kirken, brydes muren 
af en lille korsformet åbning - en detalje, som 
kendes fra flere senmiddelalderlige hegnsmure i 
amtet.15

Den sydlige del af kirkegården hegnes af en 
lav, cementeret mur fra 1911.16 Murenes kerne 
består hovedsagelig af rå og kløvede marksten, 
formentlig til dels materialer, som stammer fra 
†kampestensdiget omkring den ældste udvidelse 
mod syd.17 Det yngste afsnit skærmes af hække 
samt læbælte af bornholmsk røn.

Kirkegården har to hovedindgange, begge i 
nord ved vejen. Østligst en køreport ved lig
kapellet og i vest en fodgængerlåge mellem to 
stensatte trapper op til våbenhuset; begge ind
gange lukkes af hvidmalede trætremmefløje. Af 
sidstnævnte er køreportens yngst og hidrører fra 
en ombygning 1967-68, da man sløjfede de hid
tidige portpiller af røde mursten med hvidtede 
korsblændinger mod vejen.18 Denne †port stam
mede antagelig fra o. 1900, idet man 1902 og 
1908 ønskede indgangslågen fornyet tilsva
rende.11 Renoveringen gjaldt dog kun selve flø
jen, idet pillerne allerede 189519 fremstod i nu
værende skikkelse med ud- og indvendige false

Fig. 2. Kirken og kirke
gården. Luftbillede fra 
sydøst o. 1930. Bjergsted 
kommunes lokalhistori- 
ske arkiv. - The church 
and churchyard. Aerial 
view from the south-east 
c. 1930.



FØLLENSLEV KIRKE 1655

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Aage Herløw 1926 og tegnet af Marianne Nielsen 1987. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p. 9.

under den indadvendte afdækning af munke og 
nonner. Falsene antyder, at lågen rummer rester 
af en nedskåret (†)portal. Ved synet 1869 karak
teriseredes både port og låge som brøstfældige.11

- Herudover er der i østmurens nordlige del 
indsat en hvidmalet trætremmelåge 1930 samti
dig med opførelse af †nødtørftshuse på dette 
sted.11 Den yngste udvidelse har i nord en trem
melåge mellem træstolper, som dog nu er ude af 
brug. - En †låge i syd, som nævnes 166814 og 
1817,20 er forsvundet ved kirkegårdsudvidel- 
serne senere i århundredet.

Indenfor kirkegårdens mure, dog fortrinsvis 
på den gamle del, vokser: lind, løn, ask, birk, 
elm, røn og en hængeask (ud for tårnet).

Bygninger m.m. på kirkegården. Et pyramide- 
formet mausolæum af granit (jfr. fig. 2) ved kir
kegårdens østmur er opført 1899 eller 1900 efter 
tegninger af arkitekt Harald Harpøth. Det af
løste et ældre, hvis udseende ikke kendes.21 Det 
nuværende består af et delvist nedgravet rum 
med tre korsarme hvortil adgang ad en rampe 
med flade trin, flankeret af høje tujaer. Døren 
indrammes af to relieffer af sørgende engle, 
hugget efter modeller af Anders Bundgård. Det 
indre er hvidkalket og dækkes af et konisk 
hvælv under pyramiden, mens korsarmene har 
tøndehvælv.

Et ligkapel er opført 1967-68 (arkitekt Aage 
Herløw) ved det nordøstre hjørne op mod nord
muren. Den enkle bygning er af hvidskurede 
mursten, hængt med røde vingetegl. Portalen er 
i vestgavlen, tæt ved køreporten, og beskyttes af 
et tagudhæng. I østgavlen er der 1980 indrettet 
toilet samt rum for graveren. Bygningen afløste 
et †ligkapel på samme sted, et hvidkalket, tegl
hængt hus med kamtakkede gavle og spidsbuet 
portal,18 fra slutningen af 1800’rne, som anes på 
et fotografi fra 1895 (fig. 4).

1668 omtales materialer fra den gamle ned
revne †kirkelade.14 1930 ønskede man to †nød- 
tørftshuse uden for østmuren.11 De afløstes 1980 af 
mere tidssvarende faciliteter i ligkapellet og fjer
nedes nogle år senere.

Et brolagt fortov af piksten i cement er lagt 
etapevis ved kirkens nordside i årene omkring 
1900.11

BYGNING

Kirken er et langhus, hvis vestre del udgøres af 
skibet til den ældste stenkirke, formentlig rejst i 
1100’rne, mens den østre del, koret, er en om
bygning fra 1500’rnes første årtier. Sent i mid
delalderen er kirken endvidere udvidet med en 
række tilbygninger - tårn, våbenhus og sakristi
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- af hvilke sidstnævnte er yngst. Rækken af til
bygninger har desuden omfattet et †middelal- 
derligt kapel ved skibets nordside. Orienterin
gen afviger en anelse mod syd.

Materiale og teknik. Skibet er opført af rå og 
kløvet kamp, lagt i regelmæssige skifter à ca. 20 
cm.s højde mellem hjørnekæder ifølge de til det 
nuværende kor udflyttede kvadre. Både ud- og 
indvendig dækkes murene af oprindelig, grov
kornet puds. Murhøjden andrager i nord 5,2 m, 
målt mellem brolægning og falsgesims.

Døre og vinduer. Norddøren, som er i brug, 
repræsenterer en gængs romansk type med 
smal, rundbuet åbning mod det ydre. Indvendig 
er den ændret, idet vestvangen, som står om
trent vinkelret på murflugten, sekundært er om
muret med munkesten. Endvidere er den vand
rette plankeafdækning borttaget (muligvis ved 
restaureringen 1846) og erstattet af en højeresid- 
dende spidsbue. Syddøren er tilmuret, men dens 
vanger anes under det sekundære vindue.

I nord er bevaret et smalt vindue lidt øst for 
døren. Det er delvis synligt fra skibets og vå
benhusets lofter. Ved indre murflugt overstiger 
bredden ikke 40 cm, og issepunktet sidder 
ca. 100 cm under †loftsbjælkerne. Udvendig er 
bredden mindst 48 cm.

Indre. Skibets †loftsbjælker har været indbyg
get i murkronen, hvilket fremgår af bevarede 
bjælkehuller samt stumpen af en afsavet bjælke -
18 x 13 cm i tvm. - som endnu sidder på plads i 
det næstøstligste hul i syd. I alt har skibet haft 14 
bjælker, hvis akseafstand svinger mellem 85 og
93 cm. Tilsyneladende har brædderne oprindelig 
ligget på bjælkernes overside, idet vægpudsen 
fortsætter helt til murkronen, ligesom et lag 
hvidtekalk herover også er ført videre mellem 
bjælkerne. - Vestgavlen er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Den tidligste ændring - 
antagelig gennemført i 1200’rne - repræsenteres 
af et rundbuet, smiget vindue, som ses fra loftet i 
den søndre mur, lidt øst for dørstedet. Denne 
karakteristiske senromanske udvidelse af den 
oprindelige lysåbning er udført af tegl, men i 
øvrigt helt dækket af hvidtet puds, der er lappet 
sammen med den oprindelige vægbehandling. I 
murflugten er bredden ca. 100 cm, mens lysnin

gen (af rejste tegl) måler 37 cm. Issepunktet sid
der ca. 65 cm under bjælkerne. Vinduet er luk
ket ved ydre murflugt i forbindelse med hvælv- 
slagningen.

Efter opgivelsen af en kalkmaleriudsmykning 
fra o. 1300-50 (s. 1662) er flankemurenes krone om
bygget, især i nord. Fornyelsen er udført med 
munkesten og andrager indvendig i nord mindst 
fire skifter, af hvilke de to øverste er kantstil
lede. Reparationen, der både ud- og indvendig 
står blank, griber stedvis ned over bjælkehul
lerne og har således medført pudsreparationer, 
som dækker kalkmalerierne. Det er derfor sand
synligt, at loftsbrædderne, der hidtil havde væ
ret henlagt på bjælkernes overside, nu er blevet 
sømmet fast til undersiden. Udvendig krones de 
ombyggede flankemure af en falsgesims, der 
mod våbenhusets loft fremtræder med kantstil
let løberskifte, hvorover to, trinvis udkragede 
kopskifter.

Også vestgavlen er ombygget ved en forhøj
else med munkesten, synlig fra mellemstokvær- 
ket af det senere tilføjede tårn. Forhøjelsens nor
dre side, der er bedst bevaret, er en kam med 
musetrapper, brudt af tinde.

Inden opførelsen af langhuskoret har man 
indbygget to hvælv i skibet, formentlig i 
1400’rne. De hviler på falsede vægpiller og har 
spidse skjold- og gjordbuer af helstens bredde, 
mens ribberne er halvstens. Der er overribber, 
dels lette med trinkamme, dels helstens med 
bindertænder. - Muligvis er de to store flad- 
buede †vinduer i syd, hvis vanger og stik anes 
omkring de nuværende åbninger, indsat samti
dig med hvælvslagningen og den nye inddeling 
af rummet.

Tårnet synes ifølge blændingskompositio- 
nerne opført i tiden henimod 1500. Det hviler på 
markstenssyld, og samme materiale er benyttet i 
murenes nederste del, men afløses af munkesten 
i munkeskifte allerede inden mellemstokværket. 
Forbindelsen mellem skib og tårnrum tilveje
bringes af en spidsbuet arkade med fals på begge 
sider, brudt igennem skibets vestgavl. Tårn
rummet overdækkes af et hvælv, der utvivlsomt 
er samtidigt, selv om det hviler på falsede væg
piller. Skjoldbuerne er spidse og helstens, rib-
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Fig. 4. Kirken set fra nordvest. Ivar Hertzsprung fot. 1895. - The church seen from the north-west.

berne halvstens, og der er overribber med trin- 
kamme. Det spidsbuede vestvindue med støbe- 
jernsstel er indsat ved en restaurering i 1800’rne. 
Det indrammes udvendig af et højtsiddende 
spidsbuet spejl, hvorfor den oprindelige åbning 
snarest har været fladbuet.

Adgangen til de øvre stokværk sker nu gen
nem et trappehus i syd (s. 1662), men foregik 
oprindelig via en †fritrappe i nord, hvis fladbuede 
åbning er tilmuret ved ydre murflugt. Mod 
mellemstokværket er den tilgængelig og viser et 
loft af trinvis stigende binderstik. Væggene i 
dette første stokværk brydes i øvrigt for de tre 
siders vedkommende af slanke, fladbuede blæn
dinger, koblet to og to, bortset fra nordvæggen, 
som kun har én (med spidsbuet jernvindue fra 
1901)11 på grund af den oprindelige overdør. I 
skibets taggavl er indmuret en fladbuet dør med 
fals mod tårnet.

Klokkestokværket har relativt små, fladbuede 
glamhuller til alle verdenshjørner. I øst er der to, 
mens de øvrige sider oprindelig alle havde tre. 
Dette gælder fortsat nordsiden, hvor det mid

terste glamhul er bredere, formentlig af hensyn 
til klokkernes indhejsning; sekundært er det 
mindsket i højden. I vest er midteråbningen der
imod smallere og nu tilmuret mod det indre. 
Endnu i slutningen af 1800’rne fremtrådte sydsi
den med tre ens glamhuller.22 Ved en ombyg
ning og skalmuring få år senere blændedes det 
midterste, og bunden hævedes i de to flanke
rende. - Begge flankemure afsluttes med dob
belt falsgesims.

De øst-vestvendte taggavle er indbyrdes for
skellige, både hvad angår blændingskomposi- 
tion og kamtakkernes antal, men er formentlig 
ikke desto mindre samtidige. Østgavlen har syv 
let brynede kamtakker (fig. 5) og samme antal 
spidsbuede højblændinger med stavværksdelt 
bund: to blændinger med spærformet afdæk
ning, samlet under tilsvarende stik. Komposi
tionen genfindes på tårnet i Særslev og kendes i 
øvrigt fra en række andre sjællandske kirker.23 
Vestgavlen har ni kamtakker og samme antal 
højblændinger, hvis trappeformede, tvilling
delte afdækning samles på hængestav med falset



1658 SKIPPINGE HERRED

Fig. 5. Tårnets østre taggavl (s. 1657). Thora Fisker 
fot. 1966. - East gable of the tower.

konsol; i de tre midterste blændinger er der 
smalle lyssprækker med trappestik.

Foden af begge gavle markeres af to skifter 
høje, gennemgående bomhuller, som ved hjør
nerne strækker sig diagonalt gennem murlivet. 
Et sæt tilsvarende huller i højde med klokke- 
stokværkets gulv er nu blændet ved ydre mur
flugt, men synlige i det indre,24 bortset fra den 
ommurede sydside. Tilsvarende bomhuller, 
som har kunnet benyttes ved reparation og 
kalkning kendes fra talrige senmiddelalderlige 
tårne.25

Våbenhuset er opført af munkesten i munke
skifte over en syld af marksten, der er synlig i 
vest og på gavlens vestligste del. Bygningens 
østmur er formentlig delvis levn af vestmuren 
til et ældre, øst herfor liggendre †kapel (s. 1660), 
jfr. taggavlens asymmetriske placering. Det 
nærmere forhold mellem de to bygninger lader 
sig dog ikke afklare uden arkæologisk under
søgelse af murværk og fundamenterne til den 
forsvundne tilbygning. Flankemurene har dob
belt falsgesims, der i øst nødvendigvis må være 
sekundær og oplagt efter kapellets nedrivning. I 
østmuren åbner sig et firkantet, afsprosset træ

vindue, indsat i en fladbuet blænding, som kan 
være levn af en dør til det nedrevne kapel. Tag
gavlen (fig. 7) har syv kamtakker (foruden en 
diminutiv ottende ved overgangen til det ned
revne kapels gavl) og otte højblændinger med 
vekslende afdækning: De to yderste har i begge 
sider vandret overside, delt af to trinvis udkra
gede binderskifter. Herefter følger to spidsbu
ede, en på hver side af den bredere midterblæn
ding, som tvillingdeles af halvstensstav med 
tværstillet sten og afdækkes af trappestik. Kom
positionen krones af cirkelblænding. Gavlfoden 
markeres af savskifte, og umiddelbart herunder 
anes et spidsbuet stik, som er levn af et spejl 
over den oprindelige, fladbuede? dør. Denne er 
engang i 1800’rne afløst af den nuværende spids
buede dør med udvendig fals. De flankerende 
cirkelblændinger er imidlertid oprindelige.

Ifølge en plan, tegnet ved kirkens beskrivelse 
1895 besad rummets østvæg da to nicher om
kring vinduet. Tilbygningen har lavt styrtrums- 
loft med seks skifter høje flankemure.

Langhuskoret må være opført i 1500’rnes første 
fjerdedel og oprindelig med indbygget †sakristi,

Fig. 6. Sakristiets gavl (s. 1660). HS fot. 1986. - Gable 
of the sacristy.
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som det kendes fra bl.a. Kundby (s. 626f.), hvis 
kor i øvrigt kan fremvise andre lighedspunkter 
(gesims, blændinger). Forud for opførelsen er 
det gamle kor og hovedparten af skibets triumf- 
gavl revet ned. Markstenene herfra er genan- 
vendt i det nye kors nedre partier, mens murene 
højere oppe er af munkesten i munkeskifte. En 
undersøgelse ved østgavlen 1983 viste, at funda
mentet under den fremspringende syld var sat af 
store kampesten i mere end en meters dybde. 
Det syntes endvidere, som om man forud for 
eller under byggeriet ved en påkørsel af fyld 
havde etableret en nogenlunde plan bygge
grund, her hvor terrænet falder mod øst og 
nordøst. Alligevel har murenes stabilitet siden 
opførelsestidspunktet været utilfredsstillende.

Dette kan have været medvirkende til, at det 
indbyggede sakristi blev opgivet til fordel for 
den nuværende tilbygning, som afstiver korets 
nordøstre hjørne, mens man for sydsidens ved
kommende har opsat støttepiller (s. 1660). Det 
indbyggede sakristi, som allerede i 1500’rne er 
afløst af det nuværende, giver sig udvendig til 
kende ved en blændet åbning i gavlens søndre 
halvdel, med spidsbuet stik i det ydre, fladbuet 
indvendig. Det må være levn af et (fladbuet) 
vindue med ydre spidsbuet spejl som i Kundby. 
Den oprindelige disposition røber sig endvidere 
i placeringen af vinduerne på sydsiden af det 
ensidigt belyste kor. Endnu 1895 var der således 
intet vindue i det østlige fag; det indsattes først 
o. 1915,11 tilsyneladende i en tidligere åbning, 
som kan have været sakristiets blændede syd
vindue. Det oprindelige kor på ét fag fik lys 
gennem et fladbuet vindue, hvis stik er synligt i 
det ydre, øst for det nuværende.

Flankemurene har bevaret deres afsluttende 
trappefrise under dobbelt falsgesims; derimod er 
taggavlen væsentlig reduceret gennem århun
dreders reparationer. Således er kamtakkerne 
skåret væk, og af højblændingerne, der må have 
omfattet ni, muligvis flere, er nu kun bevaret 
otte. Heraf har alene tre oprindelig afdækning 
med de stejle trappestik, som kendes fra flere 
andre blændingskompositoner på egnen.26 De 
øvrige står nedskåret og afdækket med simpelt 
spærstik. - Usædvanlig i denne sammenhæng er

Fig. 7. Våbenhusets gavl (s. 1658). HS fot. 1986. - 
Gable of the porch.

de gennemløbende, to skifter høje bomhuller 
ved gavlfoden - et træk, som fortrinsvis kendes 
fra tårne.

Korets indre opdeling er ændret flere gange, 
først ved fjernelsen af sakristiets skillemur, som 
muligvis giver sig til kende i et par fremsprin
gende syldsten i syd. Hertil kommer, at de to 
nuværende hvælv, som stammer fra 1846,27 har 
en anden udstrækning. Oprindelig strakte det 
egentlige og eneste korhvælv sig længere mod 
øst, hvilket fremgår af det ældste sydvindue, af 
det på loftet synlige skjoldbuefelt samt af en 
†kalkmaleriudsmykning og vægpanelerne. Af 
dette †hvælv er de falsede hjørnepiller i vest be
varet med den hertil hørende helstens brede og 
spidse gjordbue, der nøje er passet sammen med 
den østligste skjoldbue i skibets hvælv. Det er 
derimod uvist, hvorledes det østlige hvælvfag, 
d.e. sakristiet, har været udformet. De to nu
værende hvælv er muret af små gule sten; de 
hviler på polygonale væg- og hjørnepiller med
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Fig. 8. †Kalkmalerifragmenter på nordvæggen i tred
je fag (s. 1663). Egmont Lind fot. 1961. - †Fragmentary 
murals on the north wall in the third bay.

to skifter, trinvis fremspringende kragbånd. 
Skjold- og gjordbuerne er runde eller elliptiske; 
på vestfagets nordre skjoldbue var tidligere ma
let årstallet »1846« (jfr. fig. 10).

Sakristiet (fig. 6) ved korets nordside må som 
ovenfor beskrevet være rejst efter opgivelsen af 
det oprindelige, snarest i årtierne efter 1500’rnes 
midte. Materialet er munkesten i uregelmæssig 
skiftegang over en kraftig markstenssyld, som 
er særlig fremtrædende i øst. Flankemurene har 
dobbelt falsgesims og i øst sidder et fladbuet, 
ud- og indvendigt falset vindue, med nyere, af- 
sprosset trækarm. Taggavlens fod markeres af et 
savskifte, og herover rejser sig ni højblændinger 
under samme antal kamtakker. De fire par flan
kerende blændinger har uklart markeret afdæk
ning (spærstik og mellemting mellem spids- og 
rundbuer), mens den midterste, som er bredere, 
står med tvillingdelt, vandret afdækning under 
toptindens kronende cirkelblænding.

Det indre dækkes af et lavtsiddende, samti
digt hvælv, som hviler på forlæg i murene und
tagen mod koret, hvor der er en svagt tilspidset, 
helstens skjoldbue; ribberne er halvstens. Den 
fladbuede dør til koret er falset mod sakristiet. 
En retkantet, plankeafdækket dør til det ydre er 
muligvis indsat i gavlen 1667, da præsten øn
skede direkte adgang til kirkegården for at 
kunne sætte en stopper for »den uskikkelighed 
som der blev bedrevet under sangen førend præ
dikenen begyndtes«.14

†Kapel. En blændet, spidsbuet arkade i nord
siden af skibets østligste hvælvfag viser, at ski
bet engang har haft en tilbygning på dette sted. 
Hvælvdelingens forhold til denne arkade, hvis 
østre vange er affaset mod det indre, tyder på, at 
kapellet er rejst inden skibets indhvælvning. 
Meget taler endvidere for, at våbenhuset 
(s. 1658) er bygget op mod den forsvundne til
bygning; men det nærmere indbyrdes forhold, 
kapellets udstrækning og mulige aftryk efter 
hvælv på våbenhusets østside, er spørgsmål, 
som kun kan afklares ved en arkæologisk under
søgelse. - Et fotografi (fig. 8) af kalkmalerifrag
menter i skibets hvælvfag ud for bygningen sy
nes at vise farvespor (bl.a. en vandret grænse
linje) på den med store sten blændede arkade; i 
så fald er kapellet muligvis nedrevet allerede in
den middelalderens udgang.

†Trappehus. Hvornår tårnets nordlige fri- 
trappe er opgivet, kan ikke siges med bestemt
hed; men formentlig er den allerede i middelal
deren afløst af et muret trappehus i syd. Sidst
nævnte, der repareredes 166328 og endnu nævnes 
1824, giver sig til kende ved spindelens cirkel
formede indskæring i tårnets murværk bag det 
nuværende trappehus. Den fungerende, fladbu
ede overdør er rimeligvis indsat samtidig med 
opførelsen af det ældste trappehus; dog er dens 
vanger repareret med små gule sten.

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Som 
beskrevet i forbindelse med korudvidelsen 
(s. 1659) har byggegrunden lige siden middelal
deren givet problemer med stabiliteten. Derfor 
er der ved langhusets flankemure rejst støttepiller
- tre i syd og en i nord - som er af små sten og 
let skrånende, bortset fra sydsidens vestligste.



FØLLENSLEV KIRKE 1661

Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot. 1980. - Interior to the west.

Formentlig er disse piller ommuret og suppleret 
i 1800’rne; for allerede 1670 fornyedes en støtte
pille og en anden opsattes i syd »uden for prædi
kestolen«, hvortil præsten bidrog med 250 mur
sten.14 184627 ønskede man rejst endnu en pille i 
syd »mellem de to andre«, og det kan være ved 
denne lejlighed, da korhvælvet fornyedes, at de 
tre skrånende piller har fået deres nuværende 
form.

Hvælvenes udadrettede tryk på murene har 
man søgt modvirket ved indlægning af (†)træ
ankre i langhuset. 166214 indførte Niels Sørensen 
i Alleshave to nye bjælker under den »meget 
brøstfældige« hvælving i koret. Ved ombygnin
gen af sidstnævnte 1846 har man opsat nye, og 
1862 stod langhuset med fem træankre.11 Heraf

er bevaret ét langs korgavlen bag altret, mens de 
resterende er fjernet i vort århundrede:29 først de 
to i koret, som endnu ses på ældre fotografier 
(fig. 22) og sidst bjælken i det tredje fag, som 
nedtoges ved restaureringen 1967-68.

Reparationer af tårnet omtales forholdsvis 
hyppigt. 1663 indlagde to københavnske murer
mestre, Christen Andersen Nachtgal og Gunder 
Børgesen, fem ankre til støtte for tårnet, hvis 
trappehus som beskrevet fornyedes samtidig. 
1668 indlagde snedker Bent Rasmussen et nyt 
loft med materialer fra den nedbrudte kirke
lade.14 I 1800’rnes første årtier klages over brøst- 
fældighed, bl.a. en revne i det sydvestre hjørne20 
(jfr. desuden klokker og klokkestol). Den†pille, 
som opførtes ved hjørnet i århundredets andet
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årti, synes ikke at have været meget bevendt, for 
allerede 1827 havde den givet sig væk fra tårnet, 
som var revnet og sunket.30 Hvornår den om
talte brøstfældighed er afhjulpet fremgår ikke 
klart; men det må senest være sket i forbindelse 
med korets fornyelse 1846 under den nye ejer. 
Under alle omstændigheder fjernedes pillerne 
ved sydsiden, herunder den østre med spindel
trappen, som erstattedes af det nuværende trap
pehus - et usædvanlig misklædende arrangement 
i form af en tresidet udbygning omkring stigen 
op til den gamle overdør. Materialet er små gule 
sten, og adgangen sker gennem en fladbuet dør 
mod vest. Under trappestigen er der et red
skabsrum (tidligere †kulhus),31 hvortil adgang 
gennem en firkantet dør mod syd; et lille vindue 
øverst i trappehusets østgavl fik ved århundred
skiftet indmuret vinduesramme med glas.11 - 
1904 var sydmuren revnet og udbuet.11 Proble
merne må være løst ved ommuring af den øvre 
del (inklusive glamhullerne), mens man indven
dig har afstivet mellemstokværkets spareblæn- 
dinger med støttebuer af træ. Endelig vidner 
syd- og vestsidens talrige skalmursankre om år
hundreders reparationer af disse særligt udsatte 
sider af tårnet.

Ved en hovedistandsættelse 1846 blev korets 
hvælv fornyet (s. 1659). Hvilke arbejder den ny 
ejer i øvrigt lod udføre, vides ikke, og det er 
følgelig ikke sikkert, at en række andre ændrin
ger og reparationer, som synes at skulle hen
føres til 1800’rne, er gennemført ved denne lej
lighed. Eksempelvis havde langhuset ved be
skrivelsen 1862 fire vinduer mod syd samt et lille 
firkantet med kun fire ruder mod nord.11 Sydsi
dens var dengang som nu udvendig indsat i 
spidsbuede blændinger af uvis alder, mens åb
ningerne lukkedes af afsprossede trævinduer, 
formentlig de samme som 1824 sagdes at være 
anskaffede for »en del år siden«.32 187011 afløstes 
de af de endnu bevarede støbejernsstel, svarende 
til et åbenbart lidt ældre i tårnet; tilsvarende åb
ning indmuredes i nordsiden.

Tagværker. Skibet, koret og våbenhuset har 
bevaret middelalderlige, til dels oprindelige tag
værker af eg. Langhusets to afsnit har adskilte 
dragerstole; men af ensartet opbygning med

dragere under begge lag hanebånd og kryds
bånd i længderetningen mellem kongerne. 
Spærstiverne er kæmmet ned over spærfoden og 
herunder affaset. - Våbenhusets stol er på seks 
fag med drager under det nederste af to lag ha
nebånd; drageren hviler på konger ved gavlen 
samt mod skibet, og der er skråbånd mellem 
drageren og kongerne samt det næstyderste sæt 
spær. De lodrette spærstivere er kæmmet ned 
over spærfoden.

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde, og 
hængt med røde vingetegl, fornyet 1967-68. Sa
kristiets gulv er af ældre gulsten, lagt på fladen 
uden fuge. Koret, der er hævet et trin over ski
bet, har nye gulsten, lagt 1967-68 på fladen med 
knivfuger; trin af kantstillede sten med fuge. I 
skibet er der ferniseret bræddegulv i stolene, 
mens midtergangen har kvadratiske og kantstil
lede sten, delvis dækket af en kokosløber. Tårn
rummet, der er hævet et trin, har et tilsvarende 
gulv, og endelig er der i våbenhuset diagonalt 
lagte gule fliser uden fuge; bjælkeloftet er malet 
lyst gråt.

Opvarmning. 1883 anbragtes en kakkelovn i 
skibets nordside; allerede 1891 flyttedes den på 
grund af røggener til nordvesthjørnet, hvor en 
ny ovn opstilledes 1897.11 Efter 2. verdenskrig 
afløstes den udtjente ovn af elektrisk opvarm
ning.

(†) KALKMALERIER

1906 indberettedes fund af kalkmalerier, som 
herefter stod fremme en årrække, indtil kirkens 
overgang til selveje. 1961 afdækkede man nye 
fragmenter, ligeledes på vægge og hvælv, som 
dog atter kalkedes over efter præparering. Fun
dene, hvis placering og karakter tilsyneladende 
kun dokumenteres af en række fotografier, om
fattede mindst to middelalderlige udmalinger, af 
hvilke levninger af den ældste er bevaret på nor
dre overvæg af det oprindelige skib.

1) 0.1300-50. Inden hvælvslagningen har det 
gamle skibs nordvæg stået dækket af en maleri
cyklus, der formentlig har strakt sig videre på 
rummets øvrige sider foruden i det oprindelige
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Fig. 10. Scener af Kristi liv og lidelseshistorie. †Kalkmaleri o. 1525 på nordvæggen i andet fag (s. 1664). E. Lind 
fot. 1961. - Scenes from the Life of Christ and the Passion. †Mural painting c. 1525 on the north wall in the second bay.

kor. Nordvæggens udsmykning har været dis
poneret i to billedrækker med en kronfrise, 
ca. 14 cm under bjælkeloftet. De billedfragmen- 
ter, som kan identificeres med nogenlunde sik
kerhed, viser, at udsmykningens emne har væ
ret Skabelsen.

Af den øverste række sås i det vestre skjold- 
buefelt pattedyr, fugle og fisk, d.e. skabelsen af 
dyrene. Rækkens fortsættelse mod øst er svagt 
synlig på overvæggen og viser to glorieprydede 
personer umiddelbart vest for det romanske 
vindue: den skabende Gud (med skriftbånd) og 
en ledsagende engel. Øst for vinduet anes to 
cirkler, skilt af en tredje, hvorfra der udgår strå
ler; formentlig forestillende firmamentets ska
belse. De bevarede spor længere øst på over
væggen er for svage til, at en bestemmelse af 
motivet er mulig.

Af den nedre frise sås vestligst et nøgent men

neske - antagelig Adams skabelse - og længere 
mod øst i samme felt to oksehorn. I det østre 
skjoldbuefelt (fig. 8) sås vest for vinduet først en

Fig. 11. †Kalkmaleri på østkappen af det vestligste 
hvælv (s. 1664). Egmont Lind fot. 1961. - †Mural 
painting on the east cell of the westernmost vault.
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nøgen skikkelse - Evas skabelse? - tæt efterfulgt 
af Syndefaldet med Eva og Adam spisende frug
terne af Kundskabens træ, om hvis stamme 
slangen (med menneskehoved) snoede sig. Øst- 
ligst i samme billedfrise (øst for vinduet) var 
malet Kain og Abels offer.

Malerierne er udført på den groft afkostede 
vægpuds med okker og cinnober som hoved
farver; endvidere anes rester af blågrå farve. I 
såvel stil som programvalg knytter udsmyknin
gen sig til arbejder af et værksted, der bl.a. er 
repræsenteret i Butterup, Tølløse og Ågerup.33

2) 0.1525 er langhuskorets vægge (muligvis 
tillige det forsvundne †hvælv) udsmykket med 
billeder af bl.a. Kristi passionshistorie; maleri
fragmenter på skibets vægge og hvælv synes at 
tilhøre samme cyklus, omend det på det fore
liggende grundlag ikke kan afgøres med sikker
hed.

Mest sammenhængende var malerierne på ko
rets nordvæg (fig. 10), hvor man afdækkede væ
sentlige partier af tre billedfriser, kun beskåret af 
renæssancepanelet og hvælvet fra 1846. I den 
øvre række var malet Den hellige Familie med 
Anna Selvtredie i centrum. I mellemste række, 
som adskiltes fra den øvre med en sig-sagbort 
var tre scener af Kristi lidelseshistorie: vestligst 
Hudflettelsen, hvor to bødler pisker løs på den 
til søjlen bundne Kristus, mens en tredje knæler 
ned for at binde sit ris. Herefter fulgte i midten 
Tornekroningen med den kjortelklædte, sid
dende Kristus, omringet af to bødler, der med 
korslagte stave trykker tornekronen ned over 
Frelserens hoved. Østligst i frisen fulgte et 
stærkt beskåret billede, formentlig forestillende 
Ecce Homo: En fornemt klædt person - Pilatus? 
- fremviser den bundne Kristus. Herunder 
fulgte en tredje billedfrise, adskilt fra den mel
lemste ved en bort med bølgeranke. Kun et glo- 
rieprydet hoved i det vestligste felt blev dog af
dækket. - Karakteristisk for nordvæggens bille
der var bødlernes tidstypiske modedragt med 
komulesko og - i Tornekroningen - bødlernes 
opslidsede ærmer. Baggrunden udfyldtes med 
stregstjerner.

Det billedfragment, som afdækkedes på ski
bets sydvæg, angiveligt i det vestligste hvælvfag,

vest for vinduet, er vanskeligt at identificere. 
Bedst bevaret var en høj mandsperson, der 
iklædt opslidset modedragt, stod med løftet 
hånd og hævet blik; bag ham hoveder af en 
række tilskuere. Der kan have været tale om en 
korsfæstelsesscene med den romerske centurion 
som dominerende skikkelse blandt tilskuerne; 
men den ringe plads, der i givet fald var tilmålt 
Kristi kors i det vestligste hjørne - taler på den 
anden side imod en sådan tolkning.

På skibets nordvæg, i langhusets tredje fag, sås 
på stikket til den spidsbuede arkade levn af et 
velkendt ornament i form af en stav med om
vundet bånd (fig. 8). Endvidere anes på fotogra
fiet i bunden af den blændede arkade en vandret 
streg, som løb videre mod vest på selve væggen. 
På det foreliggende grundlag kan det dog ikke 
afgøres, om der var tale om levn af middelal
derligt kalkmaleri - i så fald udført efter blæn
ding af arkaden til det forsvundne kapel.

På østkappen af langhusets tredje hvælv afdæk
kedes dele af Helligåndens udgydelse. Maria var 
fremstillet med hænderne opløftet i bøn og om
givet af apostlene, blandt hvilke Petrus frem
hævedes særligt. Alle havde de glorie, og fra 
himlen udgik stråleglans; baggrunden var ud
fyldt af stregstjerner.

Kapperne i langhusets vestligste hvælv (fig. 11) 
har vært udsmykket med billeder af gammel
testamentlige profeter, voksende op fra blom
sterkalke - et motiv, der kendes fra adskillige 
senmiddelalderlige udsmykninger. Profetierne 
har været anført på minuskelskriftbånd.

INVENTAR

Oversigt. Fra middelalderen er bevaret den enkle, ro
manske døbefont af granit, hvori ligger et messingfad 
udført o. 1500, endvidere et gotisk korbuekrucifiks, 
som nu hænger på skibets nordvæg. Derudover præ
ges kirkens indre af talrige anskaffelser i årene o. 1600: 
Først alterbordsforsiden fra 1590, derefter prædike
stolen 1595, og engang mellem 1596 og 1614 synes 
altertavlen at være kommet til. Det kan aflæses af 
dens usædvanlig mange skårne og malede våbener, 
bomærker, initialer og indskrifter, som ikke blot 
meddeler sognepræstens og kirkeværgernes navne, 
men også oplyser, hvem der var provst, biskop og 
kirkeejer. Ved samme tid må vægpanelerne i lang-



Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1987. - Interior to the east.
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husets andet fag være anbragt. Et pulpitur fra 1625 
fjernedes engang i 1800’rne, mens pengeblokken, 
som ligeledes må formodes at stamme fra 1600’rne, er 
i behold. Den ene af klokkerne er støbt 1615 og lige
som altertavlen forsynet med den daværende sogne
præst, Niels Hansens navn. Hans gravsten står nu i 
våbenhuset sammen med tre andre, hvoraf de to over 
efterfølgere i embedet. En mindre, medtaget sten 
over Niels Hansens søn, der døde som tiårig, ligger 
på kirkegården vest for tårnet.

1700’rne repræsenteres af to store alterstager med 
kirkeejeren, Frederik Christian Adelers navn og års
tallet 1716. Ved en istandsættelse 1859 opstilledes de 
nuværende stolestader.

Alterbordet er ifølge en indberetning fra 1895 af 
sten, men skjules i dag af paneler.

Alterbordspanelerne er fra 1590. Forsiden 
(fig. 13) har tre arkadefelter adskilt og flankeret 
af pilastre; i sviklerne ses hoveder indfattet af 
treblade beslægtet med de i landsdelen ret hyp
pigt forekommende, jfr. f.eks. forsiderne i 
Kundby (s. 636 med fig. 20) og Hørve (Ods 
hrd.), hvor hovederne dog sidder i en roset. 
Den glatte postamentfrise har indskrift med reli
efversaler: »Verbvm dommini(!) manet in 
æternvm anno dom(i)ni 1590«. Et bræt, som op
rindelig var en del af gesimsen, er nu flyttet op 
under altertavlen, hvor det fungerer som et eks
tra postament. Ved flytningen blev det afkortet i 
den ene ende, således at indskriften, ligeledes 
med reliefversaler, nu lyder: »(15 ...) indesinen- 
ter predicandvm est eramsi (etiamsi) emendatio 
vite non seqvatur 90« (der skal prædikes uden 
ophør, omend et bedre levned ikke bliver føl
gen). Den østligste del af bordets nord- og syd
side dækkes af glatte, lodrette brædder. På den 
bageste del er gesimsen bevaret, hvorimod den, 
sandsynligvis i forbindelse med den nye alter- 
bordsplades anbringelse, er fjernet fra forsiden 
og flyttet op under altertavlen.

Stafferingen, for en stor del nymalet 1906,34 
består af rødt, grønt og gråt; indskrifternes ver
saler er røde på gylden bund. I arkadefelterne ses 
sorte arabesker med gul baggrund eller om
vendt.

†Alterklæder. De ældste inventarier fra 1647 og 
1667 nævner et alterklæde uden nærmere beskri
velse.35 0.176036 omtales et rødt plydsesalter-

klæde med årstal og initialer af guldbogstaver 
udført i perlestikkerarbejde: »F.C.A. 1715« for 
kirkeejeren Frederik Christian Adeler (sml. også 
sygesæt). 1847 fandt synet, at alterklædet burde 
opfarves karmosinrødt, og atter 1858 ønskedes 
det fornyet eller opfarvet. Udsættelsen gentoges 
1874;37 1862 nævnes et fløjlsalterklæde. 1906 fo
resloges et nyt fløjlsalterklæde med ægte guld
kors anskaffet, eller alterbordets udskårne for
side og endestykkerne kunne restaureres,11 hvil
ket blev resultatet.

Altertavlen (fig. 13) er udført mellem 1596 og 
1614, jfr. malede initialer på fodstykket; i stor
stykkets midtfelt sidder et maleri fra 1834. Tav
len er af firsøjletype med kvartrund baldakin. 
Under postamentet, hvis fire fremspring ikke 
korresponderer med storstykkets søjler, er an
bragt et meget lavt fodstykke flankeret af volut- 
ter, der støtter storstykkets yderste postament- 
fremspring. Disse har på forsiden våbener, reg
net fra nord: kongerigets tre løver, Christian 4.s 
kronede monogram, i hans egenskab af kirke
ejer, Frederik 6.s tilsvarende, anbragt i forbin
delse med en restaurering af tavlen 1833 og ind
sættelse af storstykkemaleriet det følgende år,11 
og endelig Sjællands biskop 1591-1614, Peder Jo
hannes Winstrups våben. De fire søjler med ko- 
rintisk kapitæl og prydbælte bestående af volut- 
ter omkring stiliserede frugter og blade deler 
storstykket i et bredere midtfelt og smallere si
defelter. Sidstnævnte har arkader, hvis kanne- 
lerede joniske pilastre forneden smykkes af dia- 
mantbosse; i sviklerne sidder englehoved. Midt
feltet har antagelig haft en lignende udform
ning, muligvis med dobbeltarkade som den 
nært beslægtede tavle i annekskirken Særslev.

Mellem den lave gesims og topstykket er ind
skudt en hvælvet, stjernebestrøet baldakin med 
volutformede hængestykker afbrudt af engleho- 
veder (fig. 15) over frisefremspringene samt på

Fig. 13. Alterparti med alterbordsforside fra 1590 
(s. 1666) og jævnaldrende altertavle (s. 1666). Stor
stykkets maleri, der forestiller Kristus i Emmaus, 
indsattes 1834 (s. 1669). NE fot. 1980. - Altar with 
frontal from 1590 and contemporary altar-piece. The paint
ing on the central panel representing Christ in Emmaus was 
put up in 1834.
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midten. Topstykket deles og flankeres af halspi- 
lastre med løvemaske på skaftet; i felterne arka
der med æggestavprydede bueslag, som hviler 
på kannelerede joniske pilastre, så brede, at der 
uden for bueslaget og sviklens englehoved er 
plads til en stående volut (fig. 16). Denne detalje 
kendes fra de beslægtede tavler i Sønder Jernløse 
og Jyderup (s. 143 og 743, fig. 14); sidstnævnte 
er desuden forsynet med samme lave fodstykke 
som nærværende tavle. Topvingerne har rov
fuglehoved foroven og -klo forneden, derud
over bladværk og medaljon hvori sol. På hjør
nerne pyramidespir. Tavlen krones af trekant
gavl, hvori nyere (?) velsignende Kristus; over 
topstykkets yderste pilastre er anbragt vaser.

Stafferingen er den oprindelige, der blev 
fremdraget og suppleret 1906, jfr. indskrift med 
hvidmalede versaler bag på tavlen.38 Indskrif
terne er gyldne på sort bund, i fodstykke, posta- 
ment og gesimsfrise med versaler, i øvrigt frak-

Fig. 14. Alterkalk skænket 1645, udført af Niels Chri
stensen, Århus (s. 1669). NE fot. 1980. - Chalice 
donated 1645, executed by Niels Christensen, Århus.

Fig. 15. Detalje af altertavlen (sml. fig. 13). Engleho
ved mellem baldakinens hængestykker (s. 1666). NE 
fot. 1980. - Detail of the altar-piece, cf. fig. 13. Angel’s 
head between pendants on the canopy.

tur. På fodstykkets fremspring ses stærkt op- 
malede initialer og bomærker henvisende til de 
personer, der har haft med anskaffelsen at gøre, 
og som nævnes i de mellemliggende felter: »?S«, 
»Georgi(vs) Iacobi pastor Calenb(orgi) prepo 
(sitvs)«, »NIS«, »Nicolavs Iohanes(!) Saxild pa
stor hvi(vs) loci«, »PO«, »Pavlvs Olai Olavs 
Petri tvtores« og på sidste fremspring »OP«. 
Der er tale om provsten, Jørgen Jakobsen, præst 
i Kalundborg 1572-1615, sognepræsten 1596- 
1623, Niels Hansen Saxild (sml. klokke nr. 1 og 
gravsten nr. 3) og kirkeværgerne, Poul Olsen og 
Ole Petersen. Postamentfelternes indskrifter på 
latin citerer Es. 53 »ipse avtem vvlneratvs est
__«, 1 Kor. 15,54 »absorpta est mors ...« og Ef.
4,8 »ascendit in altvm ...«.

Indskriften i storstykkets sidefelter lyder: 
»Og De Kom nær til Byen, som De gik til ... 
Luc. 24 v. 28-31« og topstykkets: »Herren Vel
signe Dig og Bevare Dig ...«. Gesimsfrisens 
versaler: »Ego sv(m) d(omi)n(v)s deo tvvs ... 
act. 2«.

Da synet 1905 forlangte tavlen restaureret, 
stod den med meget mørke farver; af fotografier 
fremgår, at de langt færre frakturindskrifter, i 
postamentet var: »Troe«, »Haab« og »Kier- 
lighed«, i storstykkets sidefelter: »Lucæ Evan
gelium V(ers) 26, Burde det ikke Christus at lide 
dette ...« og »24 Capitel V(ers) 32, Brændte ikke 
vore Hierter i os ...«.
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Fig. 16. Søndre del af altertavlens topstykke med oprindelige frakturindskrifter i felterne, sml. fig. 13 (s. 1668). 
NE fot. 1980. - South side of the top piece, cf. fig. 13.

Maleriet i storstykkets midtfelt, som indsattes 
1834, er malet med olie på lærred.39 Det måler 
130 x 108 cm og forestiller Kristus i Emmaus. 
Figurernes dragter er røde, blå, gule og lys lilla, 
baggrundens klæde grønt, aftenhimlen bagved 
rosa.

†Malerier. 0.1760 sås i »altertavlens tre dele« 
malerier forestillende Opstandelsen, Korsfæstel
sen og Himmelfarten,36 sml. annekskirkens al
tertavle, der synes udført med hovedkirkens 
som forbillede.

†Altertavle. 1809 svarede sognepræsten på 
Oldsagskommissionens forespørgsel, at der i 
kirken fandtes træfigurer fra en nedbrudt alter
tavle fremstillende Kristi lidelseshistorie. Be
skrivelsen antyder, at det har drejet sig om reli
effer fra en sengotisk fløj altertavle fremstillende 
Korsegangen, omtalt som »Kristi henførelse til 
retterstedet bærende korset tillige med Simon af 
Cyrene, der hjalp med at bære det«. De øvrige 
stykker kunne ikke forklares og mentes heller 
ikke at fortjene en plads i (National)museet.

Altersølv. Kalk (fig. 14) skænket 1645, 20 cm 
høj, ottetunget fod med bred fodplade og stand
kant med sigsaggravering foroven og forneden. 
Det fornyede, cylinderformede skaft brydes af 
flad knop, som samtidigt er blevet forstærket 
med en glat, tunget plade på over- og under
siden.40 Den oprindelige knop har nu næsten 
helt udslidt graveret rudeformet felt mellem 
tungerne. Under fodpladen graverede versaler: 
»H(r.) Anders Mortensen Sogneprest thil Fø- 
lisløf Kierke 1645. LRSM? Kierckeverg(e) 
P.P.S. Herrisfogit«. På fodpladen skjoldformet 
mestermærke hvori NC for Niels Christensen, 
der fik borgerskab i Århus 1637 og omtales der 
1638-42 og 1656 (Bøje 1355).

Samtidig disk 14 cm i tvm., med 2,5 cm bred 
fane hvorpå graveret cirkelkors. I ny tid er der 
sat en forstærkning under fanen langs kanten.

Oblatæske, fra 1800’rnes anden halvdel, af sort 
porcelæn med guldkors og -kanter, fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik. Tilsvarende alter
kande.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 113
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Fig. 17. Sygekalk og -disk fra 1715 med givervåben 
for Frederik Christian Adeler (s. 1670). NE fot. 1980. 
- Chalice and paten for the sick from 1715 with coat of arms 
of the donor, Frederik Christian Adeler.

†Alterkander. Inventariet 1647 nævner en flaske 
til vin, muligvis den tinflaske, der 1667 angives 
at være til at hente vin i. 1695 opføres en tin
flaske på en pot vin og nok en liden tinflaske.41

Sygesæt (fig. 17) bestående af kalk og disk fra 
1715 i samtidigt læderfutteral. Kalken er 11,5 cm 
høj, har cirkulær fod med fodplade og korte, 
indknebne skaftled omkring knoppen. Denne er 
godronneret på oversiden, mens den karnisfor- 
mede underdel er glat. På bægeret graveret vå
ben for Frederik Christian Adeler (jfr. altersta- 
gerne) flankeret af graveret skriveskrift: »Föl- 
ledslef Kirche 1715«. Under foden fire stempler: 
mestermærke for Hendrich Reinicke (Bøje 290), 
Københavnsmærke 1715, guardeinmærke for 
Conrad Ludolf og månedsmærke skorpionen. 
Disken, 7,5 cm i tvm., er glat, med graveret 
indskrift som kalkens på fanen og våben i bun
den.

Futteralet har stemplede ornamenter, hvis for
gyldning i nogen grad er slidt. På låget læses 
kirkenavnet med stemplede versaler langs kan
ten: »Fölledslef Kir(ke)«.

Oblatæske (fig. 18), fra 1800’rnes tredje fjerde
del, 7 cm i tvm. I låget stempel for Gottlieb 
Westi (Bøje 1777), der fik borgerskab i Holbæk 
1850 og døde 1886. Desuden Holbæks bymærke 
(Bøje 1757).

†Sygesæt. Inventarierne fra 1647 til 1695 næv
ner en lille sygekalk og -disk af sølv.42

Alterstager (fig. 19), fra 1716, 71 cm høje (85 
med lysepig). De svære stager hviler på tre ørne 
med udslåede vinger (fig. 20); det nederste skaft
led er fladt med graveret indskrift, derover for
skelligt udformede profilled og øverst en flad 
lyseskål, hvori kraftig lysepig. Til et kugleled på 
skaftets øvre del er fastgjort våbenskjold for kir
keejeren, hvis navn fremgår af den kursiverede 
indskrift: »Fölleslöw Kirke. Anno 1716. Fride- 
rich Christian Adeler«. - Syvarmet stage, fra 
1900’rne? Af et par stager fra 1800’rne, af metal 
(zink?) står den ene i sakristiet, mens den anden 
1980 lå på våbenhusloftet.

†Alterstager. 1647, 1667 og 1695 nævnes to sta
ger af messing.421836 var altret forsynet med tre 
store og udmærkede lysestager,27 af hvilke de to 
må være de nuværende alterstager, hvorimod 
den tredje næppe kan være den syvarmede, da 
disse først kom på mode senere i århundredet.

Alterbøger. 1) Kun to sider, nu indlagt i en 
yngre bibel, af »Det Ny Testamentis Bøgger paa 
Danske ... Prentede i Kiøbinghaffn Aar 1607. 
Med H(ans) K(ongelig) M(ajestæts) synderlig 
Privilegio«.

2) »Huus-Postill, eller Udførlig og fuldstæn
dig Forklaring over Søndags Evangelier og 
Høymesse: Texterne, tillige med En Forbere
delse til den Evangeliske Historie, og et hos- 
føyet Register, og Jerusalems Afteigning, ved 
Hans Mossin, Sogne=Præst til Kors=Kirken i 
Bergen. Anden Deel. Bergen, 1768, trykt i For-

Fig. 18. Oblatæske fra 1850-75 (s. 1670). NE fot. 1980. 
- Wafer box from 1850-75.
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Fig. 19. Alterstage fra 1716, med våben for kirkeeje
ren, Frederik Christian Adeler (s. 1670). NE fot. 
1980. - Altar candlestick 1716, with the coat of arms of the 
church patron Frederik Christian Adeler.

fatterens eget privilegerede Bogtrykkerie«. I 
medtaget skindbind.

3) »Forordnet Alter-Bog for Danmark. Kjø- 
benhavn. 1830«.

4) »Vandringen til Graven. Dimis=Prædiken 
af Edouard Mau, Candidat i Theologien. Ud
given for Venner. Kiøbenhavn, 1834«.

5) »Det christelige Læreembede. Ordinations- 
=Prædiken af E. Mau, Sognepræst for Haaslev 
og Tingjellinge Menigheder i Siællands Stift. 
Kiøbenhavn. Paa Boghandler N. C. Ditlevsens 
Forlag. 1835«.

Bøgerne opbevares i præstegården.
Et †røgelsekar nævnes første gang 164741 og 

sidst i en indberetning 1809, da det beskrives 
som et »tårnet« røgelsekar, eksempelvis som i 
Havrebjerg (s. 1102 med fig. 21) eller Vig (Ods 
hrd.), sidstnævnte nu i Nationalmuseet.

†Messehagler. 1647 og endnu 1695 omtales en 
messehagel af gyldenstykke.43 1836 ønskedes en 
ny hagel, da den gamle blev ødelagt ved en 
brand på Algestrup.32 1862 nævnes en rød fløjls-
messehagel med ægte guldtrådskors og -kant-
ning.11

Alterskranke, fra 1800’rne, halvrund med 
enkle, lysbrune standere og brunrød håndliste, 
alt af træ.

Font (fig. 23), romansk, af granit, af Kalund- 
borgtypen, der anses for at være udført af den 
såkaldte Hvidemester.44 84 cm høj, tvm. 77 cm. 
Fod og kumme er hugget af to sten og cemen
teret sammen. Foden, af rødlig granit, er formet 
som et terningkapitæl med vulst foroven. Den 
bægerformede kumme, af en mere grå sten, har 
lille tovstav ved mundingsranden. Fonten, der 
er beslægtet med den i Rørby (s. 1523) rensedes 
1869 for oliemaling. 1862 i tårnrummet, antage
lig kort efter det 1922 derom fremsatte ønske 
flyttet til den nuværende plads ved nordvæggen 
i andet fag.11

Dåbsfad, fra o. 1550, af messing, tvm. 60 cm, 
dybde 7 cm. I bunden drevet fremstilling af Be
budelsen inden for ulæselig minuskelindskrift; 
uden om den en drevet krans af spidsovaler med 
skiftevis blomst og blad (sml. Rørby s. 1524, 
fig. 29). På fanen springende hjorte forfulgt af 
hunde og inderst en krans af stemplede kroner.

Dåbskande, fra 1900’rne, af messing.

Fig. 20. Detalje af alterstage fra 1716 (sml. fig. 19). 
Den ene af tre ørne, som bærer stagen (s. 1670). NE 
fot. 1980. - Detail of the altar candlestick. One of the three 
eagles which carry the candlestick, cf. fig. 19.

113*
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Fig. 21. Korbuekrucifiks fra o. 1400 (s. 1672). NE fot. 
1980. - Chancel-arch crucifix c. 1400.

Korbuekrucifiks (fig. 21) fra o. 1400, figuren 100 
cm høj, korstræet 186. Kristus hænger i strakte, 
næsten vandrette arme med hovedet anbragt lidt 
skævt for kroppen; det har markerede ansigts
træk med lang, lige næse og lukkede øjne under 
næsten kvartcirkulære øjenbryn. Tæt, kort ha
geskæg. Håret falder om bag skuldrene, med 
flettet tornekrone og torne af træ. Ribbenene er 
markeret med en lille vunde i Kristi venstre side. 
Lændeklædet falder blødt ned over venstre knæ, 
mens det er løftet op i den anden side, således at 
højre lår er bart; samme karakteristiske udform
ning ses på figuren i Nykøbing og i mindre ud
præget grad på den i Nordrup.45 Der er to snip
per, den største ved Kristi venstre hofte. Benene 
er skarptryggede, fødderne overlagte med højre 
øverst.

Korstræet har ramme med ædelstensfordyb- 
ninger langs kanten følgende firkantfelterne for 
enderne og i korsskæringen. I felterne ses svage 
cirkelformede fordybninger, undtagen i det 
nedre.

Den nuværende staffering går antagelig til
bage til 1907, da synet anbefalede en istandsæt
telse svarende til altertavlens og prædikesto- 
lens.11 Figuren har naturlig karnation med for
gyldning på hår, tornekrone og lændeklæde; 
korstræet er beigefarvet med brune kanter.

Tidligere hvilede krucifikset på ankerbjælken 
foran koret (jfr. fig. 22), siden 1920 hænger det 
på skibets nordvæg over døren til våbenhuset.11

Prædikestol (fig. 24) med reliefskåret årstal 
1595 på den samhørende himmel; trappe fra ny 
tid. I opbygning svarer stolen til den i Jyderup 
(s. 745 med fig. 19) fra 1597 og består nu af fire 
fag, hvoraf det nærmest opgangen er lidt smal
lere end de øvrige. Fagene adskilles af kanne- 
lerede søjler med bladskede forneden og forvan
sket korintisk kapitæl. I felterne er arkader med 
kannelerede pilastre og treblad i sviklerne. Såvel 
det høje postament som gesimsen har vinkel- 
bøjede hjørnefremspring, postamentets med ru- 
debosse inden for profillister. I de mellemlig
gende felter ses latinske indskrifter med relief
versaler: »Qvi credit in filivm habet vit« (Den, 
som tror på sønnen ..., Joh. 3,36) og i gesimsen: 
»Verbvm domini manet in eternvm« (Herrens 
ord forbliver evindeligt ... 1 Pet. 1,25). Under 
postam'entfremspringene sidder englehoveder 
og imellem dem nyere hængestykker.

Himlen er sekssidet med én længere side ind 
mod væggen; på undersiden er profillisteind- 
rammede felter og under det midterste, af form 
som himlen, hænger Helligåndsdue. Gesimsen 
svarer til kurvens med indskrift i fem felter; det 
første skjules af hvælvpillen, men kendes fra 
ældre indberetning: »(Sic devs dilexit mvndvm) 
vt filivm svvm vnigenitvm daret vt omnes qvi 
credit in evm non pereat sed habeat vitam eter- 
nam 1595« (Således elskede Gud Verden ... 
Joh. 3,16). Under hjørnerne englehoved og der
imellem volutformede hængestykker. Tresidede 
topstykker hvori halvroset og på toppen drejet 
vase, på hjørnerne tinder med drejede spir.

Opgangen består af trappe med enkel hånd
liste. Stolen hviler på muret kasse formet efter 
kurven.

Farverne er rød, grøn og sort, således at søjler 
og pilastre er røde og arkadefelternes bund sort
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Fig. 22. Indre, set mod 
øst. P. Hauberg fot. 
1895. - Interior to the east.

med gyldne frakturindskrifter: »Vor Christelige 
trosartickle Jeg troer paa ...«, »Den Artickel om 
vor Igenløselse Oc paa Jesum Christum ...«, 
»Nedfoer til Helffuede, Tredie ...« og »Den Ar
tickel om vor helliggiørelse Jeg troer paa den 
...« svarende til ordlyden før sidste restaurering, 
da stolen i øvrigt stod hvid med forgyldning.

Ved sydvæggen, øst for tredje vindue, sva
rende til opstillingen 1895 (jfr. fig. 22).

Panelet øst for prædikestolsopgangen kan 
høre sammen med stolen eller et sæt †stolesta- 
der. Det har tre arkadefelter med glatte pilastre 
og bueslag; i sviklerne perspektivøjne. På østsi
den flere indridsninger med versaler: »Lavren
tivs Olaiiw 1639«, »Hermannus Hermanni 49« 
og »Caius Fridericus Weile 1727«. Sidstnævnte 
kan tænkes at være en søn af præsten Gregers 
Lauritsen Weile (1708-54).

Stolestader, fra 1859, oprindelig med døre, 
som fjernedes efter synets opfordring 1871;46 
endnu 1908 var dog de to østligste i begge sider 
bevaret (jfr. fot.). Langs væggene er der samti
dige paneler. Gavlene har udsavet nygotisk or
nament inden for glat liste langs kanten og af
sluttes foroven af lavt, tunget topstykke. Nogle 
af nordsidens rygstød er ældre; sæderne i kvin
destolene blev 1891-92 gjort bredere og 1893 i 
mandsstolene, hvorefter alle maledes, antagelig 
med den foreslåede egetræsfarve.11 Nu fremtræ
der de beigefarvede med rødt og grønt på gav
lenes nygotiske skæringer.

I tårnrummet står to bænke fra 1800’rne med 
åben ryg, svarende til fem i Særslev.

I sakristiet er bevaret murede vægbænke ved 
vest- og nordvæggen samt den nordre del af 
østvæggen.
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Fig. 23. Parti af langhusets andet fag med vægpanel fra 1590’erne (s. 1674), i forgrunden den romanske døbefont 
af granit (s. 1671) med dåbsfad fra o. 1550 og ny kande (s. 1671). NE fot. 1980. - Part of the second bay of the 
long-house with wall panel from the 1590s; in the foreground is the Romanesque, granite font with baptismal dish from 
c. 1550 and new ewer.

†Skrifte- og degnestole. 1862 omtales to runde 
stole anbragt ved hver side af altret; at dømme 
efter fotografier fra 1895 (fig. 22) bestod de, som 
beskrevet, af et glat, rundet panel (sml. †her- 
skabspulpitur i Hørby s. 504 med fig. 17). Ved 
synet 1869 påpegedes, at degnestolen kunne fjer
nes og i stedet indrettes i den øverste mand- 
folkestol og den overflødige stol for præsten 
bortages.11

†Herskabsstol (sml. fig. 22), 1725-1800, tillagt 
ejerne af Egemarke og Algestrup; stolen ses på 
ældre fotografi stående i korets nordside og sy
nes at have været indrettet som den ligeledes 
fjernede i f.eks. Undløse fra 1738 (s. 387). Denne 
bestod af tre fag med panel forneden og derover 
firkantede åbninger, med grønne gardiner til at 
trække for.11 Dybden var ét fag, og over gesim
sen sad lave topstykker. Muligvis identisk med

den stol, der i indberetning 1895 omtales som 
lukket præstestol med vinduer og gardiner.

Langs væggene i langhusets andet fag sidder 
paneler (fig. 23) fra o.1600. Der er syv fag i hver 
side, alle vandret delt og adskilt af smalfelter. I 
forbindelse med ændringen af hvælvene (jfr. 
s. 1659) blev panelerne beskåret mod øst. De 
nedre felter er glatte, de øvre rummer arkade, 
som hviler på kannelerede pilastre og har tre
blade i sviklerne. Ligesom på alterbordspanelet 
er profilkapitælerne skåret ind i den indram
mende profilliste. Foroven gesims med glat, 
gennemløbende frise og småkonsoller under 
den profilerede kronliste. Felternes bund er sort, 
i øvrigt er anvendt to grå nuancer, hvidt og 
svagt rødt.

Også ved sakristiets østvæg er der paneler 
med rektangulære felter indrammet af profilli
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ster undtagen forneden, hvor der er skråkant 
med indsnit som på alterbordsforsiden. Bekla
geligvis fjernedes det tilsvarende langs vestvæg
gen ved restaureringen i 1970’erne.

†Skabe. Inventariet 1667 nævner et træskab 
oppe ved altret (monstranshus? vægskab?) og et 
i sakristiet.14

Pengeblok (fig. 28), fra 1600’rne, gravet ned i 
gulvet, hvorefter højden over gulvniveau er 58 
cm. Den næsten kvadratiske blok dækkes på den 
øvre del af tætsiddende jernbånd, hvoraf tre er 
hængselbånd over forsidens låge. I øverste og 
nederste bånd sidder krampe til †jernstang, som 
har tjent til yderligere sikring. Pengeslids i det 
jerndækkede låg. Hjørnerne er affasede forne
den; her og på siderne et mønster af små, firkan
tede udstemninger. I våbenhuset, vest for døren 
til skibet.

Lille, vaseformet pengebøsse, fra 1800’rne (?) af 
messing, svarende til en i Særslev.

†Pengetavler. Inventariet 1862 nævner tre tav
ler til at ombære i kirken.11

Dørfløje. Den spidsbuede indgangsdør til vå
benhuset er fra 1869;11 ydersiden er flammeret 
omkring glat felt formet som latinsk kors. Grå- 
grøn på begge sider. De øvrige døre stammer 
fra forrige eller dette århundrede og er grå- 
grønne udvendig, brungrå indvendig.

†Pulpitur, fra 1625, ifølge kirkebeskrivelsen 
1862, da det var fjernet.11 Det omtales første 
gang 1666 i forbindelse med reparation af nogle 
stole derpå14 og nævnes 1827, da en ny dør og et 
gelænder til pulpituret ansås for nødvendigt.32

Orgel, bygget 1938 af A. C. Zachariasen, År
hus.47 Ombygget 1956 af A. C. Zachariasen & 
Søn, Risskov.48 Otte stemmer og én transmis
sion, ét manual og pedal. Dispositionen er uæn
dret: Manual: Bordun 16' (basstemme, transmit
teret fra Subbas 16'), Principal 8', Gedakt 8', 
Quintatøn 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Nathorn 
2', Mixtur 1'. Pedal: Subbas 16'. Elektro- 
pneumatisk aktion (oprindelig pneumatisk), 
keglevindlader. I tårnrummet. Spillebordet, der 
oprindelig havde sin plads i orgelhusets nord
side,49 har siden 1956 været anbragt fritstående i 
skibets nordvestre hjørne, med klaviaturet mod 
nord. Facaden har piber af sølvbronzeret zink i

Fig. 24. Prædikestol med reliefskåret årstal 1595 på 
himlen (s. 1672). NE fot. 1980. - Pulpit with the date 
1595 carved in relief on the sounding-board.

uindrammet opstilling. †Harmonium, leveret 
1889 af Petersen & Steenstrup, København.50 I 
sydsiden af langhusets andet fag.

Salmenummertavlerne, antagelig fra o. 1970, er 
sortmalede plader med søm til metalnumre, 
svarende til annekskirkens. De ældre tavler, nu 
ude af brug, men kendt fra fotografier, havde 
glat ramme med rundede hjørner og søm til 
numre af metal. Muligvis anskaffet efter synets 
opfordring 1905.11

Lysekroner, sikkert ophængt 1919, da der blev 
installeret elektrisk lys.51 Barokform. De afløste 
petroleumshængelamper kendt fra ældre foto
grafier (jfr. fig. 22).

Hatteknager, af træ, gråmalede, på våbenhu
sets nordvæg.
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†Ligbårer. Inventariet 166714 nævner en lig
båre, og 1814 ønskedes en ny anskaffet.20

†Tårnur omtales tidligst 1647.41 1661 reparere
des det af Søren Sejermager fra Helsingør,14 og 
var 1757 ude af brug.6. Det nævnes 1862, da det 
formodedes at være borttaget ved kirkens re
paration 1833 (jfr. altertavle).11

Klokker. 1) (Fig. 27) støbt 1615 af Hartvig 
Quellichmeyer. Tvm. 120 cm. Om halsen ind
skrift med reliefversaler: »Hartwic Qvellich- 
meer stoebte denne klocke til Follitzlof kirke 
wdi Sten Brahes lensmands og Niels Hansons 
sogneprestes tid. Anno mdcxv« (fig. 26). Smalle 
laurbærbladborter indrammer og adskiller de to 
skriftlinjer, som flankeres af buefrisebladbort. 
På legemet fire relieffer forestillende Moses med 
lovens tavler, korsfæstelsesgruppe med Maria, 
Johannes og Maria Magdalene endvidere Kær
lighed med børn og Ganymedes med ørnen? 
Flere af reliefferne (fig. 25) kendes fra andre 
klokker af samme støber, således ses Moses på 
klokker i Gjørslev, Alsted og Ganløse fra hen
holdsvis 1615, 1618 og 1619,52 mens korsfæstel- 
sesgruppen er brugt i Lundby 1615 og Ganløse.53

2) »Støbt af P. Petersen Kiøbenhavn anno
1806. Gud alene æren« oplyser indskriften med 
reliefversaler om halsen. Tvm. 96 cm. Bladbort 
over og under indskriften. - 1812 noterede sy
net, at den på kirkegården stående klokke ikke 
kunne ophænges før tårnets udbedring; hermed

sigtes til den ikke ubetydelige revne, som var 
påpeget allerede 1809 (jfr. endvidere †klokke 
nr. 2). Endnu 1816 stod klokken under åben 
himmel på kirkegården.20

†Klokker. 1) En klokke, hvis alder ikke ken
des, er nævnt i regnskaberne 1664, da den om
støbtes til †klokke nr. 2. Opgives da at veje 2 
skippd. 15 lispd. og 7 skålpd.14

2) 1664, omstøbt af †klokke nr. 1, vægt 3 
skippd. 3 lispd. 3½ skålpd.14 Dens indskrift ken
des fra præsteindberetningen 1758: »Anno 1664 
in septembri haver hr. Ludvig Herrfort sogne
præst til Fellislob og Særslob sogner ladet om
støbe denne klocke til Guds ære og meenighe- 
dens tienneste, effter ærlige, agtbare og

Fig. 26. Detalje af indskriftbånd og friser på klokke 
nr. 1, sml. fig. 27 (s. 1676). NE fot. 1980. - Detail of 
inscribed band and friezes on bell no. 1, cf. fig. 21.

Fig. 25. Relieffer på klokke nr. 1: Moses med lovens tavler, Korsfæstelsen, Kærlighed og Ganymedes med 
ørnen? Sml. fig. 27 (s. 1676). NE fot. 1980. - Reliefs on bell no. 1: Moses with the Tables of the Law, the Crucifixion, 
Love and Ganymede with the eagle? Cf. fig. 21.
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Fig. 27. Klokke nr. 1, støbt 1615 af Hartvig Quellich- 
meyer (s. 1676). NE fot. 1980. - Bell no. 1, cast in 1615 
by Hartvig Quellichmeyer.

velfornemme mænds Johan Fellislob kong. 
may. commisarii og Aans Christophersen Jortes 
kong: may: stifftskriver Plums vers: over Siel- 
lands stifftes kirker ordre Lennemarch aus Cal- 
lundborg hat mich gegossen«.54 Klokken beteg
nes som den lille klokke; 1791 var den i 
stykker.55

Klokkestol, o. 1600? af eg, med fornyelser af 
fyr (den yderste skråstiver), muligvis fra 1815, 
da en ny klokkestol fordredes.20 Under klok
kerne skråbånd omkring lodret stiver.

GRAVMINDER

†Epitafier. 1) 1615, over Berthel Pedersen, †1596, 
bekostet af hans efterfølger Niels Hansen Sax
ild.54 Af en beskrivelse fra midten af 1700’rne36 
synes det at fremgå, at der var tale om et maleri 
udformet i lighed med f.eks. storfeltets i epita
fium nr. 1 i Århus Vor Frue kirke (DK. s. 1191 
med fig. 142). Det oplyses, at Kristus på korset 
var malet midtpå, som vanligt flankeret af af
døde med hustru og børn fordelt efter køn. Ved 
hver fremstilling sås en firkantet sort tavle, hvis 
forgyldte bogstaver på latin meddelte den af-

bildedes navn og data: »D(octor) Bart(hel) i 26 
år kirkens sognepræst, †24. marts 1596, 63 år 
gammel« og over ham ved efterfølgeren »Hr. 
Nicolaus Iohannis (Niels Hansen [Saxild]), sog
nepræst, †1623«. Ved siden af ham igen var ma
let tre af hr. Bertels sønner, som var døde i ung
dommen: »Christen« uden aldersangivelse, 
»Anders 4 år« og »Iohannes 10 år«. Nedenunder, 
ved deres fødder var malet endnu en søn med 
indskrift over hans hoved: »Christe(n) Bertel- 
søn, †1602, 14 år gammel«; ved siden af ham et 
svøbelsesbarn: »Bartolinia seks måneder«. Nav
net viser, at det er en pige, som formentlig har 
været malet helt i forgrunden på kvindesiden, 
hvor hr. Bertels hustru, »Cicela Christe(n)s(dat- 
ter) død 42 år gammel«, sås sammen med dat
teren »Mette Bertels D(atter), 19 år gammel« og 
over hende »Bodil Bertels D(atter) 8 år« og en
delig igen »Bodil Bertels D(atter), †19. septem
ber 1602«.

Under maleriet var en latinsk indskrift med 
forgyldte bogstaver, som meddelte, at epitafiet

Fig. 28. Pengeblok fra 1600’rne (s. 1675). NE fot. 
1980. - Seventeenth-century alms post.
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Fig. 29. Gravsten nr. 1 fra 1575 (s. 1678). Ved flytning 
opstillet på hovedet. NE fot. 1980. - Tombstone no. 1 

from c. 1575.

var opsat 1615 af Bertel Pedersens efterfølger i 
embedet, Niels Hansen og hustruen Cecilie 
Christensdatter (sml. gravsten nr. 3).

2) 0.1682. Israel Hanssøn Assonius, *1646, 
†1682, med kone og seks børn.54 Ifølge oplys
ningerne i J. H. Larsens beskrivelse fra 1832 har 
epitafiet rummet et maleri af Kristus på korset; 
på dets højre side sås præsten i ornat med sine 
tre sønner og på den anden side hans kone med 
tre døtre, »en meget underlig men vist meget

velment ide« skriver Larsen. Der synes at være 
tale om en velkendt type, jfr. f.eks. præsteepita- 
fierne fra slutningen af 1600’rne i Beder og Sak
sild (DK. Århus s. 2296 med fig. 16 og s. 2433 
med fig. 30). Sml. gravsten nr. 5.

Mindetavle. 0.1865 over soldat Niels Peter 
Larsen, der faldt ved Dybbøl 18. april 1864. 
Hvid marmortavle, 73 x 50 cm, med fordybede, 
sortmalede versaler. På sydvæggen i fjerde fag, 
øst for vinduet.

Gravsten. 1) (Fig. 29) o. 1575. Gravskriften, 
hvoraf enkelte fordybede versaler anes, var ud
slidt allerede i århundredets begyndelse. Trapez- 
formet, grå kalksten, 212x77-94 cm. Ved lang
siderne frugter trukket på snor afbrudt af kla
trende englebørn og forneden gedebuk stående 
på bagbenene. Imellem dem kartoucheskjold, 
hvori ses mand med pludderbukser. På tilsva
rende plads foroven diademhoved og volutbånd 
med delvis bevaret citat fra Apoc(alypsen). 1906 
lå stenen på kirkegården, øst for våbenhuset, 
1920 opstillet, på hovedet, ved våbenhusets 
vestvæg.

2) (Fig. 30 a-b) o. 1613, figursten over Chri
sten Nielsen, †22. maj 1613, ti år gammel, søn af 
tidligere sognepræst Niels Hansen (sml. sten 
nr. 3). Stenen, der i kilderne betegnes som ligeså 
prægtig som faderens, men mindre,36 måler nu 
100x62 cm. Dertil hører desuden et tresidet 
brudstykke, 23x36 cm, hvis indskrift med for
dybede versaler: »Christen Nielsen ... som var 
... sogne ...«11 godtgør, at det hører til denne 
sten. Vest for tårnet, hvor den o. 1760 lå ved 
siden af faderens.

3) (Fig. 31) o. 1623. Figursten over hr. Niels 
Hanson [Saxild, †4.] juli 1623,56 61 år gammel, 
da han havde været præst 27 år, provst i Ars og 
Skiping herred i □ år, og hustruen Citzel, †□. 
De havde levet i ægteskab 27 år og avlede seks 
børn, fire sønner og to døtre sammen (sml. 
gravsten nr. 2). Rødgrå kalksten, 181 x 115 cm, 
samlet af syv stykker. Gravskrift med fordybede 
versaler i syv linjer i skriftfelt forneden. Præsten 
og hans hustru er afbildet i hel figur, han i ornat, 
hun i lang kjole hvorover kappe; begge holder 
bog. Imellem dem Kristus med sejrsfanen i ven
stre hånd og i hjørnerne englehoved med den
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ene vinge oprullet. På den øvre ramme fordybet 
versalindskrift: »O dv død ieg vil verre din for
gift Hos: 13«. Slægtskabet med en gravsten i 
Linå kirke (Gjern hrd., Skanderborg amt) over 
sognepræst Rasmus Nielsen, †1611, og hustru, er 
så nært, at det ikke kan udelukkes, de er udført i 
samme værksted. 0.176036 og endnu 186211 lå 
stenen på kirkegården, ved enden af tårnet, i 
nærheden af sønnens (nr. 2). 1895 og 1906 næv
nes den i sakristiet, 1920 opstillet ved våben
husets vestvæg.

4) (Fig. 32) o. 1650, over h(r.) Anders Morten- 
søn, sognepræst, †12. marts 1650, 39 år gammel, 
og hustru Iohane Twge da(tter), †16□. Rødlig 
kalksten, 191 x 95 cm, med let skråstillede, for
dybede versaler langs kanten. Midt på stenen 
ovalfelt med afbildning af de to afdøde knæ
lende ved krucifiks; over og under det lodrette 
korstræ brydes ovalen af masker (fig. 35 a). 
Øverst og nederst fladovale kartoucher hvori 
evangelisterne set i profil siddende på stol med 
bogen i skødet, undtagen Markus (fig. 35 b), 
ansigt til ansigt med deres symbol, antagelig 
fremstillet efter forlæg, som går tilbage til Virgil 
Solis, men med flere mellemled og udeladel
ser.57 Stenen er udført efter samme skema som 
gravsten nr. 2 i Hjembæk (s. 703 med fig. 31). 
186211 og 1895 i sakristiet, 1920 opstillet ved vå
benhusets østvæg.

5) (Fig. 33) o. 1682. Hr. Israel Hanssøn Asso- 
nius, * 25. jan. 1646, kaldet til Føllisløf og Sær- 
sløf 5. juni 1672, gift med sin kære efterladte hu
stru, Maren Hansdatter 27. febr. 1672, levede i 
ægteskab ni år, velsignet med seks børn, tre søn
ner og tre døtre, †27. febr. 1682, efter at han med 
god samvittighed havde forestået de to menig
heder i ti år og levet 39 år (!). Grå kalksten, 
207x111 cm. Gravskrift med fordybede versaler 
og derunder opbyggelig latinsk indskrift - otte 
heksametre - med fraktur tværs over stenen. I

Fig. 30 a-b. Gravsten nr. 2 over Christen Nielsen, 
†22. maj 1613, ti år gammel (s. 1678). a. Tegning fra 
o. 1760. KglBibl. b. Stenen, som den ser ud i dag. NE 
fot. 1987. - Tombstone no. 2 for the grave of Christen 
Nielsen, †22. May 1613 at the age of ten. a. Drawing from 
c. 1760. b. The tombstone as it is today.
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Fig. 31-33. Gravsten. 31. Nr. 3 over sognepræst Niels Hansen, †1623, og hustru Cidzel, †l6□ (s. 1678). 32. 
Nr. 4 over sognepræst Anders Mortensen, †1650, og hustru, Johanne Tygesdatter (s. 1679). 33. Nr. 5 over 
sognepræst Israel Hansen Assonius, †1682, og hustru, Maren Hansdatter, †1682 (s. 1679). NE fot. 1980. - 
Tombstones. 31. No. 3 for the grave of the vicar, Niels Hansen, †1623, and his wife Cidzel, †16□. 32. No. 4 for the 
grave of the vicar, Anders Mortensen, †1650, and his wife, Johanne Tygesdatter. 33. No. 5 for the vicar, Israel Hansen 
Assonius, †1682, and his wife, Maren Hansdatter, †1682.

hjørnerne cirkelmedaljoner hvori bryststykker 
af evangelisterne med deres symbol siddende 
ved et bord med dug. Imellem de øvre stående 
oval hvori Kristus trædende på slange med sejrs
fanen i venstre hånd og højre løftet velsignende. 
På tilsvarende plads forneden ses en oval med 
liggende putto, der støtter venstre arm på kra
nium og holder timeglas i højre. Reliefferne 
genfindes på gravsten nr. 23 fra 1666 i Helsingør 
S. Olai kirke (DK. Frborg. s. 256 med fig. 139). 
Sml. †epitafium nr. 2. 1758 lå stenen i koret,58 
1895 foran altret, 1920 flyttet til den nuværende 
plads ved våbenhusets vestvæg.

En stump af en *grav sten (fig. 34), ca. 23 x 23 
cm, lys rød kalksten, kan muligvis stamme fra 
en af de omtalte forsvundne sten, jfr. nedenfor. 
Der er tale om nedre venstre hjørne med kartou- 
che, hvori evangelistsymbol, tilsyneladende ok
sen. Indmuret i gavlen på en gård i sognet, be
nævnt Rødegård, hvor den omkring første ver
denskrig lå ved trappen.

†Gravsten. 1) 0.1555? Dorthe Nilsdatter, født
i Bierby præstegård ... N ... Nilsen, provst i 
Tudse herred ... Karen Niels Daatter, †28.juni 
1555, 12 år gammel. Lå o. 1760 på kirkegården 
sammen med tre andre sten, for enden af tår
net.36 Stenen, hvis indskrift var næsten borte 
o. 1760, kan være identisk med gravsten nr. 1.

2) 0.1631. Barrasta Hans Daatter, †24. febr. 
1631. Placering som †nr. 1.36

3) 0.1672. Lauritz Isaacsøn Windelboe, tid
ligere kgl. maj.s fændrik under det sjællandske 
provincial regiment til fods, født i Hiøringe i 
Jylland, boede og døde i Vellesloff 6. marts 1672, 
gift i 27 år med Anna Andersdatter, velsignet 
med tre sønner, den ene hensovet før faderen. 
På kirkegården, lige uden for kirkedøren.36

4) 0.1760 nævnes yderligere en sten uden 
indskrift, hvorunder den tidligere degn Zim- 
mermand lå begravet.36

†Kiste med †kisteplade, fra 1759. Fru Lovisa 
Christiana Magdalena Charlotta v(on) Barner,
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Fig. 34. Stump af *gravsten, nu indmuret i gavlen på 
en gård i sognet (s. 1680). NE fot. 1988. - Part of a 
*tombstone now built into the gable of a farm.

født Adeler, datter af hr. Friderich Adeler, rid
der, kgl. maj.s stiftsbefalingsmand over Christi- 
ansands stift og amtmand over Nedernes amt i 
Norge og højædle og velbårne frue, fr(u) Anna 
Beate Rosenkrantz. *27. maj 1731, gift 8. sept. 
1758 med hr. Helm(uth) Gothardt v(on) Barner, 
kgl. maj.s oberstløjtnant af infanteriet.59 Efter 
fire dages fødselssmerte døde hun tillige med en 
datter natten mellem 26. og 27. maj 1759 og ind
gik således i en alder af 28 år til et evigt liv natten 
til den samme årsdag, som hun var indgået til 
det dødelige. Gravskriften begyndte med citat 
fra 1. Mos. 35, 16: Da fødde Rachel, og det gik 
hende hårdelig ... Oval plade af bly.

Kisten, der var betrukket med sort skind, 
stod på to ligskamler i sakristiet.60

Kirkegårdsmonument. (Fig. 36) 1844. Sogne
præst Jens Brinck, †1815, og Karen Brinck, født 
Clausen Borck, †1840, samt en datter Wilhel- 
mine Brinck, †1844. Opsat af efterlevende børn 
og søskende. Støbejernsmonument, 100 x 38 
cm, med reliefversaler. I kirkegårdsmuren, vest 
for tårnet.

I familien Grüners gravkapel (jfr. s. 1655) står 
ni kister, af eg, hvorpå kisteplader:

1) 1854. Thomasine Ludvigne Grüner, *23. 
nov. 1848, †7. febr. 1854.

2) 1871. Ane Kirstine Heboe, født Withussen, 
gift første gang med justitsråd, universitetsfor- 
valter T. L. Grüner, *1789, †2. febr. 1871.

3) 1880. Thomas Ludvig Gustav Grüner, 
*16. juli 1854, †14. okt. 1880.

4) 1888. Mariane Ludvigne Annestine Grüner, 
*1. maj 1858, †21. febr. 1888.

5) 1894. Christian Emil Grimer, hofjægerme
ster, ridder af Dannebrog, ejer af Egemarke fra
10. jan. 1841 til 1. marts 1894, *4. febr. 1809, 
†l. marts 1894.

6) 1897. Hans Frederik Gustav Grüner, født 
og død 8. sept. 1897.

7) 1897. Hilda Laura Grüner, født Lohse, 
*23. juni 1865, gift 28. dec. 1889 med Gustav 
E. Grüner, †16. sept. 1897.

8) 1900. Gustav Emil Grüner, candidatus poli
tices, født på Egemarke 1. maj 1858, død på Ege
marke 21. febr. 1900.

Fig. 35 a-b. Detaljer af gravsten nr. 4, sml. fig. 32 
(s. 1679). a. Maske. b. Evangelisten Markus med 
symbol. NE fot. 1980. - Details of tombstone no. 4 (cf. 

fig. 32). a. Mask. b. St. Mark the Evangelist with symbol.
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Fig. 36. Kirkegårdsmonument af støbejern fra 1844 
over sognepræst Jens Brinck, †1815, og hustru, Ka
ren, †1840, samt en datter, Wilhelmine, †1844 
(s. 1681). NE fot. 1980. - Churchyard monument of cast 
iron from 1844 marking the grave of the vicar, fens Brinck, 
†l815, and his wife, Karen, †1840, and a daughter, Wil
helmine, †1844.

9) 1901. Thomasine Ludvigne Emilie Grüner, 
født Grüner, født på Spanager 1. dec. 1823, gift 
5. nov. 1846 med hofjægermester Chr. Emil 
Grüner til Egemarke, †5. dec. 1901.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Rtk. 2482.796. 1683-1792, 1823-39. Adkomst
breve og andre dok. vedk. godserne Alkestrup og 
Egemarke. - KglBibl. Kallske saml. 488. 4°. [Oplys
ninger om Føllenslev kirke o.a.]. - Ved embedet. Syns- 
protokol 1862-19 (86). - Se i øvrigt arkivalier for Hol
bæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger til Oldsagskommissionen 
1808 og 1809, skrivelse fra pastor J. Brinch 1809 (fi

gurer og krucifiks), indberetninger ved Aage H. Ma
thiesen 1895 (bygning) og P. Hauberg 1895 (inventar) 
med tilføjelser ved Erik Moltke 1966, Chr. Axel Jen
sen 1906 (gravsten), Hugo Johannsen 1980 (bygning), 
Ulla Kjær 1980 (kalkmalerier), Marie-Louise Jørgen
sen og Birgitte Skov 1980 (inventar og gravminder), 
Birgit Als Hansen 1983 (fundament) og Erik Ring 
Hansen 1985 (stolestader). - Bygningsbeskrivelse og 
kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inventar og grav
minder (herunder mausolæum) ved Marie-Louise 
Jørgensen. Redaktionen afsluttet 1987.

Tegninger. NM2. Plan ved Aage H. Mathiesen 1895.
- Plan ved Aage Herløw 1926. - Prøvegravning ved 
E. Troelsgaard 1984 (tryk). - Kunstakademiets bibliotek. 
Plan, snit og facader ved Erik T. Harpøth og 
K. Værge-Pedersen 1927. - Plan, snit og facade ved 
Orla Nielsen 1936 og Erik Wibroe 1937. - Kgl. Bibi. 
Kallske saml. 488. 4°. [Oplysninger om Føllenslev 
kirke o. a.]. Gravsten nr. 2.

Notebog. Henry Pedersen XII, 89.

1 Roskildebispens jordebog s. 164.
2 Repert. 2. rk. I, nr. 391.
3 Landebogen s. 137.
4 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
5 Kronens Skøder II, 640.
6 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
7 RA. Rtk. 2482.796. 1683-1792, 1823-29. Adkomst
breve og andre dok. vedk. godserne Alkestrup og 
Egemarke.
8 LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirkekøb.
9 Salgskontrakten refereret hos Arthur G. Hassø, 
red.: Danske Herregårde og Slotte. Ny Samling I, 
1944, s. 384. - 1817 siges kirken at være ejet af inter
essenterne grosserer Schartau i København og kam
merråd Klein på Alkestrup, jfr. LA. Bispearkivet. Ars 
hrd. 1672-1820.
10 Jfr. note 7 samt note 32.
11 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(86).
12 NM6. Fundprot. 1383/1917 og 1750/1930; endvi
dere Georg Galster: Møntfund i Holbæk Amt, i Årb- 
Holbæk 1928, s. 62 samt Jørgen Steen Jensen: Mønt
fund fra kirkegulvene i det gamle Holbæk amt, i Årb- 
Holbæk 1976, s. 121.
13 Førstnævnte år siges »en ny assistenskirkegård, der 
står i forbindelse med den gamle, at være indrettet«, 
jfr. note 32. Heroverfor siges i beskrivelsen fra 1862, 
at kirkegårdens nye del stammer fra 1843 eller -44.
1907 besigtigede synet det til udvidelsen beregnede 
jordstykke mod syd, som 1911 planeredes og regulari- 
seredes, jfr. note 11.
14 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund
borg og Sæbygård amter.
15 Jfr. Kundby, Sæby (s. 620, 894f.), Holmstrup 
(Skippinge hrd.) og Egebjerg (Ods. hrd.). Den gamle
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diskussion om en forsvarsmæssig hensigt med så
danne åbninger (jfr. specielt Kundby s. 666, note 16) 
er i vor tid genoplivet af Johan Lange: Værn og våben 
i kirker og klostre, 1987, s. 63.
16 I forbindelse med besigtigelsen 1907 af det til ud
videlse valgte jordstykke hedder det, at det agtes heg
net med en støbt cementmur. 1911 omtales 80 alen 
mur om »den tidligere udvidede kirkegård«, jfr. note 
11.
17 I beskrivelsen 1862 siges den nye søndre del af kir
kegården at være hegnet med almindeligt stengærde, 
jfr. note 11.
18 Jfr. fot. ved Aage Herløw 1966 i NM2.
19 Jfr. fot. i NM2.
20 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforret- 
ningsprot.
21 Jfr. Hofjægermester Grüners Familiegrav, i Med
delelser fra Akademisk Architektforening. Bd. 1, 
1899-1900, s. 102-03.
22 Jfr. fot. ved I. Hertzsprung 1895 i NM2.
23 Jfr. eksempler opregnet ved beskrivelse af tårnet i 
Sæby (s. 901 og 936 med note 23).
24 Dette er muligvis sket omkring århundredskiftet, 
idet man ved synet 1899 ønskede bomhullerne på tår
net eftermuret udvendig, jfr. note 11.
25 Sådanne bomhuller, der i Føllenslev også ses i ko
rets gavl, har været tolket som levn af forsvarsindret- 
ninger, jfr. bl.a henvisninger i Kirke Helsinge 
(s. 1289, note 30); teorien er senest genfremsat af Jo
han Lange (note 15) s. 117-32, 254f.
26 Således Kundby, Svinninge og Stigs Bjergby 
(s. 626, 714, og 757), jfr. endvidere Hugo Johannsen: 
På sporet af en vestsjællandsk murermester fra 1500- 
rnes første årtier, i Strejflys over Danmarks Byg
ningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, 
s. 99-109.
27 LA. Skippinge-Ods hrdr.s provsti. 1831-44, 
1844-61. Synsforretningsprot.
28 I regnskaberne tales om »reparation af den pille, 
hvori opgangen til tårnet findes«; det hedder endvi
dere, at »den pille, som trappen har sin gang« delvis 
skal nedtages og genopmures, jfr. note 14.
29 Ønsket om ankerbjælkernes fjernelse fremsættes 
gentagne gange i 1900’rnes første årtier, senest 1922, 
jfr. note 11.
30 Pillen omtales 1820, da der var en revne omkring 
den (jfr. note 20), og 1827 siges den at være opført i 
forrige ejers tid, dvs. under grosserer Schartou 
(s. 1653), jfr. note 32.
311901 ønskedes døren til kulhuset fornyet, og 1938 
omtales kulhuset under tårntrappen, jfr. note 11. I 
Kundby (s. 629) er også bevaret et brændselsskur, 
som efter ændringen af opvarmningsmåden benyttes 
af graveren.
32 LA. Skippinge-Ods hrdr.s provsti. 1824-36. Syns
forretningsprot.

33 Jfr. s. 66, 227 og 252.
34 Jfr. brev 17. aug. 1906 fra Chr. Axel Jensen, der på 
Niels Termansens vegne beder om henvisning til et 
par af de på egnen »grasserende« alterbordsforsider 
fra 1500’rnes slutning med pilastre.
35 Jfr. note 41 og note 14.
36 KglBibl. Kallske saml. 488. 4°. [Oplysninger om 
Føllenslev kirke o.a.].
37 LA. Skippinge-Ods hrdr.s provsti. 1844-61, 
1862-75. Synsforretningsprot.
38 »Alter og prædikestol i denne kirke er opmalet, 
som de, ifølge paa dem fundne gamle farver, op
rindelig har været. Arbeidet udførtes af maler Niels 
Termansen maler Jacob Monrad deltog i arbeidet, 
som begyndtes 16de ... [1905?]«. Resten er dækket af 
aluminiumsfolie, som værner mod et varmerør bag
ved. Jfr. korrespondance i NM2.
39 Jfr. note 11 og 27.
40 Muligvis 1953, da kalk og disk repareredes, jfr. 
note 11.
41 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds- 
bog.
42 Jfr. note 41, 14 og 6.
43 Jfr. note 41 og 6.
44 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 94. Se desuden s. 96, 
104 og 406.
45 DK. Sorø s. 650, med fig. 5.
46 Jfr. note 37; 1862 var der i alt 38 stole, 20 på den ene 
side og 18 på den anden, jfr. note 11.
47 Zachariasen: Orgelfortegnelse.
48 Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsprot.
49 Meddelt af sognepræst Alex Jensen, Føllenslev.
50 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
51 Jfr. Bjergsted Vejviser 1979.
52 DK. Præstø s. 270, Sorø s. 320 og Frborg. s. 2470.

Fig. 37. Landsbyplan 1791. - Village map.
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53 DK. Præstø s. 808 og Frborg. s. 2470, fig. 15.
54 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
55 RA.DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
56 Suppleret efter note 36 og 11, hvor læsningen af 
månedsnavnet er usikker.
57 Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsduge

fra 16. og 17. århundrede med særligt henblik på de 
grafiske forbilleder, 1961, afbilder s. 282 evangelisten 
Lukas efter Virgil Solis (1560).
58 Jfr. note 54 og 36.
59 DaAtlas VI, 222 opgiver navnet Gerhard i stedet 
for Gothard.
60 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. I—II.

NEKSELØ KIRKE
FØLLENSLEV SOGN

Kirken, der ligger på øens sydlige del, lige øst 
for den nedlagte skole, er opført 1931 efter teg
ninger af arkitekt Aage Herløw (jfr. Alleshave 
s. 1771).1 Den smalle, langstrakte kirkegård 
skærmes af levende hegn.

Kirken er et enkelt, rektangulært hus med lille 
korudbygning i øst og i vest et portalfremspring 
med klokkekvist. Materialet er cementsten og 
gule tegl, som står hvidkalket, mens taget er 
hængt med røde sten. - Det indre omfatter et 
skib med brunbejdset bjælkeloft, oplyst gennem 
firkantede, afsprossede vinduer. Østenden åbner 
sig mod den firkantede alterniche, mens der i 
vest er afskilret et vindfang (våbenhus), flan
keret af sakristi (syd) og rum med trappe til 
klokken og loftet (nord). Gulvene er af gule 
sten, lagt i mønster med fuge, mens der er ferni
serede brædder i stolene.

Inventar. Alterparti, prædikestol, stolestader 
og lampetter er samtidige med kirkens opførelse 
og af lakeret fyrretræ med sorte og grønne lister.

På alterbordet, hvis forside prydes af Jesumo- 
nogram, står altertavlen, som er et maleri, olie på 
lærred, forestillende Korsegangen. Det er sig
neret »V. Gade« og indsat i forgyldt ramme.

Alterkalk, af plet, 17,5 cm høj, med graveret 
kors på bægeret. Under bunden følgende versa
ler: ATLA ALP samt bomærke for »Dansk ar
bejde«. - Alterkande, 1931, 42 cm høj, af choko- 
ladekandeform med kors og graveret vinranke.

Under bunden graveret giverindskrift: »M. 
Glud - H. P. Glud. Øgaard 1931«. Endvidere 
mestermærke ØRSNES, antagelig for Ålborg- 
firmaet af samme navn, bymærke (19)31 og ulæ
seligt mærke af sammenslyngede initialer.2 - Al
terstager, moderne barokkopier; desuden syvar
met stage.

Den sekskantede font er af gråbrun kunststen. 
Det glatte dåbsfad, af messing, 43 cm i tvm., har 
to indvielseskors på fanen, og den hertil hørende 
dåbskande, 29 cm høj, har under bunden bo
mærke for »Dansk arbejde« samt indstemplet 
»M. & T.«

Pengebøsse, af messing, med graverede versa
ler på kors: »Til de fattige«.

Et harmonium købtes brugt 1981 og opstilledes 
efter hovedreparation nord for indgangsdøren. 
Det afløste et †harmonium fra 1931.

Kirkeskib, orlogsfregatten »Haabet«. Model af 
fregatten »Jylland«, bygget og skænket af boels- 
mand Hans Peter Hansen, Nekselø. Ophængt i 

skibet 1933.3 
Den indskriftløse klokke måler 50 cm i tvm.

NOTER

1 Erik Horskiær, red.: De danske Kirker, 2, 1966, 
s. 119.
2 Jfr. Laurits Grun, udg.: Danske Guld- og Sølvsme
des Mærker, 1943, s. 68.
3 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk s. 42.



Fig. 1. Kirken og kirkegården, set fra sydøst. HJ fot. 1988. - The church and the churchyard seen from the south-east.

SÆRSLEV KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 12 øre.1 
1567 talte sognet 48 tiendeydere og var da, hvad det 
siden har været, anneks til Føllenslev.2 Indtil slutnin
gen af 1600’rne var patronatsretten kongelig;3 men 
22. febr. 1689 blev jus patronatus med kirketiende til
skødet etatsråd Jørgen Elers,4 der imidlertid samme 
år, den 8. maj solgte kirken til assessor i Admiralitets- 
kollegiet Jens Hellegaard til Vognserup.518. dec. 1720 
afhændede dennes søn rettighederne til stiftsamt- 
mand Frederik Christian Adeler til Dragsholm,6 
hvorefter tilhørsforholdet var som hovedkirkens, 
indtil overgangen til selveje fandt sted 12. maj 1910.

Møntfund. Ved udgravning til varmeanlæg 1909 
fandtes i sydsiden af langhusets vestligste fag (d.e. det 
ældste tårn) 407 mønter i en stentøjskrukke foruden 
adskillige skeletdele og et par sølvspænder (s. 1710).

Mønterne er udelukkende fremmede, hovedsagelig 
franske og engelske. Den yngste er en engelsk ster
ling, slået mellem 1351 og -61, hvorfor møntskatten 
regnes for at være nedgravet ved denne tid.7 1958 
fandtes ved harpning af fyld fra gulve i kor og andet 
fag af langhuset 25 mønter, af hvilke de 19 er danske 
fra Erik Glipping til Frederik VI, de resterende sven
ske og tyske hulpenninge samt en lybsk søsling fra 
1559? Fundet er på nær en enkelt mønt deponeret ved 
embedet.8

Kirken lå tidligere helt ensomt på en højning i 
terrænet syd for landsbyen (jfr. fig. 35); men er 
nu nabo til spredt bebyggelse langs Nykøbing- 
vej mellem Særslev og Snertinge. Kirkegården

Danmarks Kirker, Holbæk amt 114
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af Aage Herløw, suppleret 1958 og tegnet 1988 af Marianne Nielsen. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

har til dels bevaret gamle grænser mod nord og 
vest, mens den er udvidet mod syd 1854 og 1919 
på det østover faldende terræn.9

Kirkegårdens hegn og indgange. Den ældre del 
hegnes af hvidtede, teglhængte mure, mens det 
yngste afsnit skærmes af levende hegn, hoved
sagelig birk, elm og syren. En kort strækning af 
nordmurens østligste del er opført af munkesten 
over høj markstenssyld og stammer muligvis 
fra senmiddelalderen, hvorimod resten af denne 
side senere er fornyet i flere omgange. Også 
vestmuren, umiddelbart nord for indgangen, 
synes at være af betydelig ælde. Materialet er her 
overvejende marksten. Den resterende del af 
denne side er af kløvsten, svarende til søndre 
hegnsmur og muligvis jævngammel med ud
videlsen 1854.10

1663 opsattes seks favne ringmur, mens 48/4 
favne repareredes og fik pålagt tagsten. Efter 
provstens befaling tog man materialerne fra kir
keladen, der få år senere fjernedes (jfr. ndf.). 
Den del af laden, der lå i flugt med ringmuren 
bibeholdtes som en del af hegnet, udstyret med 
»under- og oversten« (munke og nonner) fra 
Daniel Pottemager i Holbæk.11

Hovedindgangen i vest består af en køreport,

flankeret af fodgængerlåger (kun den nordre i 
brug). Åbningerne lukkes af hvidmalede træ- 
tremmefløje, ophængt i murede piller. Sidst
nævnte, der 1895 stod med pyramidespir,12 er 
senere ommuret med små sadeltage.13 En hvid
malet trætremmelåge i sydvest ved ligkapellet 
ønskedes 1938 indsat.14 - I forbindelse med kir
keladens nedbrydning blændede man en †låge 
her. 1668 omtales †låger i syd og i nord.11

Inden for nord- og vestmuren står en række 
elme og ahorntræer, af hvilke sidstnævnte flan
kerer hovedindgangen og antagelig går tilbage 
til århundredskiftet, da man ville erstatte eksi
sterende popler med ahorn.

Bygninger m.v. på kirkegården. Ligkapellet i det 
sydvestre hjørne er formentlig fra o. 1900.15 Den 
hvidkalkede, teglhængte bygning har kamtak- 
kede gavle mod nord og syd. Portalen i nord er 
fladbuet og krones af korsblændning i taggav
len. Rummet belyset af to spidsbuede støbe
jerns vin duer i østre sidemur.

Et nødtørftshus uden for nordmurens østre 
ende er formentlig rejst i 1900’rnes første fjerde
del. - En †kirkelade, der var hængt med munke
tegl blev 1666 vurderet og herefter nedbrudt.11

En †brolægning, anlagt i århundredets første
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Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Aage H. Mathiesen 1895. - Ground-plan.

årti, erstattedes i 1950’erne af dræn, med ral.

BYGNING

Kirken er et langhus, hvis midterparti udgøres 
af den ældste stenkirkes skib, muligvis opført i 
1100’rne. Hertil er tidligt føjet et endnu i middel
alderen nedskåret tårn, der nu indgår som lang
husets vestligste fag, mens østafslutningen er en 
beskeden udvidelse af det oprindelige kor, mu
ligvis gennemført så sent som o. 1625. I senmid
delalderen opførtes et nyt tårn i vest samt vå
benhus i nord og kapel (nu præsteværelse) i syd. 
Orienteringen afviger lidt mod syd.

Ved en arkæologisk undersøgelse 1958 påvi
stes levninger af det ældste †kor (fig. 12) med 
flankemure, sat af marksten i 93 cm.s bredde. 
Murresterne kunne følges til revner i østvæg
gen, som tydede på, at dele af den gamle gavl 
står indkapslet i den nuværende; udvendig ses 
imidlertid ingen spor heraf. Triumfgavlen er 
helt fjernet; dog påvistes i gulvet en rest af det 
udvendige hjørne i nord mellem kor og skib, 
hvoraf fremgår, at triumfgavlens bredde svarede 
til de øvrige mures.16 Det oprindelige kor har 
således indvendig fremtrådt som et lille kvadra

tisk rum med sidelængder på 3,3 - 3,4 m, og 
man bemærker tillige, at flankemurenes yder
side mod sædvane har ligget inden for skibets 
sidevægge.

Skibets mure er opført af rå og kløvet kamp, 
lagt i nogenlunde regelmæssige skifter mellem 
hjørnekvadre, der kun er bevaret i vest. Fra til
bygningernes loftsrum samt på overvæggene 
ses, at murværket dækkes af grovkornet puds. 
Murhøjden andrager 5 m, målt ved skibets 
nordside mellem brolægning og falsgesims.

Norddøren er i brug, men omdannet i 1800’rne, 
og syddøren er borttaget ved indsættelse af en 
arkade til kapellet. Af oprindelige detaljer findes 
nu kun to af vinduerne, umiddelbart øst for dør
stederne. Begge er blændet ved hvælvslagnin- 
gen, men delvis synlige fra loftsrummene. 
Bedst bevaret er nordvinduet, der fra våbenhu
set fremtræder som en slank åbning med dimen
sionerne 146 x 54 cm i murflugten; den indre 
bredde er ca. 70 cm, mens lysningen, ca. 113 x
25 cm, er blændet med rejste munkesten mod 
våbenhuset.17 I syd, hvor noget af pudslaget er 
faldet ned, ses at bueslaget er sat af delvis kile
dannede marksten. Her måles ca. 55 cm mellem 
issepunktet og bjælkehullernes underside.

114*
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Fig. 4. Kalkmalerier o. 1300-50 på skibets nordvæg 
over hvælvet (s. 1696f.). I den ombyggede murkrone 
ses huller efter udtagne loftsbjælker (s. 1688). Mari
nus Andersen fot. 1958. - Mural paintings, c. 1300-50, 
on the north wall of the nave above the vault. Holes left 
after the removal of the ceiling joists can be seen in the top of 
the wall, which has been rebuilt.

Af sidstnævnte fremgår, at skibet oprindelig 
har stået med et loft, båret af ti †loftsbjælker med 
ca. l m . s  mellemrum. Bjælkerne har været

ca. 16,5 - 18,5 cm brede, og da pudsen er ført 
helt op til murkronen, har brædderne sandsyn
ligvis hvilet på oversiden. I øvrigt er murkronen 
omkring bjælkehullerne delvis ommuret med 
munkesten og kamp (jfr. fig. 4) på et tidspunkt, 
som ligger efter udsmykningen med kalkma
lerier og før hvælvslagningen.- Østligst i ski
bets sydvæg tæt ved det nedbrudte sidealter ses 
en gemmeniche (sml. fig. 5), 45x40 cm i murflug
ten og 32 cm dyb; bunden er 143 cm over nu
værende gulv.

Ændringer og tilføjelser. Det ældste (†)tårn er 
tilføjet før midten af 1300’rne (jfr. møntfund), 
men kan være betydelig ældre. En nærmere da
tering vanskeliggøres, fordi tårnet er skåret ned 
ved opførelsen af dets afløser, og daterende en
keltheder savnes i det bevarede murværk. De 
svære mure er opført af rå og kløvet kamp i 
uordentlig skiftegang og har indtil tårnrummets 
loft stået groft pudset. Denne etageadskillelse 
repræsenteres muligvis af to bjælkehuller i nor
dre flankemur, umiddelbart under et afsæt.

To fag hvælv er indbygget i skibet, muligvis i 
1400’rne. De hviler på falsede vægpiller, der bæ
rer spidse, helstens brede skjold- og gjordbuer, 
mens ribberne er halvstens. På ældre fotografi 
(fig. 11) ses, at sviklerne har haft små rektangu
lære spygat. Murkronens gesims af tre skifter 
munkesten - de to øvre trinvis udkragede kop
per - står i blank mur. Den er senest oplagt i 
forbindelse med hvælvslagningen, men kan 
også være ældre og samtidig med den ovenfor 
beskrevne reparation af murkronen.

Våbenhuset, der har fået en mindre forhøjelse 
er muligvis den ældste tilbygning, rejst uden for 
den mod landsbyen vendende norddør. Materi-

Fig. 5. Hjørnepille i syd mellem første og andet fag, 
rejst over rester af (†)sidealter ved skibets nedbrudte 
triumfvæg (s. 1698); gemmenichen i sydvæggen 
(s. 1688) er antagelig samtidig med altret og rummer 
nu alterkande fra Den kongelige Porcelænsfabrik 
(s. 1701). NE fot. 1987. - Corner pillar to the south be
tween the first and second bays built upon the remains of a 
(†)side altar by the demolished east wall of the nave; the 
small niche in the south wall is a cache, probably contem
porary with the altar, and now contains a wine jug made by 
Royal Copenhagen Porcelain.
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Fig. 6. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1980. - In
terior to the west.

alet er marksten, som ved detaljer og i murenes 
øvre del erstattes af munkesten i munkeskifte. 
Flankemurene står med enkelt udkraget skifte 
som gesims, og taggavlen er glat med fladbuet 
glug. Fra loftsrummet ses, at gavlen oprindelig 
har stået med toptinde og musetrapper langs de 
skrå sider. Senere er påmuret en forhøjelse af 
munkesten, mens den nuværende kam med fod- 
og toptinder er eftermiddelalderlig og af små 
gule sten. Døren har oprindelig været en lavere 
fladbuet åbning, som er forhøjet ved opsætning 
af et stik, der følger spejlets bevarede spidsbue. 
Ansatsen til stikket under det borthuggede spejl 
påvistes 1961, da døråbningen fornyedes (arki
tekt Marinus Andersen); indvendig sidder døren 
i plankedækket niche. En fladbuet niche i vest
væggen er formentlig oprindelig, mens det 
brede, fladbuede støbejernsvindue i øst, antage
lig stammer fra en restaurering i 1800’rnes anden 
halvdel. Loftet er hævet, efter at ønske herom 
fremsattes 1901.14

I tiden henimod 1500 synes det ældste tårn at

være blevet erstattet af det nuværende, hvis 
blændingskompositioner svarer til østgavlen på 
hovedkirkens tårn. Forud for denne tilføjelse er 
forgængeren skåret ned og tårnrummet inddra
get som en hvælvet vestlig forlængelse af skibet. 
Tidsintervallet og etaperne i denne sengotiske 
udvidelse og fornyelse kan ikke afgøres med 
sikkerhed; men det er ikke urimeligt at opfatte 
dem som led i en samlet kampagne. På den an
den side kan det heller ikke udelukkes, at om
dannelsen af det gamle tårnrum er sket før ned
brydningen af tårnet.

Omdannelsen af det ældste (†)tårn indebar, at 
murværket måtte nedtages så meget, at skibets 
tag kunne føres hen over det resterende, hvis 
sidemure fik en ny, smallere murkrone med ge
sims i fortsættelse af skibets. Af østsiden, der 
også omfattede skibets oprindelige taggavl, fjer
nedes så meget som hensynet til skibets hvælv 
tillod.18 Endelig reduceredes vestsiden, der nu 
skulle bære det nye tårns østmur, til omtrent 
samme højde som sidemurene.
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Fig. 7. Hvidtning af tårnets vestside (s. 1691). Fot. fra 
1900’rnes første årti. - Whitewashing the west wall of the 
tower sometime in the first decade of the 1900s.

Kirkerummets nye vestfag er sat i forbindelse 
med skibet ved indmuring af en bred, spidsbuet 
arkade, falset til begge sider og med enkelt ret- 
kantet skifte som kragbånd. Hvælvet hviler på 
hjørnepiller, der bærer spidse, helstens brede 
skjoldbuer, af hvilke den nordre er slugt ved en 
nyere udmuring af skjoldbuefeltet. Ribberne er 
halvstens, og der er lette overribber med trin
kamme. Arkaden er ældre end hvælvet, hvis 
skjoldbue delvis griber ind over dets stik. Det 
akavede forhold kan skyldes de snævre pladsfor
hold i det gamle tårnrum, kombineret med den 
omstændighed, at arkaden sidder en anelse for
skudt mod syd.

Det nye tårn hviler på en syld af marksten, og 
samme materiale - genanvendt fra nedbrydnin
gen af forgængeren - er benyttet indtil mellem- 
stokværket og indvendig tillige her. Detaljerne 
samt tårnets øvre dele er af munkesten i munke
skifte. Tårnrummet forbindes med kirken af en 
lav, fladbuet arkade med samme retkantede

Fig. 8. Våbenhus (s. 1688) og tårn (s. 1690) set fra 
nordøst. NE fot. 1980. - Porch and tower seen from the 
north-east.

kragbånd som buen i det udvidede skib. Rum
met belyses af et vestvindue, som er omdannet i 
1800’rne med ydre spidsbuet støbejernsstel og 
rundbuet niche mod det indre. Hvælvet hviler 
på forlæg, også i øst mod det gamle tårn, hvis 
murværk kan være forsynet med en påmuring. 
Ribberne er halvstens brede, og der er lette 
overribber med trinkamme.

Adgangen til de øvre stokværk er i nord og 
sker ad et udvendigt muret trappeløb med jern
gelænder fra 1861.14 Oprindelig nåede man for
mentlig den fladbuede, udvendigt falsede over
dør ad en †fritrappe af træ. Tilmurede bjælkehul
ler i flankemurene viser, at det mørke mellem- 
stokværk tidligere har haft et †gulv over tårn
rummets hvælv. Forbindelsen til kirkens loft er 
tilvejebragt via en snæver rektangulær åbning.

Klokkestokværket har fladbuede glamhuller 
undtagen i sydsiden, hvis to svagt tilspidsede 
åbninger, samlet under fladbuet spejl med top
rude, stammer fra en restaurering 1860.19 Nord
siden afviger fra de øvrige ved at have tre lyd
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Fig. 9. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1980. - Exterior seen from the south-east.

huller, af hvilke det midterste er bredere af hen
syn til klokkernes indhejsning; alligevel har man 
sekundært måttet udvide vangerne forneden. 
Flankemurene afsluttes med falsgesims, der i 
syd er nymuret 1977 og erstatter den mere vidt
løftige murkrone fra 1860, som ses på ældre fo
tografier. Taggavlene krones af syv, let brynede 
kamtakker og har tilsvarende antal spidsbuede 
højblændinger med stavværksdelt bund som på 
hovedkirkens østre tårngavl. I gavlenes fod fin
des de gængse to skifter høje, gennemløbende 
bomhuller, der ved hjørnerne er skråtstillede 
(jfr. fig. 7 og 8); herover brydes selve gavlblæn
dingerne af yderligere to rækker bomhuller af et 
skiftes højde.

Kapellet mod syd repræsenterer en ikke usæd
vanlig kombination af våbenhus og kapellig- 
nende tilbygning.20 Senere er tilbygningen del
vis afskilret som følge af skiftende funktion som 
sakristi og våbenhus.21 - Bygningen hviler på en

syld af marksten, der også udgør hovedbestand- 
delen af murværkets nedre dele, hvor adskillige 
store sten står rejste; herudover er benyttet 
munkesten i munkeskifte. Flankemurene krones 
af retkantet gesims over fremspringende sav
skifte. Taggavlens fod markeres også af et sav
skifte, og galvtrekanten prydedes oprindelig af 
syv vandret falsede høj blændinger under tilsva
rende antal kamtakker - en kompositon, som 
har nydt betydelig udbredelse i Vestsjællands 
senmiddelalderlige kirkebyggeri. Ved en senere 
reparation af vestre kam er gavlen imidlertid be
skadiget: Kamtakkerne er her skåret væk, blæn
dingernes afdækning ændret og den lave, vest
ligste blænding udmuret.22 Over den fladbuede 
dør åbner sig et spidsbuet vindue med støbe- 
jernsstel. Begge åbninger er oprindelige, men 
sekundært ændret. For dørens vedkommende er 
den ældste vestre vange påvist med ansats til 
fladbuet stik i samme højde som den nuværende
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Fig. 10. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior to the east.

åbning, der således blot er rykket mod øst.23 
Vinduet, som indvendig er fladrundbuet, repræ
senterer antagelig en fornyelse fra 1800’rnes an
den del, hvorved belysningen forbedredes.

Kapellets gulvniveau svarer til skibets, men 
ligger under det senere hævede jordsmon om
kring tilbygningen, hvorfor man har opmuret et 
halvcirkelformet trin inden for døren. Rummet 
overdækkes af hvælv, hvilende på forlæg und
tagen mod kirken, hvor der er muret en svagt 
tilspidset, helstens bred skjoldbue; ribberne er 
halvstens. Flankemurene brydes af slanke, 
spidsbuede spareblændinger, og forbindelsen til 
kirkerummet er tilvejebragt ved indsættelse af 
en bred, fladrundbuet arkade med fals til begge

sider. Før 1895, da rummet tjente som våbenhus 
(jfr. fig. 3) var arkaden blændet og forsynet med 
en dør. Ved opstilling af orgel 192314 fjernedes 
skillemuren, og i stedet etableredes et vindfang 
inden for yderdøren.24 Det borttoges i begyn
delsen af 1970’erne, da rummet nyindrettedes 
som præsteværelse (arkitekt Marinus Andersen) 
og udstyredes med en delvis oplukkelig panel
væg i arkaden.

Det nye kor har ingen specifikke daterende 
detaljer, men er muligvis en eftermiddelalderlig 
ombygning forud for opstillingen af altertavlen 
1626, jfr. †gulv nr. 4. Under alle omstændighe
der repræsenterer fornyelsen en usædvanlig 
form, hvor man ved at bibeholde dele af den
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Fig. 11. Indre, set mod øst. P. Hauberg fot. 1895. - Interior to the east.

gamle gavl kun har øget alterrummets udstræk
ning i bredden.25 Til de nye sidemure og om
bygningen af gavlen er i væsentligt omfang be
nyttet rå og kløvet kamp fra forgængeren, sup
pleret med munkesten og teglbrokker. Flanke
murene, der er rejst i forlængelse af skibets efter 
fjernelsen af triumfgavlen, har falsgesims som 
dette. Det indre, der altid har været ensidigt be
lyst fra syd, dækkes af et samtidigt hvælv, hvi
lende på forlæg samt skjoldbuen af skibets øst- 
ligste hvælv; ribberne er halvstens.

Koret er præget af senere stabiliserende og re
noverende indgreb. Således indlagde Rasmus 
snedker, Hjembæk, og murermester Christen 
Lauridtzen, Roskilde, 1668 †ankerbjælker (jfr.

fig. 11) tværs over rummet og i tagværket, da 
kirken var revnet i begge hjørner. Ydermere op
sattes ved nordre hjørne en støttepille med små 
rundbuede blændinger foroven. Materialet - fra 
den netop nedrevne kirkelade? - var 1700 mur
sten, der købtes af sognepræsten og »var så 
store, at man neppelig kunne age 60 til læsset«.11

Taggavlen må alligevel, muligvis i 1700’rne?, 
være faldet eller taget ned og erstattet af det nu
værende valmtag. For en delvis nedstyrtning ta
ler den omstændighed, at hvælvkapperne for
oven er ombygget med små gule sten, et materi
ale, der også er benyttet til ommuring af korets 
sydøstre hjørne.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
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Fig. 12 a-c. Udgravning i koret og skibets sydøstre hjørne 1958. a. Det nuværende kors ældste gulv (s. 1694). 
Opmåling ved Marinus Andersen, b. Korets oprindelige plan (s. 1687) samt levn af middelalderlige gulve i 
skibets sydøstre hjørne (s. 1694). Opmåling og rekonstruktion ved HS. c. Tværsnit af fundament til det op
rindelige kors nordmur samt korets ældre gulve (s. 1694). Planer 1:150 og snit 1:60, tegnet 1987-88 af Jesper 
Sort.- Excavations in the chancel and the south-east corner of the nave 1958. a. The oldest floor of the present chancel, b. 
Ground-plan of the first chancel and remains of medieval floors in the south-east corner of the nave. c. Cross section of the 

foundation of the north wall of the original chancel together with older floors.

delse. De ovennævnte reparationer af koret ken
des alene, takket være et tiårs bevarede regn
skaber, der også giver indtryk af behov for 
istandsættelse af kirkens teglhængte tage og af 
vinduerne.26 Herudover er der kun fa skriftlige 
oplysninger om kirkens vedligeholdelse i efter- 
middelalderlig tid. Det synes imidlertid, som 
om den har gennemgået en mere omfattende 
restaurering o. 1860, idet tårnet, som beskrevet 
under denne bygningsdel, da fik en gennem
gribende istandsættelse; jfr. endvidere vinduer 
og altertavle.

Ved udgravning i koret og skibets sydøstre 
hjørne 1958 (fig. 12 a-c) fremkom oplysninger 
om ældre, hovedsagelig middelalderlige †gulve.
1) Oprindeligt mørtelgulv i koret, udstøbt over

kantstillede brosten, ca. 40 cm under eksiste
rende gulv. Tilsvarende oprindeligt gulv påvi
stes i skibet. 2) Yngre mørtelgulv i oprindeligt 
kor, ca. 12 cm over det ældste og teknisk om
trent af samme beskaffenhed. 3) Murstensgulv i 
skibet, ca. 28 cm under eksisterende gulv. Til
svarende påvist ved korbuens nordre vange.27 4) 
Murstensgulv, muligvis det ombyggede kors 
ældste, lagt o. 1625, af røde munkesten i møn
ster og omfattende en forhøjning foran altret.28

Ved gulvundersøgelsen 1958 optoges tre
*gulvfliser fra o. 1300 af hvilke de to indleveredes 
til Nationalmuseet (inv. nr. D 14 og 15 /1958), 
mens den tredje opbevares i præstegården. De 
kvadratiske fliser, af rødt murstensgods, er frag
mentariske, men har haft en sidelængde på 14,5-
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15,3 cm og en tykkelse af 4 - 4,6 cm. På over
siden er indstemplet planteornamentik, over
trukket med mørk grøn glasur. Mønstret på de 
to af fliserne er en hjerteroset (fig. 13 a), kendt 
fra adskillige andre nordvestsjællandske fund.29 
Den tredje prydes derimod af to krydslagte, lin
seformede figurer, som udfyldes og indrammes 
af bladornamentik (fig. 13 b). Mønstret kendes 
foreløbig kun fra dette eksemplar.

182430 anføres, at kirken »for en del år siden« 
havde fået nye vinduer.31 De nuværende vinduer, 
der alle har støbejernsstel og spidsbuet afslut
ning på nær våbenhusets fladbuede østvindue, 
er imidlertid yngre og sandsynlig fra tiden kort 
før tårnets istandsættelse 1860-61.32

Tagværker. Over skibet og underdelen af det 
gamle tårn er en 16 fags dragerstol af eg, num
mereret fra øst mod vest med romertal ved 
nordsidens bladede samlinger. Stolen, der sand
synligvis er samtidig med nedtagningen af det 
første tårn og opførelsen af det nuværende, har 
dobbelt lag hanebånd understøttet af dragere 
samt lodrette spærstivere. Korets fem fags tag
værk er opbygget efter samme skema, men 
nummereret fra vest. Spærsko og -stivere er af 
eg, de øvrige led derimod af fyr. Ved valmtagets 
etablering er det østligste spærfag fjernet. Ka
pellet har oprindeligt tagværk af spinkelt ege
tømmer med nyere forstærkninger og udskif
tede led. Stolen er nummereret med trekantstik 
på streg fra nord og opbygget med to lag hane
bånd samt lodrette spærstivere. Våbenhusets, 
der er af samme materiale og følger tilsvarende 
skema, må være samtidig med forhøjelsen. Tår
net har seks fag tagværk med dobbelt lag hane
bånd og lodrette spærstivere kæmmet ned over 
foden. Nummerering fra vest med streger, der 
er øksehugne i syd, men udstemmede i nord. 
Materialet er eg, men adskillige led er senere 
udskiftet i fyr samt eg (1977).

Kirken står i dag hvidkalket og hængt med 
røde vingetegl. Overalt gulve fra nyere tid: Ko
rets er af kantstillede gulsten, lagt i mønster 
uden fuge som led i alterrummets nyindretning 
1958 (arkitekt Marinus Andersen). Ved denne 
lejlighed sænkedes det til samme niveau som 
skibets og et (†)murstensgulv (nr. 4) i koret. Det

Fig. 13 a-b. *Gulvfliser fra o. 1300, fremdraget 1958 
ved udgravning i kor og skib (s. 1694f.). a. I præ
stegården. NE fot. 1980. b. I Nationalmuseet. NE 
fot. 1988. - *Floor tiles dating from c. 1300, brought to 
light in 1958 when excavating in the chancel and nave. a. 
In the Vicarage, b. In the National Museum.

nye gulv er trukket ind i skibets østligste fag 
frem til stolene.33 I midtergangen, tårnrummet 
og våbenhuset er der gule sten på fladen uden 
fuge, dels almindelige mursten, dels kvadratiske 
fliser. Sidstnævnte materiale er tillige benyttet i 
sydkapellet. I stolene er der trykimprægnerede 
brædder (1967). Våbenhusets bræddeloft er grå- 
malet.

Opvarmning. 1888 anskaffedes en kakkelovn, 
opstillet i sydsiden af langhusets vestligste fag 
(jfr. fig. 3). 190914 afløstes den af en kalorifer på 
samme sted. Det nuværende varmeanlæg er fra
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Fig. 14 a-b. Udsmykning østligst på nordvæggen i langhusets andet fag. a. Indridset »kuglekors«, jfr. fig. 15 
(s. 1696). HJ fot. 1987. b. Uidentificerede kalkmalerier o. 1300-50 (s. 1697). Egmont Lind fot. 1959. - Decoration, 
easternmost on the north wall of the second bay of the church, a. Carved “cross of circles” cf.fig. 15. b. Unidentified mural 
paintings, c. 1300-50.

1966 og en kombination af oliefyret varmlufts- 
indblæsning og vandradiatorer i våbenhus og 
sydkapel.34

KALKMALERIER

På skibets overvægge, hovedsagelig nordsidens 
østre halvdel findes næsten bortslidte levninger 
af en unggotisk udsmykning. Ved kirkens re
staurering 1958 afdækkedes yderligere rester af 
samme dekoration på nordvæggen i langhusets 
andet og tredje fag foruden et oprindeligt, i pud
sen indridset kors. Ydermere fremdroges to vie
kors og en geometrisk ornamentik på under
siden af arkaden mellem tredje og fjerde fag. 
Fundet undersøgtes samme år af Egmont Lind, 
der 1959 restaurerede den bedst bevarede rest af 
det unggotiske maleri østligst på nordvæggen af

andet fag foruden de to viekors. Det øvrige, 
som kendes gennem indberetning og fotogra
fier, overhvidtedes atter.35

1) »Kuglekors« (fig. 14a og 15) indridset med 
passer i den oprindelige murpuds på skibets 
nordvæg, tæt ved den senere nedrevne triumf
væg. Kompositionen, hvis indrammende cirkel
slag har en diameter på 35 cm, er formentlig 
indridset samtidig med bygningens opførelse. 
Senere skjult under det unggotiske kalkmaleri, 
hvor det nu anes østligst forneden og til dels 
dækkes af hvælvets skjoldbue.

2) 0.1300-50 er skibets vægge udsmykket 
med billeder, hvis disposition, karakter og em
nevalg kun i meget begrænset omfang fremgår 
af levnene på nordvæggen. Udsmykningen har 
omfattet to billedrækker, af hvilke den øvre af
sluttes med en kronfrise (jfr. fig. 4), der nu
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fremtræder med små modstillede trekanter; et 
tilsvarende bånd har muligvis skilt de to ræk
ker.36 Under den nedre billedserie er malet en 
lavfrise med knækbånd? over en dragning, teg
net med karakteristiske v-folder. Vinduets 
smige rummer spor af bladornamentik og ind
rammes i murflugten af en ca. 50 cm bred bort, 
udfyldt af trekanter omkring små bladduske 
(jfr. fig. 4).

Af den nedre billedrække er bevaret et frag
ment (fig. 14b), som viser øvre halvdel af en stor 
kappeklædt skikkelse med hovedet hældende 
mod øst, hvor tre mindre skikkelser nærmer sig 
hovedfiguren; herover spidsen af en vinge. I 
samme fag, men vest for det sekundære vindue 
påvistes et flagrende klædebon samt en stump af 
lavfrisens dragning. I tredje fag sås foruden dele 
af det dekorative system et kjortelfragment, til
hørende den øvre billedrække. Af denne er be
varet stærkt slidte billeder på overvæggen mel
lem den forsvundne triumfvæg og vinduet 
(fig. 4). Tydeligst er to stående, indbyrdes sam
talende skikkelser ved siden af vinduet. Den 
østre er en mandsperson med jødehat eller krone 
og hånden rakt frem mod den glorieprydede 
person ved siden af.37 En sikker tolkning kan 
ikke gives, og det gælder tillige figurresterne 
videre mod øst. Tydeligst af disse er en glorie- 
prydet skikkelse og et barn, der rækker hænder 
frem. - Udsmykningen er malet med rødbrune 
og -gule farver på den hvidtede puds. De hvide 
farver og linjer i konturer og draperi kan være 
udsparet og muligvis forhøjet med senere bort
slidt farve. Inden hvælvslagningen er udsmyk
ningen opgivet og overhvidtet.

3) To senmiddelalderlige, men indbyrdes af
vigende viekors er indridset på undersiden af 
arkaden mellem tredje og fjerde fag. Det nor
dre, hvis underste del er rekonstrueret, frem
træder som et rødbrunt cirkelkors, kronet af lille 
skråtstillet kors med fligede ender. - Det søndre 
er farveløst og indrammes af sig-sag linje mel
lem de to cirkelslag omkring selve korset.

†Kalkmalerier. 1) Øverst på ovennævnte bues 
underside over viekorsene fandtes en yngre ud
smykning, bestående af sparremønster i gråt 
(dekomponeret sort) og hvidt.

2) I sin indberetning 1895 omtaler P. Hauberg 
middelalderlige, kalkmalerier på skibets hvælv
kapper. Emnerne opgives som »Maria med bar
net«, »Helligtrekonger« samt »andre bibelske 
fremstillinger«.

Fig. 15. Indridset »kuglekors«, østligst på nordvæg
gen i langhusets andet fag, jfr. fig. 14a (s. 1696). - 
Carved “cross of circles”, cf. fig. 14a.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens indre præges helt af den gennem
gribende istandsættelse 1957-58, da den traditionelle 
alterskranke fjernedes fra koret, som nu kun rummer 
alterbordet med dets tilbehør og to lange nadver
skamler fra restaureringen. Den romanske font står i 
skibets nordøstre hjørne, mens resterne af en deg
nestol med gavle fra o. 1500 er opstillet foran orglet 
over for indgangen fra nordre våbenhus. Et messing- 
dåbsfad fra midten af 1500’rne skænkedes til kirken 
1626, samme år som altertavlen anskaffedes, muligvis 
i forbindelse med en udvidelse af koret. Prædikesto
len bar tidligere malet årstal 1608 og må også udfra 
stilistiske kriterier være udført på denne tid.

Alterkalken fra o. 1645 er antagelig ligesom hoved
kirkens et Århus-arbejde, mens oblatæske og alter
kande er af den kendte type, der sattes i produktion 
1836 af Den kongelige Porcelænsfabrik, og som blev 
forordnet i et cirkulære fra 1843. Ligeledes er dåbs- 
kanden af tin et københavnsk produkt af en ofte be
nyttet form, her udført af et medlem af slægten Bunt- 
zen. Også klokkerne fra henholdsvis 1616 og 1837 er 
støbt i hovedstaden. Ved en istandsættelse 1859 »mo
derniseredes« altertavlen, og der opstilledes nye sto
lestader, som stadig er i brug. Muligvis var det ved 
den lejlighed, korbuekrucifikset fjernedes, i hvert fald 
er det ikke omtalt i beskrivelsen 1862.
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Fig. 16. Altertavle med reliefskåret årstal 1626 og malet 1627. I postamentfremspringene reliefskårne våbener 
repræsenterende Rigets løver, Christian 4, lensmanden på Kalundborg, Hans Lindenow, og Sjællands biskop, 
Hans Poulsen Resen, mens fodstykkets malede indskrifter oplyser navnene på provst, præst og kirkeværge 
(s. 1699). NE fot. 1980. - Altar-piece with the date 1626 carved in relief and painted in 1627. Armorial bearings are carved 
in relief on the pedestal projections; they represent the lions of the Realm, Christian 4, Hans Lindenow, Lord Lieutenant of 
Kalundborg, and Hans Poulsen Resen, Bishop of Zealand. Painted inscriptions on the plinth give the names of the rural 
dean, the priest and the churchwarden.

Ved en istandsættelse 1958 under ledelse af arkitekt 
Marinus Andersen borttog man forrige århundredes 
tilføjelser på altertavlen og genanbragte vingerne på 
oprindelig plads.

Alterbord, middelalderligt, fra det oprindelige 
kor, muret op ad den delvis bevarede østvæg. 
Det er opført af munkesten, men nu helt dækket 
af paneler. Ved en undersøgelse 1958 konstatere
des, at det var forhøjet med to nyere skifter ved 
de tre frie sider; derover lå en ældre træramme, 
og indenfor var der fyldt ud med stenstumper 
og mørtel, som var lagt oven på et plant puds
lag. Dette strakte sig ud under den opmurede 
kant. Hvornår denne forhøjelse er foretaget, la
der sig næppe afgøre. Den fjernedes ved oven

nævnte restaurering, mens trærammen anbrag
tes direkte på det gamle bord.

Rester af †sidealtre (fig. 5) er bevaret i skibets 
østre hjørner; tæt ved det søndre findes i syd
væggen en gemmeniche (fig. 5), se s. 1688.

Alterbordspanel, fra o. 1600, af fyrretræ. For
siden, 107 x 190 cm, har fem glatte fyldinger 
adskilt af smalfelter, sydsiden tre, mens nordsi
den er glat; alle står nu afrensede. 1954 havde 
kortsiderne lys egetræsfarve.

†Alterklæder. Inventarierne 164738 og 169539 
nævner blot et alterklæde, mens det 1667 om
taler et af sort og rødt »kaff«fløjl.11 1843 var al
terklædet brøstfældigt, og 1849 ønskede synet 
det opfarvet med karmoisinrødt og nye guld
galoner anbragt. 1859 skulle klædet fornys eller
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opfarves; manglen var afhjulpen 1860,30 men 
1869 burde (samme?) klæde fornyes.

Altertavlen (fig. 16) er ifølge skåret årstal ud
ført 1626 og malet 1627 i overensstemmelse med 
de skårne og malede våbener på postament og 
fodstykke.40 Opbygningen svarer til den noget 
ældre tavles i Føllenslev og er et sent eksempel 
på en såkaldt baldakintavle, her dog med ma
lerier i storstykkets felter og ikke malede skrift
steder som i hovedkirkens. Storvingerne er ud
ført efter et skema, der ligner det, som især An
ders Nielsen Hatts Roskildeværksted bruger, 
men skyldes en anden hånd.41

Postamentfremspringenes fire våbener beteg
ner: rigets løver, Christian 4 (fig. 17), lensman
den på Kalundborg 1624-39, Hans Lindenow, 
og Sjællands biskop 1615-38, Hans Poulsen Re- 
sen. Storstykket tredeles af søjler med pryd
bælte, hvis oprindelige dekoration er skåret 
bort, antagelig ved en restaurering 1859, da de 
erstattedes af bosser fjernet 1958. De frem
komne spor lader formode, at der ved tavlens 
tilblivelse var putti med lidelsesredskaber, såle
des som det endnu ses på den beslægtede tavle i 
Hørve (Ods hrd.) og på tavlerne fra Anders Ni
elsen Hatts værksted, f.eks. i Grandløse (s. 210 
med fig. 9). Felterne rummer arkader, den mid
terste med dobbelt bueslag. Til siderne vinger

Fig. 17 og 18a-b. Detaljer fra altertavlen (sml. fig. 16). 
17. Christian 4.s monogram (s. 1699). 18a-b. *Pelika- 
nen der hakker sit bryst og *Gud Fader (s. 1700). I 
NM2. - Details of the altar-piece (cf. fig. 16). 17. The 
monogram of Christian 4. 18a-b. *The pelican pecking its 
breast and *God the Father.
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Fig. 19. Maleri forestillende Jesus som tolvårig i 
templet, malet og skænket af fru Lucie Marie Inge
mann i 1840’rne til altertavlens storfelt (s. 1701). NE 
fot. 1980. - Painting of Jesus among the Doctors painted 
and donated by Lucie Marie Ingemann in the 1840’s. For
merly part of the altar-piece.

med kvinde holdende nu knækket palmegren 
foroven12 og en stor, plump fod forneden; des
uden ansigt, frugtbundt og beslagværk.42

På gesimsfremspringene årstalscifrene 1626 og 
herover den hvælvede baldakin, som bærer tve
delt topstykke, hvis vinger har rovfuglehoved 
foroven og i øvrigt viser samme knortede skæ
remåde som storvingerne (fig. 20). Tavlen kro
nes af trekantgavl, hvori spor af buste, utvivl
somt den Gud Fader med verdenskuglen, der 
1924 erhvervedes til Nationalmuseet (inv.nr. D 
10700) sammen med topfiguren,43 en pelikan 
(fig. 18 a-b), der hakker sit bryst for at give næ
ring til de tre unger. På gavlens skråsider ligger 
volutbånd; på toppen og på hjørnerne ses nu 
firkantede postamenter med vaser. Tidligere 
stod der drejede kugler som de flankerende.

Stafferingen, der fremdroges 1957,44 er den 
oprindelige bestående af rødt, grønt og brunt 
samt forgyldning på detaljer med mørkeblå 
baggrund på vingerne. Indskrifterne er gyldne 
på sort bund. I fodstykkets felter er med versaler

malet navnene på provsten, præsten og kirke
værgen, hvis bomærker og initialer er afbildet 
på fremspringene. Begyndende i nord: »An- 
dræas Ioanis Calenbvrgensis præposit(vs) Skip- 
pinensis«, »Iohannes Nicolai Fellislovis pastor 
hvivs lori(!)« og »Peder Sørrensen kirkewerge« 
(Anders Jensen Kalundborg provst i Skippinge 
herred, Hans Nielsen Føllenslev sognepræst45 og 
Peder Sørensen kirkeværge).

Under de ovenfor omtalte reliefskårne våbe
ner på storstykkets postamenter ses relevante 
initialer, begyndende i nord: »R(egna) F(irmat) 
P(ietas)« (Fromhed styrker rigerne), som var 
kongens valgsprog, og under hans monogram: 
»Vivat, vivat« (kongen) leve, dernæst »HL« for 
Hans Lindenow og »IPR« for Hans Poulsen Re- 
sen. De latinske indskrifter i de mellemliggende 
felter har relation til malerierne ovenover: »Ipse 
avtem vvlneratvs est propter in inqvitates no
stras, attrit est propter scelera nostra Esa 53«, 
»Accipite, come dite hoc est corpvs mevm qvod 
pro vobis datvr bibite ex hoc omnes hic calix 
novvm testamentv meo sangvine qvi pro vobis 
effvnditvr« og »Absorta est morsin victoria 
vbitv vso mors acvlevs et tva inferna victoria 
Cor 15« (Men han blev såret for vore overtræ
delser ... Tag dette og spis det; dette er mit le
geme ... Døden er opslugt sejren er vundet ...).

I storstykkets sidefelter ses de oprindelige 
fremstillinger af Korsfæstelsen og Opstandelsen 
(fig. 20), hver 121 x 56 cm, holdt i grå farvetoner 
og fortrinsvis rødt. Midtfeltets maleri er gået 
tabt, jfr. nedenfor. I gesimsfrisen meddeles året 
for malerarbejdets udførelse: »Anno 1627«. 
Midtfeltets indskrift henviser til billedet på bal
dakinen ovenover, som viser Himmelfarten be
tegnet ved Kristi fødder i skyer og en rød flag- 
resnip. I de to flankerende felter ses måne (mod 
nord) og sol (mod syd) på en stjernestrøet, blå 
himmel. Topstykkets billeder, der ligesom stor
stykkets er malet på træ, antagelig med en blan
ding af tempera og olie, viser to dyder »Fides« 
(Troen) og »Spes« (Håbet) med henholdsvis 
kors i højre hånd og anker i venstre. Troen bæ
rer gullig kappe over hvid kjole og sidder (eller 
står) ved grønt bord, mens Håbet har rød kappe 
over hvid kjole, bordet dækkes af hvid dug.
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Fig. 20. Malerier i altertavlens storstykke: I nordre sidefelt Korsfæstelsen, i søndre Opstandelsen, sml. fig. 16 
(s. 1700). NE fot. 1987. - Paintings on the central panel of the retable: flanking zone north, the Crucifixion; south, the 
Resurrection, cf. fig. 16.

Navnene er malet med hvide versaler bag dem.
For nærværende er der ikke taget bestem

melse om udformningen af storstykkets midt
felt. Ved restaureringen 1957 indsattes som en 
midlertidig foranstaltning et rødmalet lærred. 
Forinden rummede det et maleri (fig. 19), skæn
ket i 1840’rne af en »veldædig giverinde«,30 for
mentlig identisk med værkets kunstner, Lucie 
Marie Ingemann.46 Det måler 101 x 67 cm og er 
malet med olie på lærred; farverne er brune, 
pink, mørklilla, lilla, lyseblå, grøn og gul. Bille
det, der forestiller Jesus som 12-årig i templet, 
sidder i en samtidig ramme afpasset efter alter
tavlens midtfelt. Nu ophængt i tårnrummet.

†Altertavlemaleri, forestillende Nadveren, om
tales 1906 og 1917 liggende på våbenhusloftet, 
men ansås dengang ikke for at have nogen 
kunstnerisk eller arkæologisk værdi.

†Altertavlefigur. 1809 skrev præsten til 
Oldsagskommissionen om et billede, af træ, 3/4 
alen højt, forestillende en skægget mand »om
hængt med en kappe«.

Altersølv. 1) Kalken (fig. 21) er næsten identisk 
med hovedkirkens fra 1645 udført af den århusi
anske sølvsmed Niels Christensen. Den er 20 
cm høj, med ottetunget fod, tilsvarende skaft og 
på den fladovale knop otte glatte tunger. Bæ
geret har graveret krucifiks, hvis korstræ er set i 
perspektiv og forsynet med skriftbånd hvorpå 
med versaler: »Inri«. Ved en istandsættelse 1971 
forsynedes bægeret med hældetud. Disken er 14 
cm i tvm. med 3 cm bred fane, hvorpå graveret 
cirkelkors. 2) Fra 1900’rnes tredje fjerdedel.

Oblatæske, fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, sort med guldkors og -kanter. Cylinder- 
formet med låg. Desuden to tilsvarende alter
kander, den mindre muligvis anskaffet 1844, da 
synet noterede, at den bestilte alterkande endnu 
ikke var ankommet,30 den anden efter notat 1906 
om anskaffelse af en ny kande til mindst tre fla
sker vin.14 †Flaske. Inventariet 1667 anfører en 
tinflaske til at hente kirkevin i.11

Ske, 1893,14 stemplet AF for A. Fleron,47 og 
Københavnsmærke (18)93.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 115
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Fig. 21. Alterkalk fra o. 1645 med graveret krucifiks 
på bægeret (s. 1701). NE fot. 1980. - Chalice from 
c. 1645 with crucifix engraved on the cup.

Alterstager (fig. 22), sengotiske, hvilende på 
tre fødder, med kraftig hulkel i fod- og lyseskål; 
i sidstnævnte lysepig af jern. Højde 36 cm. Skaf
tet brydes af tre midtdelte ringe, den midterste 
størst. Beslægtet med stager i bl.a. Hagested 
(s. 547), samt Bregninge og Bjergsted (Skip
pinge hrd.). - Syvarmet stage, fra o. 1900.

†Røgelsekar. Inventarierne 1647, 1667 og 1695 
omtaler et ildkar til at hente ild i.48

†Messehagler. Inventarierne 1647, 1667 og 1695 
nævner en messehagel af rødt fløjl.48 1830 no
terede synet, at kirken manglede messehagel.30

Alter skranken, fra 1958, er udført efter tegning 
af arkitekt Marinus Andersen og består af to 
skråtstillede lange nadverskamler med jernstan
dere. †Alterskranker. Fra fotografier kendes to 
ældre skranker; den ældste (fig. 11) havde enkle 
standere af træ og håndliste med tandsnit under 
profilliste. Udformningen antyder, at der var 
tale om genanvendte dele, muligvis fra et ned

taget korgitter eller stolestadepanel. 1906 opstil
ledes en ny,14 ligeledes retkantet skranke, hvis 
drejede standere havde lille balusterled forne
den.

Font (fig. 25), romansk, af granit, sammensat 
af to dele, kummen af en mere grovkornet og 
grå sten end foden. Af Roskildetype,49 foden 
med tætsnoet tovstav foroven, kummens mere 
åben. Spor af bemaling, muligvis fjernet efter 
synets henstilling 188914 følgende ministeriets 
cirkulære af 23. maj dette år. I skibets nordøst- 
hjørne.

Dåbsfad (fig. 24), fra o. 1550, af messing, 61,5 
cm i tvm., dybde 16,5 cm, fanen 10 cm bred. 
Antagelig skænket til kirken 1626, jfr. graveret 
versalindskrift på fanen: »Karine Peders Lytze 
Iensdatter Karine Persdatter Kirstine Pedersdat- 
ter 1626«. Under bunden indridset initialerne 
EC. Fadets udformning såvel som størrelsen 
svarer nøje til det i Nørre Jernløse (s. 100).

Dåbskander. 1) Sandsynligvis anskaffet efter 
synets notat 1892, at en dåbskande af engelsk

Fig. 22. Sengotisk alterstage (s. 1702). NE fot. 1980. - 
Late Gothic altar candlestick.
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Fig. 23. *Korbuekruci- 
fiks fra o. 1250 (s. 
1703). fot. NM 2. - 
*Chancel-arch crucifix 
c. 1250.

tin, nikkel eller aluminium manglede.14 I så fald 
udført af johan Lorentz Buntzen, der fik borger
skab i København 1874 (sml. †dåbskande). Kan
den, der er af tin, har paralleller i bl.a. Kirke 
Eskildstrup (s. 316 med fig. 12), Store Fuglede 
(s. 1623 med fig. 18) og Holmstrup (Skippinge 
hrd.). Højde 23,5 cm. Under bunden stemplet 
L. Buntzen.50 2) Fra nyeste tid, af messing.

†Dåbskander. Inventariet 1667 nævner en mes
singkedel til at hente vand i.11 En tinkande til 
døbevandet omtalt 1862, kan enten være gået 
tabt eller være identisk med den eksisterende, 
som da må skyldes J. L. Buntzens fader eller far
fader; dog anvender begge så vidt vides afvi
gende stempler, mens kanderne er ens.50

*Korbuekrucifiks (fig. 23), fra o. 1250, beslæg
tet med krucifikserne i Søstrup, Vallensved og 
Ølsted, der antages at være udgået fra samme 
værksted.51 Yderligere et antal hører stilistisk til 
gruppen og synes i hvert fald at være skåret efter 
et fælles forbillede.52

Figuren er 137 cm høj, og korstræet måler 212 
x 212 cm, efter at øvre del af den lodrette kors- 
arm er brudt af. Kristus, som har mistet den 
oprindelige kongekrone, hænger i skråt strakte 
arme og med højre knæ bøjet på den for grup
pen karakteristiske måde, hvorved de overlagte 
fødder næsten dækker hinanden, og højre fods 
hæl står ind mod venstre. Hovedet er bøjet lidt 
mod højre, øjne og mund lukkede (fig. 26). 
Skæggets udformning svarer til Vallensvedfigu- 
rens, det samme gælder hårets bløde lokker, 
som falder bag om skuldrene. Lændeklædet har 
vulst med knude ved Kristi venstre hofte, hvor 
det når ned til knæet, mens det højre er dækket.

Det let hvælvede korstræ har hulkel langs 
kanterne afbrudt af oprullede, næsten cirkulære 
bladknopper; indridsede linjer midt på stammen 
antyder en bortskåret bladdekoration, jfr. ek
sempelvis Nørre Jernløse (s. 100 med fig. 15). I 
korsskæringen ses glorieskive. For enderne - 
undtagen foroven - er der kvadratiske felter

115*
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Fig. 24. Dåbsfad af messing, fra o. 1550, med gra
verede navne og årstallet 1626 på fanen. I bunden 
fremstilling af Bebudelsen (s. 1702). NE fot. 1980. - 
Baptismal dish of brass, c. 1550, with engraved names and 
the date 1626 on the edge. In the centre a representation of 
the Annunciation.

Fig. 25. Romansk døbefont af granit (s. 1702). NE 
fot. 1980. - Romanesque font of granite.

med firpasformede, fordybede felter og lilje
blade i hjørnerne. Det er bemærkelsesværdigt, 
at feltet på den lodrette korsarm er markeret 
med hulkel i modsætning til de to andre, selv 
om det ligesom disse synes at være skåret i ét 
med korsstammen. Indsnit på øvre del af den 
lodrette korsarm kan have været brugt til fast
gørelse af et skriftbånd.

Krucifikset er næsten helt afrenset for farver; 
de få rester synes at stamme fra en renæssan
cestaffering på forholdsvis tynd kridtgrund. Det 
fremgår, at figuren har haft bleg kødfarve med 
stærkt røde bloddråber, brunt hår og skæg. 
Lændeklædet har været forgyldt med cinnober
rødt for. Korstræet var grønt med mønjerøde 
kanter og gule knopper. På korsendernes felter 
er fundet rester af grønt og en bleg blå farve; 
kanten har været mønjerød, hjørnebladene 
grønne med blegt blåt i krogene.

1906 lå krucifikset på loftet over nordre vå
benhus; 1914 blev Kristusfiguren afgivet til Na
tionalmuseet, dog manglede armene, som først 
indsendtes 1917 sammen med det stærkt med
tagne korstræ. Ved en konservering 1952 fjerne
des yngre gipsudfyldninger, og bruddene ud
fyldtes efter nutidige principper, ligesom figu
ren fik en behandling med voks (inv.nr. D 
9406).

Prædikestol (fig. 27), fra 1600’rnes første fjer
dedel, jfr. postamentets reliefskårne indskrift, 
som angiver navnet på præsten Niels Hansen, 
der fungerede 1596-1623. Bærestolpe og opgang 
er nyere.

Stolen er på fire fag adskilt af dobbelte søjler, 
der hviler på postamentets vinkelbøjede frem
spring; felterne herimellem rummer for de yder
stes vedkommende reliefskårne versalindskrif
ter: »Nicolavs Iohannis pastor hvivs loci« og 
»Hans: Ienseesel. L. D.« hvorefter bomærke
skjold med initialerne HI over S med tre snøl- 
ler.53 I det ene af de to midterste felter ses solen 
og et månesegl, i det andet kassetteværk. De 
joniske storsøjler har prydbælte med bosser, og 
under kapitælet bemærkes et bånd med rosetter 
sml. f.eks. altertavlen i Svallerup (s. 1596, 
fig. 14). Felterne rummer perspektivisk udførte 
arkader med slyngbånd på pilastre og bueslag,
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Fig. 26. Detalje af *korbuekrucifiks fra o. 1250, sml. fig. 23 (s. 1703). LL fot. 1988. - *Detail of the effigy of Christ, 
c. 1250, cf. fig. 23.

desuden består den kompakte dekoration af 
henholdsvis kannelerede kvartsøjler og skæl- 
lagte blade; i sviklerne rosetter og bladlignende 
ornament. Arkaden hviler på tre konsoller, og 
over bueslaget ses perlestav, tandsnit og ægge
stav.

Den gennemløbende gesims har to perlestave 
på arkitraven, glat frise og kronliste med pære
stav. Mellem en yngre balusterformet bæresøjle

og kurven er indskudt et kvartrundt led, hvorpå 
fladsnit i form af kassettelignende skæringer 
omkring rosetter.

Himlen udgør en del af en ottekant. Den har 
hængebort bestående af små volutter og top
stykker formet som trekantgavle hvori engleho- 
ved (fig. 28). På de skrå sider ligger volutter; på 
toppen og imellem gavlene er anbragt drejede 
kuglespir på firkantet postament med rudebos-



1706 SKIPPINGE HERRED

Fig. 27. Prædikestol fra 
o. 1600, tidligere med 
malet årstal 1608 (s. 
1704). NE fot. 1980. - 
Pulpit from c. 1600, for
merly with the painted date 
1608.

ser. Undersiden har ottekantet felt dannet af 
profillister og heri roset.

Opgang med slanke tremmer fra slutningen 
af 1800’rne.

Farverne, fra en istandsættelse 1939, er choko
ladebrun med lysegrønne stor- og postament-

felter, sorte søjleskafter og gesimsfrise, for
gyldte lister og Jesumonogrammer i storfelter
nes arkader. Himlens underside er mørkegrøn, 
rosetten rød med gyldne kanter. I stolens ge
simsfrise ny, forgyldt fraktur: »Sandelig Sande
lig siger jeg eder, dersom nogen holder mit Ord
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Fig. 28. Topstykke på prædikestolshimlen, sml. fig. TI (s. 1705). NE fot. 1980. - Terminal on the sounding-board 
above the pulpit, cf. fig. 21.

skal han i al Evighed ikke se«, og i himlens ge
simsfrise læses: »Istandsat Aar 1939. Salige er de 
som hører Guds Ord og bevarer det Luk. Evg.
11 Cap. 28 v.«.54 Ved sydvæggen, i andet fag, 
vest for vinduet.

Stolestader, fra 1860’erne,55 med spidsbuede 
gavle, hvori glat felt, svarende til de af arkitekt 
H. C. Stilling tegnede i S. Petri kirke i Køben
havn.56 Mørkegrønne med hvide kanter, sæ
derne mørkegrå, rygstøddene brungule; denne 
farve er også påført væggene i højde med sto
leryggene. 1917 var de egemalede.

Ved gjordbuen mellem andet og tredje fag er 
anbragt to låger fra et ældre (†)stolesæt. De har 
arkader med båndslyng i bueslaget og i svik
lerne treblad; den ene gavl har kannelerede pila
stre. I felterne reliefskårne versaler: »Peder Sør- 
rensen. K(irke) W(ærge) a(nn)o 1624« (fig. 30) 
og »Laridz Sørrensen. Skof« »K(irke) W(ærge) 
1642«. - 1667 reparerede Rasmus snedker i 
Hjembæk 24 stole med sæde og hylder.11

Før sidste restaurering var der nyere †fyl-
dingspaneler med en fast bænk langs korets tre

12vægge.
Ved en gulvundersøgelse foretaget i forbin

delse med denne istandsættelse konstateres re

ster af en muret bænk langs sydvæggen i skibets 
østligste fag. Fem løse bænke, fra 1800’rne, sva
rer til to i Føllenslev.

†Skriftestol. På fotografi fra 1895 ses i koret en 
skriftestol sammensat af dele fra forskellig tid, 
de ældste formentlig gående tilbage til 1600’rne. 
Dele heraf ligger på loftet over nordre våben
hus; i den ene gavls arkadefelt er indskåret initia
lerne »PA«. Stolen havde en yngre overbyg
ning, antagelig fra 1800’rne og var forsynet med 
gardiner til at trække for. Den stod i korets 
nordside. Fjernet efter 1917.

Rester af en degnestol (fig. 29) fra o. 1500 er nu 
opstillet foran orglet. Det er de to oprindelige 
gavle af eg og et forpanel af fyr, på et nyt fod
stykke. Gavlene har skrå afskæring foroven, 
hvor en løve ligger oven på to rækker tagsten. I 
gavlfeltet ses reliefskåret fremstilling af Johan
nes stående under trekløverformet arkade. Fi
guren er raffineret anbragt lidt skævt i feltet, 
hvorved det yderste af kappen er skåret af i den 
ene side, mens han løfter højre hånd velsignende 
over kalken i den venstre. Ansigtet har frem
trædende kindben og flad næse, ikke ulig frem
stillingen af Peter på den jævnaldrende degnestol 
i Havrebjerg (s. 1106, fig. 26), hvor den karak-
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Fig. 29. Gavl fra tidligere degnestol udført o. 1500. I 
feltet er fremstillet apostlen Johannes med kalk i hån
den; ovenover liggende løve (s. 1707). NE fot. 1980. - 
Bench-end from a pew for the parish clerk c. 1500. The 
panel shows St. John with a chalice; above, a lion.

teristiske dobbeltrække tagsten er anbragt inde i 
feltet lige over figuren. Bortset fra hovedet har 
løverne på de to stole også stærke mindelser om 
hinanden, bl.a. ved den måde, hvorpå manken 
så at sige er klippet af. I begges hoved ses et nu 
tilstoppet hul, formentlig til lys.

I et mindre, udsparet felt foroven på den 
modstående gavl ses uidentificeret våben. Mel
lem gavlene sidder den oprindelige skråpult,

hvori senere indskårne versaler: »(A)ndreæ Ro- 
schild(en)siis anno 16..«.

Forpanelet har tre glatte felter flankeret og ad
skilt af smalfyldinger.

1895 fremtrådte stolen med nyere maling, 
måske den lyse egemaling, som sås 1906; siden 
1977 står den afrenset.57 Tidligere i korets syd
side, i hvert fald siden 1939 i skibet ud for søndre 
kapel.

†Kiste. Inventariet 1667 nævner en fyrrekiste 
til forvaring af kirkeklæderne.11

Pengeblok (fig. 31), fra 17-1800’rne (sml. 
Skamstrup s. 839).58 Af eg, 77 cm høj over gul
vet, hvor den er gravet ned. Pengeslids i det 
jerndækkede låg. Egetræsmalet. I nordre våben
hus, øst for døren til skibet.

Pengebøsse, fra 1800’rne, af messing, svarende 
til Føllenslevs.

Dørfløje. 1) Antagelig middelalderlig, bestå
ende af to planker holdt sammen af gangjern 
med hjerteformet afslutning. Mellem skibets 
loft og tårnets mellemstokværk.

2) 15-1600’rne, bestående af fire planker, som 
på indersiden holdes sammen af to vandrette 
revler og to nye gangjern. Øverste revles pla
cering lader formode, at døren er afkortet for
oven. På ydersiden ses rester af to oprindelige 
gangjern, det øvre endende i stort C; udenpå er 
senere slået brede lister inden for rundbuet 
ramme svarende til døråbningen. Ny lås. Ege
træsmalet. Indvendig dør til sydkapellet.

3) 1800’rne, svarende til indgangsdøren til 
nordre våbenhus i Føllenslev. Egetræsmalet. 
Mellem skib og nordre våbenhus.

4-5) 1962 og 1978, tegnet af arkitekt Marinus 
Andersen. Voksbehandlet. Til henholdsvis nor
dre og søndre våbenhus.

Orgel af standardtype, bygget 1969 af I. Starup
& Søn, København, udvidet 1985 af samme. 
Fem stemmer, ét manual og pedal. Disposition: 
Manual: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 4', 
Quintatøn 2'; svelle. Pedal: Subbas 16' (tilbygget 
1985). I buen mellem skibet og søndre tilbyg
ning. Et †harmonium anskaffedes 1894.14 †Orgel, 
med seks stemmer, oktavkoppel og svelle, byg
get 1923 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sø
rensen.59 I søndre tilbygning.



SÆRSLEV KIRKE 1709

Fig. 30. Felt fra ældre stolestadegavl eller -dør med 
kirkeværgens reliefskårne navn og årstallet 1624 
(s. 1707). NE fot. 1980. - Panel from an old bench-end or 
door of a pew with the name of the churchwarden carved in 
relief, and the date 1624.

Salmenummertavler, fra ny tid, svarende til 
Føllenslevs, men hvide. På ældre fotografi ses 
enkel tavle med hvidmalet antikva: »Prædiken«, 
muligvis fra 1906 efter synets opfordring fore
gående år til at anskaffe nye tavler til »påhæng- 
ning af malede numre«.14

Tre nyere lysekroner, i barokform, i skibet.
Hatteknager, af træ, på øst- og vestvæggen i 

nordre våbenhus.
Klokker. 1) 1616, støbt af Hartvig Quellich- 

meyer, tvm. 106,5 cm. Om halsen indskrift med 
reliefversaler: »Si devs pro nobis qvis contra nos 
Hartwich Qvellich meier gos mich anno 1616«. 
Over og under indskriften bladborter og på 
slagkanten rammelister.

2) »Støbt af I.C. & H. Gamst Kiøbenhavn 
anno 1837« ifølge versalindskrift om halsen, jfr. 
også synets notat, at kirken har fået sin savnede 
klokke.30 Tvm. 94,5 cm. Over indskriften blad
bort. Begge klokker er ophængt i slyngebom.

†Klokker. Ved klokkeskatten 1528 afleverede 
kirken to klokker; den ene vejede 2 skippd. 2 
lispd., den anden var blandt den hob, »som in
gen vidste at gøre rede for«.60 - Præsteindbe- 
retningen 175861 gengiver indskriften på »den 
lille klokke« således: »I. A. N. mlllxxxl a debi- 
naut: i ra niev: p: ienedeaieroe ienede beauvuv« 
og på den ene side: »P: ierointe«.62 Den tilsyne
ladende meningsløse indskrift kan dog være fejl
læst.63

1791 var den lille klokke i stykker,64 og 183630 
siges den mindre klokke at være revnet og ned
taget, jfr. klokke nr. 2.

Klokkestol, af eg, med dobbelte skråstivere og 
skråbånd under klokkerne. Yngre overligger.

GRAVMINDER

Gravsten (fig. 32), o. 1703. Gotfried Bel(av født i 
Sachsen)65 ...6. dec. ..., tjente sin konge i 34 år,

Fig. 31. Pengeblok fra 17-1800’rne (s. 1708). NE fot. 
1980. - Alms post dating from 1700-1800s.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 116
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Fig. 32. Gravsten over Gotfried Below, †1703 
(s. 1709). NE fot. 1980. - Tombstone of Gotfried Below, 
71703.

levede med sin efterladte hustru Anne Sophie 
von Rønn 29 år 2 mdr. og en dag, døde i Særsløf 
8. okt. 1703, 62 år gammel på nær 2 mdr. og en 
dag. Blågrå kalksten, 131x84 cm, med ramme 
langs kanten. Gravskrift med fordybede versaler 
tværs over stenen. På øvre halvdel udsparet 
skjoldformet felt, hvori Belowvåben. Indtil 
1923 i korgulvet foran altret, derefter opsat ved 
våbenhusets nordvæg, øst for indgangsdøren.

†Muret begravelse. Regimentskriver Seerup til 
Manderup, †1720, 64 år gammel, var begravet i 
en kiste af egetræ.66 Hertil krævedes en afgift, 
som indførtes 1717 og blev afskaffet allerede 
1721; brugen af egekister var ifølge forordning 
1682 kun tilladt dem, der havde murede grave.67

Gravfund. I forbindelse med indretning af var
meanlæg 1909 fandt man i skibets vestligste fag, 
tæt ved sydvæggen, ca. 40 cm under gulvet, en 
halv snes tilfældigt anbragte kranier, af hvilke et 
dog lå ved sit skelet, desuden en jernhank og en 
middelalderlig kande indeholdende 407 mønter

og to sølvpænder. Fundet anses på grund af den 
yngste mønts alder for at være nedlagt kort efter 
1352.68 * Kanden (fig. 34), af lyst gråt, næsten 
hvidt stentøj, er 15,8 cm høj med tætstillede dre- 
jeriller på korpus og hals; i den ene side en hank. 
Den er udgået fra et arkæologisk undersøgt 
værksted i Aulgasse i Siegburg, Tyskland.

Foruden mønterne (se s. 1685), som angiver 
nedsættelsestidspunktet, rummede kanden to 
sølvspænder (fig. 33). Det ene er sekskantet med 
en side på 2,2 cm og en knop i hvert hjørne, 
forgyldt. Det andet er cirkulært, 2,6 cm i tvm. 
udvendigt og 1,8 indvendigt, med graveret ma
juskelindskrift: »Ave Maria gra(cia)«. Kanden 
med indhold afleveredes til Nationalmuseet 
(inv.nr. D 7333-35).

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Rkt. 2482.796. 1683-1792, 1823-39. Adkomst
breve og andre dok. vedr. godserne Alkestrup og 
Egemarke. - Ved embedet. Synsprotokol 1862-19(80).
- Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i almindelig
hed s. 50.

NM2. Præsteindberetning 1808. Indberetninger 
ved Aage Mathiesen 1895 (bygning), P. Hauberg 1895 
(inventar), Chr. Axel Jensen 1906 (altertavle og kruci
fiks), M. Mackeprang 1917 (bygning), Poul Nørlund 
1917 (bygning og kalkmalerier), Thor Kielland 1917 
(inventar), V. Hermansen 1922 (møntfund 1909), Ei
nar V. Jensen 1954 og 1958 (altertavle), Egmont Lind 
1958 og 1959 (kalkmalerier), usign. 1958 (møntfund), 
Helga og Bent Exner 1971 (alterkalk), Einar V. Jensen 
1977 (degnestol), Hugo Johannsen 1980 og 1987 (byg
ning og kalkmalerier), Marie-Louise Jørgensen 1980 
(inventar), Ulla Kjær 1980 (gravsten) og Hans Sties- 
dal 1987 (udgravning i kor 1958). - Under udarbejdel
sen af beskrivelserne har redaktionen kunnet benytte 
et omfattende materiale (opmålinger, skitser, notater, 
fotografier m.v.) tilhørende Marinus Andersens teg
nestue ved arkitekt Mogens Andersen, der med stor 
beredvillighed har stillet disse oplysninger til disposi
tion. Knud Prange har været konsulteret vedrørende 
våben på degnestolen. - Bygningsbeskrivelse og 
kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inventar og grav
minder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen af
sluttet 1987.

Tegninger. NM2. Plan ved Aage H. Mathiesen 1895.
- Plan ved Aage Herløw 1926. - Orgelfacade o. 1920, 
påstemplet »Horsens Orgelbyggeri ved M. Søren
sen«. - Tryk af diverse opmålinger og tegninger ved
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Marinus Andersen 1958 (bl.a. plan og snit af udgrav
ning i kor, alterbord). - Plan og snit af udgravning i 
kor 1958 ved Hans Stiesdal (tegnet 1987). - Tryk af 
skitser ved Mogens Andersen 1969 af sydkapellets 
gavl.

1 Roskildebispens jordebog s. 164.
2 Landebogen s. 136.
3 RA. DaKanc. A 28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
4 Kronens Skøder III, 3f.
5 RA. Rtk. 313.1. Tiendetaksationer m.v. Kommis
sionen af 18. april 1702.
6 RA. Rtk. 2482.796. 1683-1792, 1823-39. Adkomst
breve og andre dok. vedr. godserne Algestrup og 
Egemarke.
7 Krukken skal være påtruffet i ca. 50 cm.s dybde un
der gulvet, jfr. NM6. Fundprot. 1185/1910 (afvigende 
angivelser i notat fra 1922 ved Victor Hermansen). Se 
endvidere Georg Galster: Møntfund i Holbæk Amt, i 
ÅrbHolbæk 1928, s. 58; Fritze Lindahl, i Nordisk nu- 
mismatisk Årsskrift, 1952, s. 42, 49f.; Niels Knud 
Liebgott: Danske Fund af møntdateret keramik, 
1978, s. 69.
8 NM6. Fundprot. 2630/1958; endvidere Jørgen Steen 
Jensen: Møntfund fra kirkegulve i det gamle Holbæk 
amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 121.
9 Ved kirkens beskrivelse 1862 nævnes, at kirkegården 
er planeret 1840 og senere udvidet med to skæpper 
land, der efter at være blevet indhegnet indviedes 
2. påskedag 1854, jfr. note 14. Den 1919 fjernede øst
mur er kort omtalt i M. Mackeprangs indberetning 
1917, hvor dens nordre del skønnedes at være middel
alderlig.
10 Vestmuren er dog senere delvis fornyet, idet man 
1893 ønskede 21 alen af ringmuren mod vejen omsat, 
uagtet at den var istandsat året forinden, jfr. note. 14.
11 RA.Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund
borg og Sæbygård amter.
12 Jfr. fot. i NM2.
13 1902 ønskedes kirkegårdsporten fornyet, jfr. note 
14.
14 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(80).
15 Nævnes tidligst 1920, da dets søndre gavl ommure- 
des, jfr. note 14.
16 Dette skal fremhæves, fordi gulvundersøgelsen 
også påviste levn, der syntes at repræsentere korets 
vestvæg (d.e. triumfgavlens østside) i en position 
ca. 30 cm vestligere.
17 Den omhyggelige tilmuring tyder på, at vinduet er 
blændet inden våbenhusets opførelse eller i det mind
ste før forhøjelsen.
18 En lignende fremgangsmåde ses benyttet i Kundby 
(s. 623, fig. 5c). Muligvis er den nuværende situation 
resultat af en yderligere reduktion i ny tid, idet man 
ved syn 30. juni 1854 noterede: »Over hvælvingen en

Fig. 34. *Gravfund. Kande udført kort efter 1352 i 
Siegburg i Tyskland, indeholdende 407 mønter og to 
små spænder, sml. fig. 33 (s. 1710). LL fot. 1988. - 
*Grave find. A jug made shortly after 1352 in Siegburg, 
Germany. It held 407 coins and two small buckles, cf. 

fig. 33.

mur, der tynger samme, den er uhensigtsmæssig og 
bør bortskaffes«, jfr. note 30.
19I kirkens beskrivelse 1862 hedder det, at tårnets 
sydside 1860 måtte nedtages på grund af brøstfæl- 
dighed og nyopføres med solide jern (skalmursankre) 
under, jfr. note 14.

Fig. 33. *To små sølvspænder, der sammen med 407 
mønter lå i kanden fig. 34 (s. 1710). LL fot. 1988. - 
*Two small silver buckles found in the jug together with 
407 coins.

116*
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20Jfr. eksempelvis Gierslev og Gørlev (s. 1121 og 
1185).
21 Ved beskrivelsen 1862 omtales et sakristi, som må 
have været indrettet her. 1895 benævnes tilbygningen 
våbenhus (jfr. fig. 3), og tre år senere ønskedes den 
renset, hvidtet og ryddet for alle uvedkommende 
ting, jfr. note 14.
22 For at afbalancere den uharmoniske komposition 
opsattes en †fodtinde i vest (jfr. ældre fot. i NM2); 
den er fjernet ved kapellets seneste renovering.
23 Jfr. skitseopmåling ved arkitekt Mogens Andersen, 
dateret 29. april 1969.
24 Denne lette skillevæg ses på Aage Herløws plan fra 
1926 samt Mogens Andersens opmåling (note 23).
25 En beslægtet løsning kendes fra Dåstrup (Kbh. 
Amt s. 1169); i amtet kan nævnes Tersløse (s. 435), 
hvor den oprindelige gavl dog er helt fjernet og en ny 
rejst en anelse østligere.
26 1662 bevidnede otte mand et skøn over kirkens 
brøstfældighed og behov for reparation. Overslaget 
opregner de nødvendige materialer, bl.a. tagsten og 
ankre samt løn til murer og snedker. Endvidere an
føres behov for to nye vinduer og forbedring af de 
øvrige, jfr. RA. Universitetets arkiv, pk. 661. Trinita
tis kirke, forsk. dok. ca. 1657-1735. 11660’ernes regn
skaber figurerer gentagne poster for omlægning og 
reparation af tagene, jfr. note 11.
27 Jfr. fot. ved Marinus Andersen 1958 i NM2.
28 Ifølge Tage E. Christiansen (brev til kirkens arki
tekt Marinus Andersen, 3. aug. 1958) gav fundet af en 
mønt fra Christian IV.s tid en terminus post for gul
vet, der ifølge opmålingen (fig. 12 c) synes korets 
ældste. Det er ikke oplyst, hvilke af de 5 mønter fra 
kongens tid (to fra 1621; de øvrige fra 1622, 1626 og 
1645), der tænktes på; men det forekommer rimeligt 
at se en sammenhæng med opstillingen af altertavlen 
fra 1626.
29 Andre eksempler kendes fra Butterup, Svinninge 
(s. 64, 716) samt kirken i Nykøbing Sj. og Næsholm 
voldsted.
30 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
31 Formentlig de oplukkelige, sprossedelte træram
mer, som talrige kirker blev forsynet med o. 1800, jfr. 
f.eks. Kvanløse (s. 116) og Gierslev (s. 1127).
32 Ved beskrivelsen 1862 havde kirken fem store samt 
et lille jernvindue, jfr. note 14. Det nuværende antal 
er på syv i alt, hvorfor det overskydende enten må 
være kommet til senere eller ikke medregnet.
33 Ved beskrivelsen 1862 havde kirken gulve af mur
sten; dog var der brædder i stolene. Der er formentlig 
i det væsentlige tale om de endnu bevarede, der ses på 
ældre fotografier (jfr. f.eks. fig. 11).
34 Det store fund af mønter m.v. fremdroges ved ud
gravning til dette varmeanlæg, som er angivet på 
Aage Herløws plan fra 1926.

35 I Linds indberetninger omtales fotografier af de af
dækkede malerirester. Disse fotografier findes imid
lertid ikke i NM2, hvor man til gengæld har en række 
optagelser af kalkmalerierne inden konservering og 
overhvidtning, ved arkitekt Marinus Andersen.
36 Enkelte trekanter svarende til kronfrisens sås i tred
je fag over døren.
37 Poul Nørlund foreslår i sin indberetning (1917), at 
der kan være tale om Herodes, som giver befaling til 
barnemordet; dog under forudsætning af, at hoved
beklædningen er en kongekrone. Tanken svækkes 
yderligere derved, at Herodes sædvanligvis fremstil
les på tronstol.
38 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds- 
bog.
39 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
40 Ifølge Einar V. Jensen, der undersøgte tavlen 1954, 
var gesimsfrisens påsatte årstalsciffer i udsavet træ 
vistnok nyere. Der ses ingen indb. efter tavlens 
istandsættelse.
41 ANH kan følges i Roskilde snedkerlavs protokol 
indtil 1625, jfr. DK. Kbh. Amt s.2260.
421917 indsendtes vingerne sammen med midtfeltets 
dobbeltbueslag til Nationalmuset (inv.nr. D 9403), 
hvorfra de tilbageleveredes 1958 i forbindelse med 
tavlens restaurering. 1843 trængte vingerne til at fæst- 
nes (jfr. note 30); det fremgår imidlertid ikke, om 
arbejdet udførtes, eller de allerede da var taget ned. 
De ses ikke på fotografi fra 1895 og er antagelig fjer
net ved restaureringen 1859 (jfr. note 30).
43 Sælgerens fader eller bedstefader havde erhvervet 
den som lærer i Særslev.
44 Indtil restaureringen 1957-58 stod tavlen med far
ver, der i hovedsagen stammede fra 1859, et årstal, 
der endnu 1917 sås på gesimsfrisen, men senere var 
overmalet (jfr. også synets notat 1858, at tavlen burde 
restaureres, og det løse maleri i midten fastsættes, 
note 30). Farverne var brun, hvid, rød, ultramarin og 
gyldne frakturindskrifter på sort bund. I fodstykkets 
felter var de oprindelige indskrifter nymalet og om
disponeret; i postamentfelterne læstes: »Saa høit el
skede Gud Verden ...« (Joh. 3,16) og i storstykkets 
sidefelter hvor malerierne var overmalet: »Vidste I 
ikke, at mig bør at være ...« i nord, og i syd: »Og 
Jesus tog til i Viisdom, Alder og Naade hos Gud ...« 
(Luk. 2,49 og Luk. 2,52).
45 Provsten var præst i Værslev-Jorløse 1610-56 og 
Hans Nielsen præst i Føllenslev 1623-38.
46 Jfr. oplysning fra 1862 (note 14).
47 Jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker, 1943, s. 66.
48 Jfr. note 38, 11 og 39.
49 Mackeprang: Døbefonte s. 84.
50 Se Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker ved 
Holger Rasmussen, 1983, s. 54-55.
51 S. 174 med fig. 15, DK. Sorø s. 1038, fig. 9-10 og
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Frborg. s. 1545 med fig. 15-16. Gislinge i Holbæk amt 
(s. 578 med fig. 19-20) er også nævnt sammen med 
gruppen, her er dog nok kun tale om fælles tidssprog.
32 Om brugen af forlæg på denne tid, se Peter Sprin
ger: Modelle und Muster, Vorlage und Kopie, Serien, 
i Ornamenta Ecclesiae 1. Katalog zur Ausstellung des 
Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunst- 
halle, Köln 1985, s. 301-56. Blandt den relevante lit
teratur bør nævnes Beckett: DaKunst II, 126 og 426, 
Adolf Anderberg: Studier öfver skånska Triumfkru- 
cifix, Lund 1915, s. 40 med fig. 19 a-b, Hans Wåhlin: 
Fransk Stil i Skånes medeltida Träskulptur, Lund 
1921, Aron Andersson: English Influence in Norwe
gian and Swedish Figuresculpture in wood, 1220- 
1270, Stockholm 1949, Danmarks Billedhugger
kunst, red. V. Thorlacius-Ussing, 1950, s. 66, Mo
nica Rydbeck: Randanteckningar till en avhandling 
om skandinavisk träskulptur från 1200-tallet, i Kon- 
sthistorisk Tidskrift, XX, 1951, s. 81-87. Desuden 
DK. SJyll. Kunsthistorisk oversigt s. 2797f. og Aron 
Andersson: Medieval Wooden Sculpture in Sweden,
II, Stockholm 1966. Desuden Jörn Barfod i Die Holz- 
skulptur des 13. Jahrhunderts im Herzogtum Schles
wig, 1986, s. 112.
53 Navnene kan muligvis opfattes som Hans Jensen 
og Sidsel L[ars?]Datter, idet Seesel da skulle være en 
afledning af Cecilia, Cesil, Sissel, jfr. Danmarks 
gamle Personnavne ved Gunnar Knudsen og Marius 
Kristensen under Medvirkning af Rikard Hornby, I, 
1936-40, II, 1941-48.
54 Tidligere stod stolen hvidmalet med guld, jfr. be
skrivelsen 1862 (note 14). Herunder sporedes sort og 
et lag guldbronze (1895).
55 Ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862 var den 
»underste«, dvs. bageste del af stolene forfærdiget

1860 (note 14), mens den øvre, dvs. østligste del af 
kirken forsynedes med stole 1867 (note 30).
56 DK. Kbh. By 1. bd. s. 333 med fig. 69.
57 Stolen afsyredes af Einar V. Jensen lige inden hans 
død, hvorfor han ikke nåede at udfærdige en indbe
retning. Ved forundersøgelsen fandt han som ældste 
lag en lys grå strygefarve.
58 1830 noterede synet, at blokken burde istandsættes 
eller en ny anskaffes, jfr. note 30.
59 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923 samt oplys
ninger i korrespondancearkiv i NM2.
60 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
61 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
62 Ifølge samme præsts indb. fra 1755 synes gengivel
serne af de to klokkers indskrifter at være blandet 
sammen. Desuden angives årstallet 1531 og ikke 1431, 
som også N. Lachmann opgiver, jfr. LA. Vib. Be
skrivelse over Sjælland.
63 I Gerlev hænger en klokke fra 1400’rne med me
ningsløs minuskelindskrift (DK. Frborg. s. 2534).
64 RA. DaKanc. F 47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
65 Sås 1895.
66 Holger Malling: Begravelser i Provinsen i Aarene 
1717-1721, i PersHistT. 8. rk. V, 154.
67 Bestemmelsen indskærpes 1737 og forandredes
1807, da brug af egetræ til ligkister blev forbudt.
68 Niels-Knud Liebgott: Danske fund af møntdateret 
keramik ca. 950-1450, Nationalmuseets skrifter. Ar- 
kæologisk-historisk række Bd. XVIII, 1978, s. 69. 
Nr. 31. Se endvidere Monumenta Annonis, Köln und 
Siegburg Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter, 
Köln 1975, s. 47.

Fig. 35. Landsbyplan o. 1790. - Village map.





Fig. 1. Ydre, set fra nordøst. HJ fot. 1988. - Exterior seen from the north-east.

BREGNINGE KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til to mk.; 
den opførtes da og indtil enevældens administrative 
reformer under Ars herred.1 1567 talte det vidtstrakte 
sogn 111 tiendeydere.2 Patronatsretten var efter refor
mationen kongelig,3 indtil 27. juni 1691, da den for
henværende danske konsul i Holland, Johannes 
Feiga, fik skøde på patronats- og kaldsret.4 Da hans 
enke, Maren, døde 1699, overgik patronatsret og kir
ketiende til sognepræsten i Bregninge, Christoffer 
Clausen (jfr. lysekrone).5 Efter præsteenkens død ar
vedes kirken af kancelliråd og generalfiskal Troels 
Smith til Gammelrand (jfr. oblatæske). Senere er
hvervedes rettighederne af gårdens nye ejere, sidst 
købmand Hans Wieth i Kalundborg,6 der 23. juli 1738 
solgte kirken til stiftamtmand Frederik Christian 
Adeler, som i kraft af sin stand også fik kaldsret.7 På 
sønnen Frederik Adelers tid lagdes kirken under den

nyoprettede gård Algestrup i nabosognet, og den 
fulgte med gården og dens skiftende ejere (jfr. Føl
lenslev s. 1653), også efter 1842, da statskassen solgte 
denne til den københavnske tømmerhandler og gros
serer Hans Hansen.8 Sidstnævnte afhændede Alge
strup i 1854, men beholdt kirken, der 1862 ejedes af 
hans enke.9 Overgangen til selveje fandt sted 26. april 
1909.

I kirkeregnskabet fra 1661 nævnes, at kirken tid
ligere havde to »alterkøer«, af hvilke den ene efter 
gammel sædvane forundtes n.n. for fire skilling »og 
nu er blevet øde«. Oplysningen gentages 1667, da det 
siges, at kirken ikke længere har dem, men en for
armet mand i Eskebjerg.10

Møntfund. 1918 og 1926 fandtes på kirkegården to 
mønter fra Valdemarstiden.11 Anderledes omfattende 
fund er gjort i tiden 1970-73 i forbindelse med kirkens
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. P. Hauberg fot. 1895. - The church seen from the north-east.

seneste hovedrestaurering, især ved harpning af fyld 
fra afgravede gulvlag. Fundene omfatter 60 danske 
fra Valdemar II til Frederik IX, foruden en norsk fra 
Frederik IV samt adskillige middelalderlige hulpen- 
ninge o.a.12

Foruden mønterne indleveredes til Nationalmuseet 
*fund omfattende dels diverse bygningslevn såsom 
flisefragment, vinduesglas, blysprosser og tagbe
klædning (munk, bly), dels personlige ejendele i skik
kelse af tinknapper, kridtpiber m. v.13

Kirken ligger på en mindre højning i landsbyens 
sydøstre udkant tæt ved Holbæk-Kalundborg 
landevejen. Det i øvrigt ret flade terræn har sit 
højeste punkt under triumfbuen, og fra kirke
bygningen er der fald mod nord, vest og syd. 
Kirkegården er næppe udvidet mod vest og syd; 
den vestligste del af nordmuren synes derimod 
flyttet noget ud, mens større udvidelser er gen
nemført mod øst indtil landevejen samt i nord
øst. Disse udvidelser må henføres til tiden 
o. 1830, 1858 og 1887.14 - 1980-81 er tillagt et 
stort areal syd for den gamle kirkegård (land
skabsarkitekt Birgitte Fink). Det hegnes af tråd
væv og beplantning samt omfatter en urnekir
kegård i den sydlige ende.

Kirkegårdens hegn og indgange. Murene i vest, 
sydvest og til dels mod syd er af middelalderlig

oprindelse. Materialet er munkesten over store, 
rejste syldsten på ydersiden, mens murene del
vis er jorddækkede mod kirkegården, hvor de 
har savskifte foroven. Sydmuren præges af flik- 
keri og er på en mindre strækning ommuret 
med små sten i krydsskifte. Nordmurens vestre 
del falder i to afsnit: Østligst af genanvendte 
mark- og munkesten, vestligst ombygget med 
beton og små sten i forbindelse med kirkens se
neste restaurering. Den resterende nordmur, 
omkring udvidelsen, er ligeledes sammensat af 
indbyrdes afvigende murstykker. Vestligst et 
lavt markstensdige fra udvidelsen 1830,9 østligst 
en kløvstensmur, som strækker sig videre sydpå 
langs landevejen. Her er den ombygget og slut
ter sig syd for ligkapellet til den i 1980’ernes 
første år fornyede østmur, opført af moderne 
munkesten og afdækket med munke og nonner 
(arkitekt Marinus Andersen). Samtlige mure 
står hvidtede og på nær den fornyede østmur 
afdækket med tagsten.

Hovedindgangen (fig. 66 a)er i nordvest mod 
landsbyen og består af køreport og fodgænger
låge, som lukkes af trætremmefløje ophængt i 
murede piller fra o. 1950 (arkitekt Marinus An
dersen).15 Lågen i sydvest (jfr. fig. 14) har sten
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Fig. 3. Plan. 1:300. Opmåling ved Marinus Andersen 1964 med senere suppleringer; revideret af HJ og tegnet af 
Marianne Nielsen 1988. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

trappe ned til præstegårdsstien, og åbningen 
indrammes af murede piller med pyramidespir, 
opført i 1800’rnes senere del.16 I øst, ved lig
kapellets sydgavl, er indsat en køreport, lukket 
af lakerede trætremmefløje svarende til hoved
indgangens og efter tegning af samme arkitekt 
1954.17 Endelig har man i forbindelse med an
læggelsen af den nye kirkegård brudt en passage 
østligst i sydmuren. - 1662 omtales †kirkeriste.18

De træer, som tidligere markerede kirkegår
dens grænser, er nu fældet på nær en stor ahorn 
ved sydvestmurens udvendige side samt en el 
inden for nordøsthjørnet.19

Bygninger m.v. på kirkegården. Ligkapellet i kir
kegårdens nordøstre del, hvis ene langside ind
går i østmuren, synes rejst i 1900’rnes første år
tier. Den nygotiske bygning med kamtakkede 
gavle, prydet af korsblænding, spidsbuede stø
bejernsvinduer og fladbuet portal, står hvidtet 
og teglhængt. Bygningens nordre tredjedel er 
udskilt som et særligt rum, der nu tjener til op
bevaring af diverse redskaber. På et fotografi fra 
1895 (fig. 2) ses sammesteds en lille hvidkalket 
og teglhængt †bygning, hvis funktion ikke synes 
oplyst i kilderne. På forpladsen uden for hoved
indgangen er 1987 opført en hvidkalket, tegl

hængt bygning (Birgitte Fink), som foruden toi
letter indeholder opholds- og redskabsrum for gra
veren.

Omkring kirken er et brolagt fortov, som er 
omlagt ved seneste restaurering, men i øvrigt 
stammer fra 1800’rnes sidste årti.20

BYGNING

Kirkens velfunderede økonomi i kraft af et stort 
antal tiendeydere synes afspejlet i en omfattende 
middelalderlig byggeaktivitet. Af den oprinde
lige romanske stenkirke, antagelig fra 1100’rne, 
er kor og skib bevaret; dog er sidstnævnte al
lerede forlænget i 1200’rne. Tidligt, muligvis 
o. 1300 er der rejst et våbenhus foran norddøren, 
og i slutningen af århundredet, o. 1375-1400, er 
kirken moderniseret ved tilføjelse af tårn og vå
benhus i syd (Gammelrands kapel) foruden ind
bygning af hvælv. I den senere middelalder, i 
1400’rnes anden halvdel, opførtes et sakristi ved 
korets nordside, og begge våbenhuse ændredes 
og forhøjedes. Senest - o. 1525 - blev tårnet for
højet. Orienteringen afviger mod syd.

Den oprindelige stenkirke, bestående af kor 
og skib er bygget af rå og kun lidt kløvede mark-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 117
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Fig. 4-6. Opmålinger ved Mari
nus Andersen 1964 og 1972-73, 
tegnet af Marianne Nielsen 1988. 
1:300. 4. Længdesnit, set mod 
syd. 5. Udgravningsplan; syd 
opad. 6. Snit i våbenhus, skib og 
Gammelrands kapel, set mod 
øst. - 4. Longitudinal section, seen 
to the south. 5. Plan of excavation; 
south upwards. 6. Section through 
porch, nave and the Gammelrand 
Chapel, seen to the east.
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sten. Materialet er lagt i nogenlunde regelmæs
sige skifter mellem hjørnekvadre, som dog kun er 
sporadisk bevaret i vest, hvor den oprindelige 
gavl er fjernet. Den udglattede fugemørtel har 
været kvaderridset og dækket af grovkornet 
puds. Murhøjden andrager 4,6 m og 4,8 m ved 
korets og skibets nordøstre hjørner, målt mel
lem fortov og oprindelig murkrone.

Døre og vinduer. Norddøren er bevaret 
(fig. 67), den søndre derimod borttaget ved gen- 
nembrydningen af arkade til Gammelrands ka
pel. Den fungerende dør er af normaltype med 
ydre rundbue, hvorpå spor af afgnavede krag- 
bånd; den indre åbning med anslag til dørfløjen 
har vandret afdækning af egeplanker.21

Oprindelige vinduer er kun bevaret over 
dørstederne, en anelse forskudt mod vest. De er 
sat af kamp med kun let tildannede kilesten, og i 
øvrigt er åbningen behandlet som det omgi
vende murværk. Det søndre vindue er synligt 
fra Gammelrands kapel, hvor det er blændet lige 
uden for lysningen. Bredden i ydre murflugt er 
her 68,5 cm, hvorimod højden på 107,5 cm er 
reduceret ved opmuring af sålbænken samtidig 
med etableringen af arkaden. Fra skibets loft ses 
indersidens øvre del med den 21 cm brede lys
ning, hvor levn af egetræsrammens buede over- 
stykke og to lodrette sider er bevaret. Lysningen 
findes 65 cm inden for murflugten, hvori åb
ningens bredde er ganske som udvendig; isse
punktet sider 100 cm under murkronen. Nordsi
dens vindue står mod våbenhusloftet blændet i 
murflugten med hvidtede munkesten; åbnin
gens omrids måler her 118 x 82 cm. - Længere 
mod øst har skibets langmure hver haft yderli
gere to vinduer, som dog allerede i 1200’rne og 
senere til dels er ombygget og nu står blændet 
eller slugt af eksisterende lysåbninger.

Korbuen er bevaret, og kirkens indre har haft 
†bjælkelofter.22 Korets og triumfvæggens taggavle 

står med senere ændringer, mens skibets vest
gavl er fjernet ved rummets forlængelse.

Ændringer og tilføjelser. I løbet af 1200’rne, se
nest inden udgangen af århundredet (jfr. kalk
malerier) har skibet faet en vestforlængelse, ho
vedsagelig af rå og kløvet marksten, men med 
supplerende benyttelse af tegl til vinduer og tag-

Fig. 7. Søndre halvdel af vestforlængelsens taggavl, 
set fra tårnets mellemstokværk (s. 1720). Over den 
skrå gavlkam, markeret ved aftrappet kopskifte ses 
udsnit af aflastningsbuen under tårnets østmur 
(s. 1721). Marinus Andersen fot. 0.1964. - Southern 
half of the gable in the west extension, seen from the tower’s 
second storey. Above the slope of the gable, marked by a 
stepped heading course, can be seen part of the relieving 
arch beneath the east wall of the tower.

gavl. Murene, hvis fuger er pakket med tegl
flækker, har ud- og indvendig stået pudsede; 
dog for taggavlens vedkommende kun hvidtet 
mod det ydre. Begge sidemure har et rundbuet, 
bredt smiget vindue af senromansk type. Lysåb
ningerne er blændet, men delvis synlige fra 
loftsrummet; ved seneste restaurering fjernede 
man den ydre tilmuring af det nordre, der nu 
står som en udvendig blænding. Målene er 190 x 
130 cm i murflugten, mens den svagt tilspidsede 
lysning af rejste teglsten måler 118 x 32 cm og 
sidder 45 cm inden for murflugt. Under restau
reringen sås forrustede levn af to vandrette

117*
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vindjern op mod den fremspringende lysning. 
Vestgavlen er spinklere end sidemurene, der re
spekterer den oprindelige kirkes dimensioner. 
Taggavlens tykkelse er yderligere formindsket 
ved tre aftrapninger på indersiden, mens ydersi
den - nu mod tårnets mellemstokværk - er glat. 
De skrå taglinjer har stået med musetrapper (jfr. 
fig. 7), udgående fra trinvis udkragede, otte skif
ter høje fodtinder, som i det ydre ses indkapslet 
mellem langhusets forhøjede murkrone og tår
net. - Rummet har haft †bjælkeloft i forlængelse 
af det gamle skibs.

Senromanske vindu es ændringer. Vestforlængel
sen kan være led i en ombygning, der tillige 
indebar ændring af eksisterende vinduer. Tyde
ligst kommer dette til udtryk i koret, hvis bredt 
smigede, i lysningen blændede østvindue af tegl 
og kamp, minder om vestforlængelsens. Den 
ydre åbning måler 210 x 120 cm, den indre 200 x 
136 cm og lysningen 130 x 30 cm. Også nordsi
dens vindue er omdannet, omend proportio
nerne her næppe adskiller sig væsentligt fra de 
oprindelige. Det lod sig tidligere iagttage fra sa
kristiets loft, men åbningen er blændet ved sene
ste restaurering. Den udvendige bredde androg
81 cm, lysningen af rejste munkesten (med hul
ler efter vindjern) 33 cm. Vinduet dækkes af 
grusblandet puds, som er lappet sammen med 
den oprindelige vægbehandling. Af sydsidens 
vindue anes udvendig vestre vange af tegl, mens 
stikket er fladbuet og skyldes en senere ændring.

Forholdene i skibet er vanskelige at afklare. 
Som beskrevet er vinduerne over dørene uæn
drede, snarest fordi murværket her ikke tålte 
den svækkelse, som yderligere gennembrydnin- 
ger ville medføre. Det midterste vindue i nord 
(umiddelbart øst for våbenhuset) er nu blændet, 
men undersøgtes ved seneste restaurering. Van
gerne har til dels været ombygget med tegl og 
stikket ligeså, men den asymmetriske plan tyder 
på, at ændringen først er sket efter opførelsen af 
våbenhuset. Af skibets øvrige vinduer er nordsi
dens østligste ombygget med fladbuet stik i ef- 
termiddelalderlig tid; hvorimod det tilsvarende i 
syd udvendig giver sig til kende med en vestre 
vange af marksten og et stik, til dels muret af 
tegl. Det midterste sydvindue, umiddelbart øst

for Gammelrands kapel, var endnu i brug og 
muligvis uændret efter kirkens nyudsmykning 
o. 1300 (jfr. kalkmalerier s. 1735), men synes 
blændet i forbindelse med indsættelse af nye lys
åbninger ved skibets indhvælvning.

Våbenhuset i nord mod landsbyen er utvivl
somt den ældste af kirkens tilbygninger, for
mentlig opført i tiden o. 1300; men det kan ikke 
udelukkes, at det har været led i kirkens sen
romanske ombygning. Senere i middelalderen 
er det ændret ved forhøjning og udstyret med en 
ny blændingsgavl oven over den gamle, som 
fortsat står bevaret (fig. 8). Det oprindelige vå
benhus er som nævnt anlagt med østmuren helt 
op til skibets midterste vindue og ud for det 
allerede blændede vestre. Materialet er munke
sten i munkeskifte, og flankemurenes krone, der 
har stået lidt over midten af den nuværende 
højde, er indvendig i loftsrummet markeret 
med et kopskifte. Den eneste lysåbning er nu en 
smal fladbuet glug i vest, som hidrører fra kir
kens seneste restaurering, da man reducerede et 
falset vindue, der imidlertid ikke var oprinde
ligt. Heller ikke døren har bevaret autentisk 
form: en snævrere, rund- eller fladbuet åbning 
er i eftermiddelalderlig tid udvidet, så omridset 
følger det spidsbuede spejl; indvendig åbner dø
ren sig i en fladbuet niche.

Taggavlen rejser sig over et bånd i fodlinjen, 
sammensat af to savskifter, skilt af et glat. Den 
trekantede flade, hvis skrå taglinjer tydeligt af
tegner sig med musetrapper, brydes af tre brede 
høj blændinger, hvis svagt spidsbuede afdæk
ning - svarende til dørspejlets - for de flanke
rendes vedkommende er bevaret. Midterblæn
dingen, som åbner sig i en indvendig falset glug 
med vandret overligger, har ved gavlens forhøj
else mistet sit oprindelige stik og står nu med 
fladbue. Blændingernes tregruppe er som motiv 
kendt allerede fra senromansk tid.23

I højgotikken, formentlig o. 1375-1400, har 
kirken fået en væsentlig ombygning med tårn, vå
benhus i syd (Gammelrands kapel) og en fuld
stændig overhvælvning af kor og skib med æn
dring af belysning, murkroner og gavle til 
følge. Fornyelsen er sket i etaper: Både tårnet og 
det nye våbenhus er således ældre end de hvælv,
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Fig. 8. Våbenhusets gavl med oprindelige blændinger (s. 1720) under forhøjelsens kamtakkede blændingsgavl 
(s. 1726). HS fot. 1986. - Porch gable with original blind recesses below the heightened corbie-stepped gable.

der bærer kalkmalerier fra o. 1400; men der be
høver ikke at være forløbet lang tid mellem de 
enkelte byggefaser.

Tårnet er rejst på det vestover faldende terræn, 
hvilket er medvirkende årsag til, at murværket

på denne side er usædvanlig svært. Østsiden, 
der er opbygget over vestforlængelsens spinkle 
gavl, har man givet øgede dimensioner ved en 
udkragning, der mod tårnets indre bæres af en 
spids aflastningsbue (jfr. fig. 4, 7). Materialerne
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Fig. 9. Udsnit af tårnets østside med oprindeligt 
glamhul og blændinger (s. 1722) under forhøjelsens 
kamtakkede blændingsgavl (s. 1726). Marinus Ander
sen fot. o. 1964. - Detail of the east wall of the tower with 
original belfry light and blind recesses beneath the heighten
ed corbie-stepped gable.

er forneden marksten, foroven samt i detaljerne 
munkesten i munkeskifte. På overgangen til 
vestforlængelsen og ved hjørnerne ses frem
springende syldsten med flad overside; selve 
hjørnerne er forneden sat af kvadre, der må være 
udflyttet fra vestforlængelsens gavl, hvortil de 
synes kommet fra det oprindelige skibs vest
hjørner.

Tårnrummet overdækkes af et hvælv, som 
hviler på forlæg. Ribberne er halvstens, og i 
sviklerne ses spygat, flankeret af små uregel
mæssige bomhuller? I østkappen spores endvi
dere et senere tilmuret klokkerebshul. Hvælvets 
østre forlæg har karakter af en skjoldbue, muret

i ét med den usædvanlig brede, spidsbuede ar
kade og ydermere bundet sammen med denne af 
en skråkantsokkel, ført videre omkring hjør
nerne. Arkaden viser desuden spor af afhuggede 
kragbånd. Rummet har været belyst af vinduer i 
syd og vest, hvis oprindelige form fremgår af 
bevarede spor. Begge har været fladbuede og 
udvendig indrammet af et slankt, spidsbuet 
spejl.

Opgangen til de øvre stokværk sker ad lige- 
løbstrapper i selve murlivet. Svarende til nor
men for vore landsbykirkers ældre middelalder
lige tårne har adgangen oprindelig været indefra 
gennem en snæver, fladbuet †dør, der forment
lig allerede i middelalderen er afløst af den nu
værende fladbuede underdør med udvendig 
stentrappe på kirkegården.24 Loftet mellem de to 
døre udgøres af en fladbuet tøndehvælving, fra 
hvis vestside en meget flad, sildebensmuret 
hvælving25 stiger op gennem nordmuren og vi
dere i vest, hvor den udmunder i en fladbuet, 
falset dør omtrent midt i mellemstokværkets 
vestside. Trinene er to skifter høje, og trappen 
får lys gennem en glug i nord og to i vest.

Mellemstokværkets flankemure brydes af en 
dyb, fladbuet vinduesniche, hvis små glugger 
har haft tilsvarende afdækning, som senere er 
forvansket. Lavt i de samme mure er der to af
trapninger med syv skifters mellemrum, og 
over vinduesnicherne har der været endnu en, 
som 1870 er udmuret med små, overhvidtede 
teglsten.26 På sidstnævnte afsats hviler nærmest 
østmuren en af det oprindelige klokkestokværks 
loftsbjælker, som understøttes på midten af en 
knægt, hvis vandrette led er forkilet på inder
siden af skibets gavl (jfr. fig. 4).

Det oprindelige klokkestokværk, der således 
har ligget lavere end det nuværende, har været 
udstyret med to glamhuller mod hvert verdens
hjørne. Østsidens er bevaret omkring skibets 
tagryg (fig. 9) og fremtræder som fladbuede 
muråbninger, underdelt af små tvillingbuer, 
samlet på muret pille. I de tre andre sider er 
glamhullerne muret op og stikkene i det væsent
lige ødelagte, mens indfatningsbuens lodfuger 
er synlige såvel ude som inde.

Af taggavlene er størsteparten af den østre
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(fig. 9) bevaret med sine tre spidsbuede og lige 
høje blændinger, af hvilke den midterste har 
stavværksdelt afdækning; tvillingbuen hviler på 
hængestav med affaset konsol umiddelbart over 
en fladbuet åbning, der synes oprindelig, blot 
forlænget nedad og omdannet til glamhul ved 
tårnets middelalderlige forhøjelse.27 Gavltrekan
tens omrids er sløret ved forhøjelsen, men den 
har snarest stået med glatte kamme, eventuelt 
brudt af tinder. I fodlinjen af begge gavle samt i 
flankemurene ses adskillige gennemløbende, to 
skifter høje bomhuller, der nærmest hjørnerne 
er radierende.28

Det såkaldte Gammelrands kapel (fig. 10), op
kaldt efter en sydligst i sognet beliggende, 1735 
nedbrudt landsby (og hovedgård) tilhørende en 
række af kirkens ejere (s. 1715), må være bygget 
som våbenhus.29 I 1400’rnes anden halvdel er til
bygningen forhøjet og omdannet til kapel (se 
nedenfor s. 1725). I 1700’rne og indtil 1867 tjente 
tilbygningen som åben begravelse for præ
sterne.30 Herefter inddroges kapellet i kirken 
ved opfyldning af en †krypt og sænkning af gul
vet. Efter 1908 genåbnedes og udvidedes en op
rindelig dør i gavlen;31 men blændedes atter 
1951.32

Bygningen er hovedsagelig opført af munke
sten i munkeskifte; dog ses marksten forneden i 
sidemurene, hvis gesimser er forsvundet ved 
ombygningen. Niveauet angives dog omtrent
ligt af et savskifte, som er bevaret på vestsiden 
og videreføres i syd, hvor det sammen med en 
delvis rekonstrueret frise af trappeformede 
blændinger markerer gavlfoden. Da man genåb- 
nede og udvidede indgangsdøren, har man bort
hugget den oprindelige åbning, som må have 
været rund- eller fladbuet. På ældre fotografier 
ses det ydre, spidsbuede spejl, mens den ind
vendige fladbuede niche endnu står markeret i 
murværket. Blændingsgavlen er i hovedtræk 
bevaret, omend præget af senere ændringer og 
restaureringen 1966-74. Kompositionen, der har 
paralleller blandt flere tilbygninger ved nærlig
gende kirker,33 udgøres af fire jævnbrede, spids
buede blændinger, af hvilke de to midterste er 
lige høje og krones af cirkelblænding.341 bunden 
af de to midterste har der været en glug, hvis

ydre afdækning er forsvundet ved senere repara
tion, mens det fladbuede stik er bevaret mod 
loftsrummet. Det er muligt, at gavlen oprinde
lig har stået med kamtakker, og i så fald har de 
to korte savskifter ud for sideblændingerne mar
keret det underste sæt. - En aftrapning på gav
lens inderside (jfr. fig. 38) angiver utvivlsomt 
det nedtagne †bjælkelofts højde.

Hvælv. Korets og skibets hvælv afviger ind
byrdes på visse punkter; men der er næppe den 
store tidsforskel, selvom det kan tænkes, at kir
kens fuldstændige indhvælvning er påbegyndt i 
alterhuset. Her hviler hvælvet på hjørnepiller 
med særpræget »kapitæl« (fig. 68). De spidse 
skjoldbuer er halvstens ligesom ribberne, der 
bortset fra krydset foroven har affasede sider.

Det forlængede skib har fire hvælvfag, hvi
lende på falsede piller med fremspringende

Fig. 10. Gammelrands kapel. Gavlens oprindelige 
blændinger (s. 1723) er bevaret under den kamtak
kede forhøjelse (s. 1725). NE fot. 1981. - The Gammel
rand Chapel. The original blind recesses of the gable are 
preserved beneath the corbie-stepped addition.
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kragbånd, hvis under- og oversider står skrå- 
kantede. De spidse skjold- og gjordbuer er hel
stens brede; sidstnævnte fremhævet med affa- 
sede hjørner. Ribberne er alle halvstens brede, 
men af varieret form: I første og fjerde fag al
mindeligt retkantede ved ribbekrydset; men el
lers pærestavsprofilerede. Andet fags ribber sva
rer til korets, og endelig er tredje fags retkan
tede; i sviklerne ses små rektangulære spygat og 
i de to af det østligste fags kapper små, nu luk
kede huller, som formentlig er etableret i for
bindelse med ophængning af diverse inventar 
såsom krucifiks og prædikestolshimmel.

I sammenhæng med hvælvslagningen og tag
værkets fornyelse (jfr. s. 1729) er der indsat nye 
vinduer, ligesom murkronerne og gavlene er for
højet med munkesten. Omkring skibets første 
og tredje vindue i syd ses både ud- og indvendig 
stik og vanger til et højtsiddende, spidsbuet vin
due; mens det andet vindue synes at være blæn

det (jfr. kalkmalerier s. 1735). Disse lysåbninger 
må være indsat sideløbende med hvælvslagnin
gen, og man bemærker, at det tredje er asym
metrisk i forhold til rummets nye inddeling, da 
det p.g.a. Gammelrands kapel ikke har kunnet 
indmures nærmere fagets midterakse. Den om
stændighed, at der ikke ses lignende spor i nord
muren, viser, at kirkerummet nu hovedsagelig 
oplystes fra syd. Flankemurene har udvendig på 
koret fået oplagt tre skifter; af hvilke de to øvre 
er trinvis udkragede kopper. I skibet andrager 
forhøjelsen udvendig hele otte skifter, inklusive 
gesims som korets. Gavlenes forhøjelse afsluttes 
med let brynede kamtakker, der for skibets ved
kommende udmærkes af tre små cirkelblændin
ger i de øverste takker.

I anden halvdel af 1400’rne er kirken atter ble
vet moderniseret med tilføjelse af sakristi samt 
ombygning af de to våbenhuse. Den indbyrdes 
rækkefølge af disse arbejder kan ikke afgøres;
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Fig. 11. Indre, set mod 
øst. NE fot. 1981. - In
terior to the east.

Fig. 12. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1981. - In
terior to the west.

men både for sakristiet og Gammelrands kapel 
giver Isefjordsværkstedets udsmykning (o. 
1460-80) en øvre tidsgrænse.

Sakristiet (fig. 13) fremtræder udvendig ho
vedsagelig bygget af munkesten i munkeskifte; 
dog med en række store rejste sten forneden (en 
af disse står med kløvhuller). Den fra loftsrum
met synlige del af flankemurene samt taggavlen 
er derimod af marksten, pakket med teglbrok
ker.

Flankemurene har falsgesims over savskifte, 
som på østsiden brydes af den fladbuede, falsede 
dør (indsat ved seneste restaurering), hvis stik er 
levn af oprindeligt vindue. Taggavlen, med fod 
markeret af dobbelt savskifte, smykkes af syv 
brede højblændinger med vandret falset afdæk
ning under tilsvarende antal let brynede kam
takker. - Det indre dækkes af et lavtsiddende 
hvælv med halvstensribber. Det hviler på for
læg, undtagen mod koret i syd, hvor man har

muret en halvstens bred, spids skjoldbue. For
bindelsen til koret sker gennem en fladbuet, fal
set dør, øst for hvilken der er brudt en niche til 
vægskabet (s. d.).

Ombygningen af Gammelrands kapel (jfr. fig. 10) 
indebar en forhøjelse af sidemurene og gavlen, 
udført af munkesten i munkeskifte. Førstnævnte 
afsluttes nu med en falsgesims, sidstnævnte af 11 
let brynede kamtakker, der er nymuret ved kir
kens seneste restaurering. Der er tillige indsat et 
vindue i østsiden, hvor man over den nuvæ
rende åbning aner et fladbuet? stik.35 - Indven
dig ændredes rummet ved opførelse af et hvælv, 
hvilende på hjørnepiller samt rundbuede hel- og 
halvstens brede skjoldbuer. Ribberne er halv
stens og mødes i toprude; i sviklerne ses enkelte 
spygat. - Kapellets indre blev efter omdannelsen 
sat i forbindelse med skibet ved en rundbuet 
arkade, der af hensyn til skibets hvælvpiller 
måtte føres skråt gennem muren. Ved denne lej
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lighed er kirkens oprindelige mandsdør vel for
svundet.

Forhøjelsen af nordre våbenhus (jfr. fig. 8) er li
geledes udført af munkesten i munkeskifte; dog 
således at indersiden af flankemurene er af 
marksten, hvis fuger ses pakket med teglbrok
ker. Sidemurene, der springer let frem for den 
ældre, nedre del, krones af sparenkop-gesims 
under to, trinvis udkragede skifter. Den nye 
taggavl er rejst oven på den gamle, hvis høje 
midterblænding reduceredes med fladbuet stik. 
Gavlen afsluttes af ni let brynede kamtakker og 
smykkes med syv vandret falsede højblændin
ger, skilt af skaktavlsmurede stave - et raffine
ment, hvortil findes to paralleller på egnen: »Bi
spegården« i Kalundborg og nordre våbenhus 
ved Røsnæs kirke.36 I midterblændingen en se
nere tillukket, aftrappet glug. Det nye, høje 
loftsrum har 45 cm under murkronen en række 
senere fornyede bjælker, der vel har tjent som 
forankring og muligvis tillige udgjorde endnu et

Fig. 13. Sakristiets gavl (s. 1725). HS fot. 1986. - Ga
ble of the sacristy.

bjælkeloft, jfr. nordsidens våbenhus ved Årby, 
Rørby og Ubby.37

Tårnets forhøjelse (jfr. fig. 14) må være kirkens 
yngste middelalderlige ændring, vel fra o. 1525, 
og rejst af munkesten i munkeskifte. Det hæ
vede klokkestokværks nye mure har fladbuede 
glamhuller, der mod nord og vest er parvis sam
let i blænding af samme form, mens der på syd
siden er enkeltstående falsede åbninger. Mod øst 
(jfr. fig. 9) udvidede man som tidligere beskre
vet en fladbuet åbning i midterblændingen af 
den gamle taggavl, der i hovedsagen bevaredes. 
Denne situation forklarer de nuværende taggav
les afvigende udformning: De krones begge af 11 
let brynede kamtakker; men kun i vest, hvor 
gavlen er nymuret, udgår blændingsdekoratio- 
nen fra fælles fodlinje. Vestgavlens ni højblæn
dinger er vandret falsede, og i de tre midterste 
anes under den senere påførte hvidtekalk en 
mønstermuret bund.38 I øst udgår kun de fem 
øverste fra samme niveau, mens de øvrige høj
blændinger har trinvis stigende fodlinje; i de to 
blændinger omkring den midterste findes rek
tangulære glugger, som blændedes ved kirkens 
seneste restaurering.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. Først i 1800’rne rummer kilderne omtale af 
de reparationer og ændringer, som århundreders 
brug og behov for vedligeholdelse har medført. 
En række udokumenterede indgreb kan dog læ
ses ud af bygningen selv og er bl.a. for vinduer
nes vedkommende behandlet nedenfor. Tårnet 
har været i særlig grad udsat for vejrliget, og 
dets sydside, som indtil seneste hovedrestaure
ring stod med talrige skalmursankre og forstær
kende jernbånd på hjørnet, er nu på ny skal
muret (med moderne munkesten). 181839 repare
rede man en revne i østgavlen samt indlagde 
ankerbjælke. 187040 afholdtes syn i anledning af 
en stor revne i tårnets vestside, forårsaget af 
klokkestolens bevægelser ved ringningen. Pro
blemet løstes ved anbringelse af en ny stol på 
nyt bjælkelag, og i modsætning til den hidtidige 
ikke forankret til tagværk og mure.

Allerede 156841 behøvedes penge til den »byg
faldne kirke«. Tilsvarende nævnes uspecifice
rede hovedreparationer i 1807, 1825, og 1830.42
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Fig. 14. Ydre, set fra syd
vest. HJ fot. 1988. - Ex
terior seen from the south
west.

0.1866-67 må kirken have været underkastet en 
større restaurering i forbindelse med indsættelse 
af nye vinduer (se nedenfor) og inddragningen 
af Gammelrands kapel.

Hovedrestaurering 1966-74. Igennem mere end 
tre årtier, fra slutningen af 1940’rne til 1980’erne 
har kirken været tilset af arkitekt Marinus An
dersen, under hvis ledelse der gennemførtes to 
større restaureringer. Først 1951, da koret og 
Gammelrands kapel fik nye gulve og døren i 
sidstnævnte blændedes. Langt mere omfattende 
og tidskrævende var den fornyelse, som strakte 
sig fra 1966 til -74, og for visse udvendige arbej
der, bl.a. rødkalkning, først var afsluttet 1976. I 
denne periode blev alt udvendigt murværk 
istandsat, tagværkerne repareret eller fornyet 
samt afdækket med nye vingetegl. I det indre fik 
skibet nyt gulv, mens de omlagdes i tårn og 
våbenhus. Endelig blev kirkens varmeanlæg 
fornyet.

Gulve. Kirkens nuværende murstensgulve er 
af nyere dato og i det væsentlige lagt i forbin
delse med restaureringerne 1951 og 1966-74. 
Ældst er sakristiets af gule og gulligrøde sten på 
fladen. Det et trin hævede korgulv fra 1951 er af 
kantstillede gulsten med fuge, men dækkes nu af 
naturfarvet kokos. I skibet, Gammelrands kapel 
og våbenhuset findes tilsvarende belægning, 
men uden fuge og lagt ved seneste hovedistand
sættelse; i stolestaderne er gulvet lidt hævet over 
midtergangen. Det to trin hævede tårnrum har 
gule kvadratiske fliser på fladen.

1972-73 i forbindelse med det nye varmean
læg blev de eksisterende gulve i skib og tårn 
optaget, fyldlag afgravet og ældre gulvrester 
undersøgt (jfr. fig. 4-5). En række forskellige 
*løsfund indsamledes og afleveredes til National
museet (jfr. s. 1716).

†Gulve. 1) Skibets ældste mørtelgulv, udstøbt 
over kampesten fandtes bedst bevaret i søndre

1727
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Fig. 15 A-E. Genanvend
te teglsten fra †gulv (s. 
1728, jfr. fig. 5), nu ned
lagt i stolestadernes 
gulv. A-B. Ribbesten. C 
og E. Formsten. D. Fli
se. 1:10. Opmåling ved 
Marinus Andersen 1973, 
tegnet af Marianne Niel
sen 1988. - A-E. Re-used 
tiles from †floors (cf. fig. 
5), now laid in the flooring 
of pews. A-B. Brick ribs. 
C and E. Moulded bricks.
D. Tile.

halvdel, hvor det bemærkedes, at der vest for 
dørstedet var en forhøjning på ca. 12-15 cm. En 
lignende fremhævelse af skibets vestende er et 
velkendt træk i indretningen af den romanske 
landsbykirke.43 2) I skibets vestforlængelse på
vistes hovedsagelig en række stensatte grave 
(jfr. s. 1764); dog sås under sydsidens hvælvpille 
mellem tredje og fjerde fag rester af et gulv, 
ca. 12 cm højere end skibets vestpodium. Karak
teren af nævnte gulvrest er imidlertid ikke op
lyst. 3) I skibets nordside, øst for døren påtraf 
man en helt usystematisk belægning i form af 
munkesten, kvadratiske teglfliser, form- og rib
besten (fig. 15); af sidstnævnte findes tre nu ned
lagte i stolestadernes gulv (to mod nord, en mod 
syd).44 Efter fotografier at dømme lå stenene 
løst i sand og deres oversider ifølge opmålingen 
en stens tykkelse (9 cm) over nordøsthjørnets 
mørtelgulv, der på sin side var 7 cm højere end 
det tilsvarende i syd. På det foreliggende grund
lag er det vanskeligt at bedømme karakteren af 
og tidspunktet for nedlæggelsen af disse sten, 
der mest af alt minder om en reparation. Da 
relationen til hvælvpillen i nord mellem første 
og andet fag ikke synes at være blevet under
søgt, kan man ikke med sikkerhed sige noget 
om tidspunktet i forhold til hvælvslagningen. 
Det forekommer til gengæld rimeligt at opfatte 
stenene som kasseret materiale, snarest fra en

teglproduktion. Det er værd at bemærke, at de 
to ribbesten (fig. 15 a og b) har en profil, som 
kendes fra 1200’rnes hvælvbyggeri i Sorø klo
sterkirke og i Ubby.45 4) I tårnrummet fandtes 
levn af et gulv, der lå 25 cm højere end den 
ovenfor omtalte gulvrest i vestforlængelsen, 
hvilket viser, at dette afsnit altid har dannet et 
hævet podium. Gulvet bestod dels af marksten, 
dels af munkesten, lagt i et mønster, som det 
også kendes fra Særslev (s. 1694). 5) I eftermid- 
delalderlig tid nævnes kirkens murstensgulve 
enkelte gange.46 Indtil sløjfning af den åbne be
gravelse i Gammelrands kapel 1867 havde dette 
et 1 alen (63 cm) hævet trægulv over gravkryp
ten.40 Ved kirkens beskrivelse 1862 var belæg
ningen inden for alterskranken af træ, ligeså i 
mandfolkestolene, mens der først året forinden i 
fruentimmerstolene var lagt to brædder til at 
sætte fødderne på. - Indtil seneste restaurering lå 
koret to og tårnrummet tre trin over skibet.

Vinduer. I koret, skibet, tårnet og Gammel
rands kapel er der rundbuede vinduer med stø- 
bejernsstel. Tilsvarende fandtes indtil seneste re
staurering tillige i sakristiet og vestsiden af tårn
rummet. De stammer alle fra en hovedistand
sættelse 1867, da man ønskede eksisterende lys
åbninger gjort større og anbragt lavere.47 
Våbenhusets vestvindue (indsat 1966-74) er en 
lille fladbuet åbning, lukket af armeret glasrude,
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der er snævrere end det afsprossede trævindue, 
som tidligere fandtes på samme sted.

†Vinduer. En række levn af middelalderlige 
vinduer er omtalt i sammenhæng med de re
spektive ombygninger af kirken. Herudover ses 
yderligere vinduesspor, som snarest tilhører se
nere ændringer. Således er der udvendig over 
skibets vestligste vindue i syd et kurvehanks- 
buet stik, muligvis fra et renæssancevindue. I 
nordsiden, lidt vest for det nuværende, ses at det 
oprindelige vindue på dette sted er blevet ud
styret med dobbelt fladbuet stik af flensborg- 
sten. Det kan være sket i 1800’rnes begyndelse, 
da man ønskede »vinduet bag prædikestolen« 
fornyet, eftersom det daværende næsten ingen 
lysning gav.48 Tårnets sydvindue har ifølge ud- 
og indvendige murspor sekundært været for
øget, inden det nuværende fra 1867. I Gammel
rands kapel påvistes 1969 et firkantet vindue, der 
var indsat i gavlen, forskudt mod øst og senere 
blændet med flensborgsten.49 Bag den ydre til— 
muring fandtes rester af en firkantet, profileret 
egetræsramme med sprossekors og jernstænger. 
Vinduet kan være indsat i forbindelse med om
dannelsen til åben begravelse og er sikkert blæn
det ved tilbygningens restaurering 1867. - Da 
den topografiske forfatter J. H. Larsen 1832 be
søgte kirken, var der »nye og lyse men temme
lig små vindver«,50 snarest vel sådanne firkan
tede, afsprossede trævinduer, som i 1800’rnes 
første del indsattes mange steder.51 Tårnets 
blændede vestvindue viser udvendig levn af åb
ning, der kan stamme fra dette vinduessæt.

Tagværkerne er ved hovedrestaureringen 
1966-74 dels istandsatte med hjælpespær samt 
udskiftning af spær og spærfødder, dels helt for
nyet i trykimprægneret fyr, hvilket gælder sa
kristiet og Gammelrands kapel.

Korets dragerstol af eg, der har dobbelt lag 
hanebånd og spærfødder kæmmet ned over 
spærskoen, er antagelig samtidig med hvælv- 
slagningen. Flertallet af spærene er nu fornyet, 
mens hanebånd og drager viser nagle- og søm
huller og således må være genanvendte spær fra 
det oprindelige tagværk. Stolens seks fag er 
nummereret fra vest mod øst; i nord med stem
mejern, i syd med øksehugne streger.

Tagværket i det forlængede skib må også være 
opsat ved hvælvslagningen. Det er af kryds- 
båndstype med dobbelt lag hanebånd og spær
stivere kæmmet ned over spærskoen; adskillige 
spær og spærfødder er fornyet. Stolen har bla
dede og fornaglede samlinger i vest og er af
bundet i to omgange. Vestligst 12 fag, hvis sam
linger markeres af trekant på streg i nord og 
øksehugne stregnumre i syd. De resterende ni 
fag har firkantet stik i nord, stregnumre i syd. - 
Våbenhusets tagværk er af eg med dobbelt lag 
hanebånd og spærstivere kæmmet ned over 
skoen; spærene er nu afstivet med lasker. - Tår
net har dragerstol af eg med dobbelt lag hane
bånd, midterkonge og spærstivere som ved de 
øvrige ældre tagværker.

† Tagværker. Korets og skibets oprindelige tag
værker har efterladt sig aftryk på triumfgavlen 
(jfr. fig. 16), hvoraf fremgår, at spærværket har

Fig. 16. Tværsnit i skib, set mod øst. 1:150. Hvælvene 
er udeladt og oprindelig †loftsbjælke samt †tagværk 
er indtegnet efter bevarede spor på triumfmurens tag
gavl (s. 1729). Eksisterende murkrone og tagværk er 
angivet med stiplede linjer. Tegnet af Marianne Niel
sen 1988 efter opmåling af Thora Fisker 1966. - Cross- 
section of nave to the east. The vaults are omitted, and the 
original †ceiling beams and †roof construction are shown on 
the basis of surviving traces in the gable at the east wall of 
the nave. Dotted lines give the existing crown of wall and 
roof construction.
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stået med lavere rejsning og været understøttet 
af skråstivere - to for hvert spær i skibet, men 
kun en i koret. Mod korloftet ses, at gavlens 
murværk er lidt udkraget over de skrå linjer, 
som repræsenterer de forsvundne gavlspær med 
beklædning; her findes i kippen et hul, som mu
ligvis er fremkommet ved udtagning af ryg- 
ningsbrædder.

Sakristiets tagværk var ifølge ældre indberet
ning af samme type og materiale som våben
husets; mens der i Gammelrands kapel var et 
tagværk af fyr, som ikke beskrives nærmere.

Tagbeklædning. Kirken står i dag med tage af 
røde vingetegl, der bortset fra sakristiets er nye 
og lagt ved seneste restaurering. Ved samme lej
lighed fornyedes flertallet af kamtakkernes mid
delalderlige munke og nonner. De genanvendte, 
formentlig oprindelige spær i korets tagværk vi
ser sammenhørende nagle- og sømhuller, der 
tyder på, at korets oprindelige †tagbeklædning 

har været vandrette, klinklagte brædder med 
spån.52 Senere har kirken fået tage af bly og tegl. 
Ved beskrivelsen 175853 havde kirken og våben

huset blytage, mens der på tårnet og Gammel
rands kapel var tegl. 28. juni 17655 fik kirkeeje
ren kongens tilladelse til at lægge tegl i stedet for 
bly, med den begrundelse, at »det er så brøstfæl- 
digt, at det helt må omstøbes og der ikke er 
nogen blytækker på landet«.54

Kirken står i dag afgørende præget af den se
neste hovedrestaurering 1966-74 ved arkitekt 
Marinus Andersen. Udvendig er murene rød- 
kalkede, mens blændinger, kamtakker, gesim
ser, glamhuller m.v. fremhæves ved hvidtning. 
Denne karakteristiske dragt er muligvis påført 
allerede i 16- 1700’rne, omend den ikke omtales i 
ældre beskrivelser.54

Opvarmning. En ovn, der nævnes 1891, stod 
1895 i skibets fjerde fag ved sydvæggen. 1905 
afløstes den af kalorifer,40 opstillet ved nordvæg- 
gen i tredje fag. I 1930’rne kasseredes den til 
fordel for et nyt anlæg med indfyring fra ned
gravet kælder på kirkegården nord for vestfor
længelsen. Under seneste restaurering moderni
seredes anlægget med gulvvarme i skibet, sup
pleret med radiatorer i de øvrige afsnit.

Fig. 17. Jagtscene. Akvarel af delvis afdækket kalkmaleri på østkappen i skibets tredje fag (s. 1731, jfr. fig. 40). 
Jacob Kornerup 1862. - Hunting scene. Watercolour by Jacob Kornerup, 1862, showing a partially uncovered mural 
painting on the east cell of the vault in the third bay of the nave.



BREGNINGE KIRKE 1731

Fig. 18. Scener af den 
hellige Katarina af Alek- 
sandrias legende (s. 1740) 
over Marie Magdalene 
og S. Morten (s. 1741). 
Kalkmalerier ved Ise- 
fjordsværkstedet o. 
1460-80 på sakristiets 
nordre hvælvkappe og 
væg. Akvarel ved Mørk 
1880. - Scenes from 
St. Catherine of Alexan
dria’s legend above Mary 
Magdalene and St. Martin. 
Mural paintings by the Ise- 
fjord workshop, c. 1460- 
80, on the north cell of the 
sacristy vault and wall. 
Watercolour by Mørk 1880.

KALKMALERIER

1861 indberettedes fund af kalkmalerier, der i be
gyndelsen af næstfølgende år besigtigedes af di
rektøren for de antikvariske mindesmærker, 
J.J.A. Worsaae.55 Det var en jagtscene fra 
1300’rnes slutning på østkappen i skibets tredje 
hvælvfag, som i indberetningen til Kultusmini
steriet karakteriseres således: »Men det hele ty
dede for mig hen på en ikke meget gammel tid 
og var i hvert tilfælde så råt udført, at der ... 
næppe ville kunne være tale om i særdeleshed 
med nogen større bekostning at fremdrage den 
gamle dekoration overalt eller bevare den for 
eftertiden«.56 Af kulturhistoriske grunde hen
stilles dog, at man lader det afdækkede stå 
fremme, indtil man kan få taget en rigtig af
bildning »ved en duelig kunstner«. Dette skete 
samme år, da Jacob Kornerup gjorde en akvarel 
(fig. 17) af maleriet. Senere - men uvist under 
hvilke omstændigheder - afdækkedes hele jagt
scenen foruden et billede af dragedræberen 
S. Jørgen på andet fags vestkappe; endvidere i

sakristiet på nordvæggen og den tilhørende 
hvælvkappe en udsmykning ved det såkaldte 
Isefjordsværksted (o. 1460-80). Dette fremgår af 
tre akvareller i Nationalmuseet (fig. 18), dateret 
1880 og signeret af den i øvrigt ukendte kunst
ner »Mørk«. Disse kalkmalerier stod fremme 
1895 og 1902, da Eigil Rothe foretog en om
fattende afdækning i kor, skib og sakristi, hvor
ved fem forskellige udmalinger konstateredes.

Ældst var fragmenter af en udsmykning på 
skibets vægge fra o. 1300. Efter hvælvslagnin- 
gen sidst i 1300’rne dekorerede man de nye lofts- 
flader, og Rothe påviste såvel i kor som skib 
malerier i tilslutning til de allerede kendte. På 
skibets vægge fandtes spredte levn af middelal
derligt maleri, muligvis fra 1400’rne. Fra dette 
århundredes anden halvdel stammede Isefjords- 
værkstedets udsmykning af sakristiet, som af
dækkedes, efter at malerier fra o. 1550 på de tre 
af kapperne indledningsvis var nedhugget. 
Rothe var her af den opfattelse, at nordkappens 
sengotiske maleri, som aftegnedes 1880 (fig. 18) 
aldrig havde været overhvidtet, hvilket i be-
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Fig. 19. Afdækning af (†) 
kalkmalerier på triumf
væggen: Dommedag fra 
o. 1300 (s. 1733) samt 
spredte fragmenter fra 
1400’rne (s. 1745). Eigil 
Rothe fot. 1902. - (†)Mu- 
ral paintings uncovered on 
the east wall of the nave: 
The Last Judgement 
c. 1300, and scattered frag
ments from the 1400s.

tragtning af den eftermiddelalderlige udsmyk
ning i rummet næppe er troligt. På korhvælvet 
og skibets langvægge dokumenterede han yder
ligere levn af efterreformatorisk maleri svarende 
til sakristiets.

1904 restaurerede Rothe det, som skønnedes 
mest interessant, mens det øvrige overkalkedes, 
hvor det ikke ligefrem var nedhugget: I skibet 
drejede det sig om de unggotiske malerier på 
triumfvæggen og nordsiden i tredje fag. Endvi
dere hele udsmykningen af andet og tredje 
hvælvfag foruden Isefjordsværkstedets arbejde i 
sakristiet.

Allerede Rothe havde beklaget sig over kak
kelovnens tilsværtning af kalkmalerierne alene i 
tidsrummet fra afdækning til restaurering.

Selvom kalamiteterne søgtes afhjulpet året efter 
ved nyt varmeanlæg, var malerierne allerede i 
1920’rne stærkt tilsodede af kaloriferen, der stod 
nedenfor billedfrisen i skibets tredje fag. 1940 
udførtes derfor en afrensning og genrestaure
ring af det unggotiske maleri på triumf- og 
nordvæg, hvorved enkelte tilmålinger fjernedes. 
1951 påvistes nye malerispor på korets vægge, 
bl. a. en frise fra samme tid, som de øvrige efter- 
reformatoriske billeder; men fundet skønnedes 
for medtaget og blev overhvidtet på ny. I for
bindelse med kirkens seneste hovedrestaurering 
1966-74 ønskede man den rige udsmykning af 
kalkmalerier nyistandsat. 1969 undersøgte kon
servator Robert Smalley vægge og hvælv og 
fandt i Gammelrands kapel spor af hidtil
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ukendte arbejder af Isefjordsværkstedet. 1970 
blev sakristiets kalkmalerier renset og genre- 
staureret. 1973 fremdrog man malerierne i Gam
melrands kapel, de eksisterende billeder på ski
bets to midterste hvælvfag rensedes, og de her
med samtidige, hidtil dækkede, rent ornamen
tale dekorationer på første og fjerde fag blev 
fremdraget tillige med levn af den efterreforma- 
toriske billedcyklus på nordvæggen i første fag. 
Endelig rensedes de unggotiske malerier i ski
bet, som viste sig kun at rumme få levn af op
rindelige farvelag. Samtlige arbejder udførtes af 
konservator Knud Simonsen.

1) 0.1300 er skibets vægge smykket med ma
lerier, som delvis står fremdraget på triumfvæg
gen og nordvæggen, hvor de beskæres af hvæl
venes skjoldbuer. På triumfvæggen over korbuen 
ses Kristus som verdensdommer, indrammet af 
mandorla. Den glorieprydede, frontalt sete Gud 
troner på regnbuen, hænderne er oprakte og fra 
munden udgår to sværd.57 Rothes indberetning

og fotografi (fig. 19) viser, at billedet har været 
indrammet af evangelisttegn og herudover cen
trum for en fremstilling af Dommedag - alt 
samlet i en øvre frise, hvis nedre grænselinje 
tangerede korbuens top. Langs mandorlaens 
nordside sås rester af †majuskelindskrift med 
»Marcvs« (forneden) og »Ma[thevsj« (foroven). 
Rothe kunne ikke sikkert identificere frisens øv
rige indhold; men fotografiet viser, at der over 
rammeborten var dele af et †minuskelskriftbånd 
med forbandelsens ord: »[Ite, vos] maledicti [in 
ignem eternam]« (gak bort, I forbandede, til den 
evige ild). Det er således sandsynligt, at der på 
begge sider af Majestas-billedet har vært malet 
Himmel og Helvede.

På det forlængede skibs nordvæg (fig. 20), i 
tredje fags skjoldbuefelt er rester af en udma
ling, hvor skabelsesberetningen og menneskets 
tidlige historie er fremstillet i to rækker af me
daljoner. Friserne afsluttes foroven af en kron- 
frise med firkantede felter, forneden af en drag-

Fig. 20. Scener af Skabelsen og menneskets tidlige historie (s. 1733). Kalkmalerier o. 1300 på skibets nordvæg i 
tredje fag. Eigil Rothe fot. 1904. - Scenes from the Creation and Man’s Early History. Mural paintings c. 1300 on the 
north wall of the third bay of the nave.
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Fig. 21. Skematisk plan over middelalderlige kalkmalerier. A-B. Malerier o. 1300 på det forlængede skibs vægge 
(s. 1733f.). A. Dommedag. B. Skabelsen og menneskets tidlige historie. 1-12. Malerier o. 1375-1400 på korets og 
skibets hvælv (s. 1735f.). 1. Planteornamentik. 2. Døden - Apokalypsens fjerde rytter. 3. †Fugl Fønix? 4. 
Pelikanen dier sine unger. 5. S. Nikolaj frelser sømænd i havsnød. 6. S. Jørgen og dragen. 7. Hornet løve: Satan. 
8. Løvinden opvækker sine unger. 9. Jagtscene. 10. De tre levende og tre døde konger. 11. Lykkehjulet. 12. 
S. Mikael og dragen. 13-20 samt a-e. Malerier i sakristiet, udført o. 1460-80 af Isefjordsværkstedet (s. 1739f.). 
Den hellige Katarina af Aleksandrias legende: 13. Katarina nægter at afsværge sin kristne tro. 14. Hudflettes. 15. 
Fængsles. 16. Disputerer med filosofferne. 17. Filosofferne brændes. 18. Kejserinden og Porfyrius halshugges. 
19. Marterhjulet sønderknuses. 20. Halshugningen. - a. Marie Magdalene, b. S. Morten, c. S. Peter. d. Skrifte
mål. e. Uidentificeret scene. 21-26. Malerier i Gammelrands kapel, hovedsagelig af mandlige martyrer, udført 
o. 1460-80 af Isefjordsværkstedet (s. 1742f.). 21. Markus og Marcellianus. 22. De 10.000 riddere. 23. Gammel
testamentlig profet. 24. Maria i solgissel. 25. S. Hippolyt. 26. S. Laurentius. - Diagram showing the position of 
medieval mural paintings in the church. A-B. Murals, c. 1300, on the walls of the lengthened nave. A. The Last Judgement.
B. The Creation and Man’s Early History. 1-12. Murals, c. 1375-1400, on the vaults of the chancel and nave. 1. Plant 
ornament. 2. Death - the fourth rider of the apocalypse. 3. †Phoenix? 4. Pelican reviving its young. 5. St. Nicholas saving 
sailors in distress at sea. 6. St. George and the Dragon. 7. Horned lion: Satan. 8. Lioness reviving her cubs. 9. Hunting 
scene. 10. The Living and the Dead Kings. 11. The Wheel of Fortune. 12. St. Michael and the Dragon. 13-20 as well as 
a-e. Murals in the sacristy, c. 1460-80, by the Isefjord workshop. The Legend of St. Catherine of Alexandria: 13. 
St. Catherine refusing to renounce her Christian faith. 14. Flagellation. 15. Imprisonment. 16. Disputation with the 
philosophers. 17. The burning of the philosophers. 18. The Empress and Porphyrius are beheaded. 19. The martyr’s wheel is 
broken. 20. The beheading. - a. Mary Magdalene, b. St. Martin, c. St. Peter, d. Confession, e. Unidentified scene. 21-26. 
Murals in the Gammelrand Chapel, mainly male martyrs painted c. 1460-80 by the Isefjord workshop. 21. Marcus and 
Marcellianus. 22. The 10,000 Knights. 23. Prophet from the Old Testament. 24. The Virgin Mary in Glory. 25. 
St. Hippolytus. 26. St. Lawrence.

ning; sviklerne mellem medaljonerne udfyldes 
af englebuster samt liljeagtigt bladværk.

Øvre registers tre synlige medaljoner viser fra 
vest mod øst: Adams skabelse? - Gud med led
sagende engel - Eva skabes af Adams ribben.

Den usædvanlige fremstilling i vestmedaljonen 
viser to nøgne mennesker, det nedre hvidt, det 
øvre kødfarvet og således muligvis en illustra
tion af Adam, som levendegøres ved Guds livs- 
ånd (1. Mos. 2,7). I nedre register er kun frem
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Fig. 22. Død og Frelse. Apokalypsens fjerde rytter og Pelikanen, der opvækker sine unger (s. 1736). Kalkmaleri 
o. 1375-1400 på østkappen i skibets andet fag. NE fot. 1988. - Death and Salvation. The fourth rider of the 
apocalypse, and the pelican reviving its young. Mural painting, c. 1375-1400, on the east cell of the vault in the second bay of 
the nave.

draget billedlevn i de to vestlige cirkelslag. Ind
holdet af det halverede vestre synes bl.a. at være 
et draperi, muligvis tilhørende sengen med den 
fødende Eva. Det fuldstændigt bevarede billede 
herefter viser den arbejdende Adam i færd med 
at hugge træ. Samtlige figurer, dog muligvis 
undtagen det liggende menneskepar, er vist med 
glorie, og i hvert fald to af medaljonerne rum
mer elementer, der kan opfattes som skriftbånd.
- På overvæggene, både i syd og nord, ses end
videre spredte malerilevn fra samme udsmyk
ning, og i vestforlængelsens nordvindue anes på 
smigene en lyserød bølgeranke.

Farveskalaen, der beherskes af den blågrå bag
grund, består desuden af okkergul, gulrød og 
rødbrun. På sydvæggen i andet fag fremdroges 
1902 †malerirester (jfr. fig. 38), bl.a. sådanne som 
med rimelighed kan henføres til denne dekora
tion. Der var dels tale om en afstribet bort med 
trappemønster, som har indrammet et senere 
blændet vindue, dels fragmenter af to figurer, af

hvilke den ene havde hånden løftet i talegestus, 
men hovedet skjult bag den yngre skjoldbue. - 
Den fragmentariske udsmykning viser i emne
valg slægtskab med †kalkmalerier i den nærlig
gende Føllenslev samt arbejder af et værksted, 
der bl.a. har virket i Butterup, Tølløse og Åge
rup (s. 66, 227 og 252). Bregningemalerierne sy
nes dog at være lidt ældre, og selve anordningen 
med rækker af medaljoner har nu sin nærmeste 
parallel i Udby kirke ved Randers Fjord 
(Rougsø hrd.).

2) 0.1375-1400 udsmykkedes korets og ski
bets hvælv med kalkmalerier, som er genfrem
draget på samtlige fire fag i skibet (jfr. fig. 21). 
Kun på kapperne i de to midterste fag er malet 
figurfremstillinger, hvis emne er en moralise
rende konfrontation af jordelivets forkrænkelig
hed med sjælens eneste vej til frelse gennem Kri- 
stus og Kirken.58 Disse billeder beskrives først.

Andet hvælvfag. I østkappen modstilles Døden 
og et velkendt symbol for frelsen gennem Kristi
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Fig. 23. S. Nikolaj frelser sømænd i havsnød (s. 1736). Kalkmaleri o. 1375-1400 på sydkappen i skibets andet fag. 
NE fot. 1988. - St. Nicholas saving sailors in distress at sea. Mural painting, c. 1375-1400, on the south cell of the vault in 
the second bay of the nave.

offerdød: Pelikanen (fig. 22), der på tredjedagen 
efter ungernes død vækker dem til live ved at 
sønderhakke sit eget bryst og lade ungerne die 
blodet. Ved seneste restaurering sås i den nu 
tomme nordre svikkel svage spor af fuglefjer. 
Muligvis har her været fremstillet et andet op- 
standelsessymbol - †fugl Fønix? - som pendent 
til pelikanen. Det makabre hovedbillede af Dø
den som et levende lig til hest, holdende afhug
get hoved på stage er den fjerde apokalyptiske 
rytter (Åb. 6,8) og kendes fra enkelte andre 
kalkmaleriudsmykninger.59 Rytteren holder 
desuden et minuskelskriftbånd, hvorpå læses 
følgende plattyske sentens: »Ich bring der dot

mit gewalt ich neme [jung und] alt« (jeg bringer 
døden med vold, jeg tager ung og gammel).

Sydkappens billede (fig. 23) viser en episode 
af legenden om S. Nikolaj, da han hjalp sømænd 
i havsnød til at undslippe forlis og druknedød.60 
Skibet, en kogge med for- og agterkastel, er 
malet i høj sø, hidført af de djævle, der blæser 
vindstød som trompetskrald, bemægtiger sig 
anker, sejl og takkelage. Beskueren lades dog 
ikke i tvivl om, at bispehelgenen, der er vist i 
overmenneskeligt format, vil formå at stilne 
stormen. - Under seneste restaurering konsta
teredes et indridset viekors mellem bølgerne til 
venstre.
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Fig. 24. S. Jørgen og dragen (s. 1737). Kalkmaleri o. 1375-1400 på vestkappen i skibets andet fag. NE fot. 1988. - 
St. George and the Dragon. Mural painting, c. 1375-1400, on the west cell of the vault in the second bay of the nave.

I vestkappen (fig. 24) symboliseres det godes 
sejr ved et billede af den uforfærdede ridder
helgen, S. Jørgens kamp mod en kæmpemæssig 
drage, og i nordkappen er Satan i skikkelse af en 
hornet (fig. 25) løve konfronteret med en anden 
løve, der opvækker sine tre unger (fig. 26) og 
således ifølge den symbolske udlægning i mid
delalderens naturhistorie - Physiologus - er et 
sindbillede på Kristi opstandelse og sejr over dø
den.

Tredje hvælvfag. Østkappen rummer en jagt
scene som billede på den jagede sjæl (fig. 17,40): 
En hjort med tungen ud af munden forfølges af 
en ridende junker og hans hund, alt imens han 
støder i jagthornet; fra den modsatte side an- 
skydes det udmattede dyr af en armbrystskytte.

Søndre kappe (fig. 27) viser et andet memento 
mori motiv: De tre levende og de tre døde kon
ger. I østre svikkel ses de tre ridende konger, 
som forfærdede standser op under jagten ved 
synet af tre benrade, hvis kroner er ved at glide 
ned af kranierne. To af de døde konger holder 
minuskelskriftbånd, hvis plattyske tekst forkla
rer allegoriens morale: »Dat ii nu sint dat war 
wi« (Hvad I nu er, det var vi) og »Dat wi nu sint 
dat werden i« (Hvad vi nu er, det bliver I).61

Også vestkappen er helliget moraliserende 
belæring: Lykkehjulet (fig. 29). Af de fire perso
ner, hvis skæbne hjulet bestemmer, er kun de to

første helt bevaret, og begge er vist som kro
nede konger. De holder forklarende minuskel
skriftbånd; men maleren, der øjensynlig ikke 
forstod latin, har forbyttet forlæggets to tekster. 
Ved kongen på vej op mod magtens tinde læses 
nemlig: »Regno« (Jeg regerer), mens der ved 
den herskende på hjulets top står: »Regnabo« 
(Jeg vil regere). Af de to øvrige figurer er kun 
bevaret fragmenter; dog læses slutningen af tek-

Fig. 25-26. Den hornede løve - Satan - konfronteret 
med løvinden, der opvækker sine unger: symbolet på 
Opstandelsen gennem Kristus (s. 1737). Kalkmalerier 
o. 1375-1400 på nordkappen i skibets andet fag. NE 
fot. 1988. - The horned lion - Satan - confronted by the 
lioness reviving her cubs: the symbol of the Resurrection of 
the body. Mural paintings, c. 1375-1400, on the north cell 
of the vault in the second bay of the nave.
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Fig. 27. De tre levende og de tre døde konger (s. 1737). Kalkmaleri o. 1375-1400 på sydkappen i skibets tredje 
fag. NE fot. 1988. - The Living and the Dead Kings. Mural paintings, c. 1375-1400, on the south cell of the vault in the 
third bay of the nave.

Fig. 28. S. Mikael og dragen (s. 1739). Kalkmaleri o. 1375-1400 på nordkappen i skibets tredje fag. NE fot. 1988. 
- St. Michael and the Dragon. Mural painting, c. 1375-1400, on the north cell of the vault in the third bay of the nave.
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Fig. 29. Lykkehjulet, flankeret af to vismænd (s. 1737). Kalkmaleri o. 1375-1400 på vestkappen i skibets tredje 
fag. Eigil Rothe fot. 1904. - The Wheel of Fortune, flanked by two sages. Mural painting, c. 1375-1400 on the west cell of 
the vault in the third bay of the nave.

sten tilhørende den nedstyrtede: »[Sum sin]e 
regno« (Jeg er uden kongedømme). Fremstil
lingen flankeres af to aldrende vismænd, der 
med pegestav henleder opmærksomheden på 
den belærende scene. Hensigten er yderligere 
tydeliggjort med ordet »Videte« (se!) ud for 
pegepinden tilhørende søndre svikkels pæda
gog-

I nordkappen fremholdes frelsen gennem Kir
ken, repræsenteret ved dragedræberen Mikael 
(fig. 28). Fremstillingen er ikonografisk usæd
vanlig. Engleførerens sejr over den personifi
cerede ondskab er udformet som en kampscene 
analogt med S.Jørgens dragekamp i andet 
hvælvfag.62 Og virkningen heraf- sjælens frelse
- er illustreret ved afbildning af en lille nøgen 
sjæl med hænderne samlet i bøn, som helgenen 
bærer på sin fremstrakte venstre hånd.

Ornamentik og farver. På første og fjerde hvælv- 
fags kapper er en udsmykning af planteorna- 
mentik, der i hovedtræk svarer til udfyldningen 
af baggrunde i de to midterste hvælvfag: tre
blade langs ribberne (i første fag kløverfor
mede), bladstængler i sviklerne, herover samt i 
buetoppene (livs)træer og endelig omkring rib
bekrydset hjertepalmetter.

Udsmykningen af hvælvbuerne følger ligele
des et nogenlunde fast system: Skjoldbuernes 
forside har skråbånd, gjordbuerne smykkes af 
savtakket ornament på skråfasen og bølgeranke 
på undersiden. De profilerede ribber har lige
ledes bølgeranke på undersiden og savtakker el
ler skråbånd på siderne. Hvor der er almindelige 
halvstens ribber benyttes »marmoreret« kvader
imitation på undersiden - Den delvis afdækkede 
†udsmykning af korhvælvet synes at have fulgt 
samme dekorative skema.

Farveskalaen beherskes af okkergul, lyserød, 
rødbrun og grøn. Udsmykningens nærmeste 
paralleller i stilistisk henseende findes i Jyderup 
(s. 738f.), Skamstrup (s. 815f.) og Højby (Ods 
hrd.).

3) 0.1460-80 har det såkaldte Isefjordsværk
sted udsmykket hvælv og vægge i to af kirkens 
tilbygninger, nemlig sakristiet og Gammelrands 
kapel ved skibets sydside.

I sakristiet er hvælvkapperne helliget en frem
stilling af S. Katarina af Aleksandrias legende, 
mens der på væggene er malet helgener foruden 
en usædvanlig skriftemålsscene (jfr. fig. 21). Val
get af sidstnævnte samt af legenden om S. Ka
tarina - teologernes patronesse, prist for sin lær-
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Fig. 30. Scener af den 
hellige Katarina af Alek- 
sandrias legende (s. 1740) 
over S. Peter (s. 1741). 
Kalkmalerier ved Ise
fjordsværkstedet o.1460-
80 på sakristiets østre 
hvælvkappe og væg. NE 
fot. 1988. - Scenes from 
St. Catherine of Alexan
dria’s legend above St. Pe
ter. Mural paintings by the 
Isefjord workshop, c. 
1460-80, on the east cell of 
the sacristy vault and wall.

Fig. 31. Scener af den 
hellige Katarina af Alek- 
sandrias legende (s. 1741) 
over skriftemål og ui
dentificeret fragment (s. 
1742). Kalkmalerier ved 
Isefjordsværkstedet o. 
1460-80 på sakristiets ve
stre hvælvkappe og væg. 
NE fot. 1988. - Scenes 

from St. Catherine of 
Alexandria’s legend above 
the confession, and an uni
dentified fragment. Mural 
paintings by the Isefjord 
workshop, c. 1460-80, on 
the west cell of the sacristy 
vault and wall.

dom, udholdenhed, lydighed, kærlighed og 
jomfruelighed - forekommer velvalgt i relation 
til sakristiets funktion som præsteværelse og 
muligvis tillige skriftestol?63

Beretningen om S. Katarina, der her i øvrigt 
ikke følger legenden ganske nøje, vises i otte 
scener, indrammet af arkader og anbragt som en 
fortløbende, ringformet frise.64 Den indledes 
vestligst på nordkappen (jfr. fig. 18), hvor kon
gedatteren Katarina argumenterer mod kejser 
Maximianus, der vil have hende til at afsværge 
sin kristne tro og ofre til de hedenske guder. Da 
det ikke lykkes, lader han hende i den følgende

scene hudflette af to bødler. Fremstillingen er 
udformet i bevidst analogi med Kristi hudflet- 
telse - et ikke usædvanligt træk i helgenikono
grafien.65 - På østkappen (fig. 30) ses først, 
hvorledes kejseren lader Katarina kaste i fæng
sel; dernæst disputerer hun med de af kejseren 
hidkaldte filosoffer, der imidlertid mod kejse
rens hensigt overbevises af hendes argumenter 
og omvendes til Kristus. - Sydkappens (fig. 32) 
første arkadefelt illustrerer, hvorledes de fra
faldne vismænd med deres spidse jødehatte ka
stes på bålet, mens Katarina lyser velsignelsen 
over dem. I næstfølgende arkade halshugges
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kejserinden og hærføreren Porfyrius, fordi de 
begge havde ladet sig omvende af Katarina. - 
Vestkappen rummer selve martyriet (fig. 31). 
Først giver kejseren ordre til, at Katarina skal 
sønderlemmes på knivbesatte marterhjul; men 
Gud griber ind og sønderslår instrumenterne 
med sin hammer, mens de omstående hedninge 
kaster sig til jorden i rædsel og ærefrygt. Her
efter ha'lshugges helgeninden.

På væggene ses en række billeder, der synes at 
have specifik tilknytning til rummets funktion: 
Vestligst på nordvæggen (jfr. fig. 18) den bodfær
dige synderinde Marie Magdalene med salve

krukken, efterfulgt af den hellige biskop, 
S. Morten, der med sværdet deler sin kappe for 
at give den til en laset krøbling. - Af østvæggens 
billeder er bevaret et af S. Peter (fig. 30), nord 
for den senere gennembrudte dør. Romerkir
kens hovedhelgen holder sit attribut - en kæm
pestor nøgle - med venstre hånd, der i ærefrygt 
dækkes af kappen, svarende til Marie Magdale- 
nes gestus. Billedet af den ældste og ypperste 
repræsentant for nøglemagten - retten til at løse 
og binde sjælene (Matt. 16,19 og 18,18 samt Joh. 
20,23) - skal formentlig i særlig grad ses i sam
menhæng med det nordligste billede på vestvæg-
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Fig. 32. Scener af den hellige Katarina af Aleksandrias 
legende (s. 1740). Kalkmaleri ved Isefjordsværkstedet 
o. 1460-80 på sakristiets søndre hvælvkappe. NE fot. 
1988. - Scenes from St. Catherine of Alexandria’s legend. 
Mural painting by the Isefjord workshop, c. 1460-80 on the 
south cell of the sacristy vault.

gen, som viser skriftemål og syndsforladelse 
(fig. 31): Den kronragede præst, muligvis en do
minikaner med tiggerposen på ryggen, sidder 
på skriftestolen og giver absolution til den knæ
lende mand eller dreng, der har skriftet sine syn
der. Bag ham står to ventende, en frue og hen
des mand?, begge med rosenkrans i hænderne.66 
Bygningen bag præsten skal vel antyde, at 
handlingen sker i en kirke. - Billedet på væg
gens søndre halvdel, som adskilles fra skrifte- 
målsscenen med en trægruppe, er kun fragmen
tarisk bevaret. Nordligst i feltet anes en mands
skikkelse, der bøjer sig forover og spænder en 
armbryst.67

På sydvæggen har der næppe været andet end 
de rester af rankeslyng, som er fremdraget over 
døren. Figurscenerne afsluttes forneden af en 
hovedsagelig rekonstrueret dragning, ophængt i 
stang med ringe og tegnet med værkstedets ka
rakteristiske golfkøllelignende foldekast. Faste

bestanddele af repertoiret er tillige billedfelter- 
nes strukturering ved hjælp af borter, udfyldt 
med knækbånd og bølgeranker; i ribbekrydset 
en toproset. En parallel hertil er værkstedets ar
bejde i Skamstrup (s. 824). - Den benyttede far
veskala er holdt i sort (grå), dodenkop, spansk
grønt og mønje; sidstnævnte oftest dekompo- 
neret med farveskift til gul.

I Gammelrands kapel (jfr. fig. 21) har hvælv
kapperne faet en udsmykning med billeder af 
Maria og en række blodige martyrscener, til dels 
akkompagneret af gammeltestamentlige skik
kelser i sviklerne. Af væggenes udsmykning er 
derimod kun fremdraget lidt rankeslyng på 
nordvæggen omkring arkaden mod skibet. Ud
smykningens nærmeste parallel synes at være 
værkstedets arbejder i Mørkøv kirkes sydkapel 
(s. 791), der også kan opvise lighedspunkter, 
hvad selve rummets indretning angår.

Østkappens (fig. 33) hovedmotiv er to mar
tyrier, som kun sjældent fremstilles. Nordligst 
ses henrettelsen af Markus og Marcellianus. De 
to tvillingbrødre, der elskede Gud højere end alt 
jordisk, udgør en del af S. Sebastians legende, 
og deres martyrdød er vist analogt med denne 
mere kendte pesthelgens.68 De står kun iført 
lændeklæde, bundet til martersøjlen, mens to 
bueskytter sender en regn af pile mod dem. - 
Umiddelbart syd herfor er malet de 10.000 rid
deres martyrium, som udgør en del af legenden 
om ridderen S. Achacius, der påkaldtes ved svær 
dødskamp. Billedet viser de nøgne riddere, der 
på kejser Hadrians befaling styrtedes ned fra 
Ararats bjerg og blev spiddet på et tornekrat.69 - 
I sviklerne under de standhaftige ynglinge sid
dende konge og profet fra det gamle testamente 
med minuskelskriftbånd. I nord Salomon: 
»Deum timete et mandata eius observate« (fryg
ter Gud og holder hans bud), i syd profeten Joel 
med følgende citat (Joel 8,7): »In [valle Iozophat 
congregjabo omnes gentes et ibi d[isput]abo 
c[um eis]« (Jeg vil samle alle folkeslag i Josafats 
dal og samtale med dem dér).70

I sydkappen ses Maria i solgisel med Jesus- 
barnet på armen, og der er også her i sviklerne 
malet profeter, hvis skriftbånd imidlertid ikke 
lader sig læse.
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Fig. 33. To martyrscener: Henrettelsen af tvillingbrødrene Markus og Marcellianus (t.v.) samt de 10.000 ridderes 
død (t.h.); i sviklerne gammeltestamentlige profeter (s. 1742). Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 i 
østre hvælvkappe i Gammelrands kapel. NE fot. 1988. - Two scenes of martyrdom: the execution of the twin brothers 
Marcus and Marcellianus (left), and the death of the 10,000 knights (right); prophets from the Old Testament on the 
spandrels. Mural paintings by the Isefjord workshop, c. 1460-80, on the east vault cell in the Gammelrand Chapel.

Vestkappens emne er S. Hippolyts marty
rium, som udgør en del af legenden om S. Lau
rentius.71 Fremstillingen viser, hvorledes den af 
Laurentius kristnede fangevogter på kejserens 
befaling slæbes til døde af en hest. Kun kejser 
Decius (mod syd) og rytteren (mod nord) er 
nogenlunde velbevaret; over kejserens hoved 
anes levninger af minuskelindskrift »... vl ...«. - 
I søndre svikkel levn af profet.

I nordkappen brændes S. Laurentius på risten, 
hvor to bødler holder ham fast med lange forke. 
Over martyren et minuskelskriftbånd med hans 
sidste ord: »Gracias ago tibi domine ihesu quod 
portas celi [ingredi merui]« (jeg takker dig,

Herre Jesus, fordi jeg har måttet gå ind ad Him
merigs port).72

De benyttede farver er sort, dodenkop, 
mønje, cinnober (dekomponeret) og spansk
grønt.

4) Et senmiddelalderligt indvielseskors på 
tårnrummets nordvæg er malet med rød farve.

5) 0.1550. Fragment af S. Kristoffer på ski
bets nordvæg i første fag under skjoldbuens top 
(fig. 35). Billedet er del af en omfattende efter- 
reformatorisk udsmykning, hvis øvrige kendte 
levn behandles nedenfor (jfr. fig. 34). Bevaret er 
helgenens hoved (uden glorie) og skuldre, det 
øverste af hans attribut og selve Jesusbarnet med
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rigsæble som symbol på verdensherredømmet. 
Jesus peger på vandringsstavens top, der ifølge 
hans forudsigelse ville skyde grønne skud, for at 
kæmpen kunne være overbevist om, at han 
havde båret hele verden og dens skaber. Far
verne er okker, rødlig okker, mønje og sort.

†Kalkmalerier. 1) 0.1300. På triumfvæggen og 
skibets flankemure er afdækket levninger af den 
udmaling, hvoraf dele er bevaret, se ovenfor.

2) 0.1375-1400 udsmykkedes hvælvene i kor 
og skib. Kun korets er fortsat dækket af hvidte
kalk, og de tidligere afdækkede partier her er 
beskrevet ovenfor i forbindelse med malerierne 
på skibets hvælv.

3) 0.1400-50? Rothe nævner i sin indberet
ning om undersøgelserne 1902, at der i koret, på 
korbuens underside og på triumfvæggen var 
malerier på løse hvidtelag, som faldt af under 
afdækningsarbejdet. For triumfvæggens vedkom
mende anså han disse løse malerirester for at 
stamme fra 1400’rne. Denne vurdering bekræf-

Fig. 34. Skematisk plan over eftermiddelalderlige, 
hovedsagelig forsvundne †kalkmalerier fra o. 1550 
(s. 1743f.). 1-3. Sakristiets hvælv: 1. Profeten Jere
mias. 2. Uidentificeret profet. 3. Renæssance grotte
ske. 4-5. Korhvælvet: 4. Samson og løven. 5. Sam
son med Gazas porte. A. Korets sydvæg: Apostlen 
Jacob? B-C. Skibets vægge: B. Bevaret fragment af 
S. Kristoffer. C. Apostlen Bartolomæus. - Diagram 
showing the position of post-medieval murals, mostly †mu- 
rals from c. 1550. 1-3. Sacristy vault: Jeremiah the Pro
phet. 2. Unidentified prophet. 3. Renaissance grotesque.
4-5. Chancel vault: 4. Samson and the Lion. 5. Samson 
with the Gates of Gaza. A. South wall of the chancel: 

fames the Greater? B-C. Walls of the nave: B. Fragment 
of St. Christopher. C. St. Bartholomew, the Apostle.

Fig. 36. Samson og løven (s. 1745). †Kalkmaleri 
o. 1550 på korets østre hvælvkappe. Eigil Rothe fot. 
1902. - Samson and the Lion. †Mural painting, c. 1550, 
on the east cell of the chancel vault.

Fig. 35. Den hellige Kristoffer (s. 1743). Fragment af 
kalkmaleri o. 1550 på skibets nordvæg i første fag. 
NE fot. 1988. - St. Christopher. Fragmentary mural 
painting, c. 1550, on the north wall in the first bay of the 
nave.
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Fig. 37 a-b. Fantasifigu- 
rer i grotteske (s. 1745). 
†Kalkmalerier o. 1550 på 
sakristiets søndre hvælv
kappe. Eigil Rothe fot. 
1902. - Grotesques. †Mu- 
ral paintings, c. 1550, on 
the south cell of the sacristy 
vault.

tes af fotografiet (fig. 19), som viser elegant ran- 
keslyng på væggens nedre del, syd for korbuen; 
endvidere ses en omvundet stav på nordre halv
del af skjoldbuens underside - et karakteristisk 
ornament, som benyttes af flere sjællandske 
værksteder i 1400’rnes første halvdel, bl.a. af 
Undløsemaleren.73

På skibets sydvæg afdækkede Rothe tre lag ma
lerier (jfr. fig. 38), af hvilke det mellemste viste 
et fliget bånd?74

4) 0.1550 er sakristi, kor og skib blevet ud
styret med nye malerier på vægge og hvælv (jfr. 
fig. 34). De hidtil kendte dele af udsmykningen 
viser foruden apostlene en fremhævelse af gam
meltestamentlige profeter og helteskikkelser så 
som Samson og S. Kristoffer, hvilket er i god 
overensstemmelse med andre af 1500’rnes efter- 
reformatoriske kalkmalerier.75

I sakristiet var der på østre og vestre hvælv
kappe malet en gammeltestamentlig profet. 
Ifølge Jacob Kornerup, som 1895 så billederne, 
der kan være blevet afdækket samtidig med 
nordkappen (senest 1880), udfyldtes den østre af 
»Jeremias Propheta«. Dette bekræftes af et foto
grafi, optaget samme år i forbindelse med Na

tionalmuseets beskrivelse af kirken. Herpå ser 
man nordre halvdel af et frakturskriftbånd med 
titulaturen: »Hieremias P[ropheta]«. Bedre un
derrettet er vi om det maleri på sydkappen 
(fig. 37), som Rothe afdækkede, fotograferede 
og herefter huggede ned for at fuldstændiggøre 
Isefjordsværkstedets cyklus. Motivet var et liv
fuldt tegnet renæssanceornament, hvor en hav
frue og en vildmand er fremstillet symmetrisk 
omkring en blomsterkalk. Ribbernes underside 
og forsiden af skjoldbuen var fremhævet med en 
slags tovsnoning, mens der var sparrer på rib
bernes sider og felter med korsmønster på 
skjoldbuens underside. Følgende farver var be
nyttet: lys og brændt okker, rødbrunt, sort og 
delvis dekomponeret mønje (gullig farve).

På korets sydvæg, vest for vinduet, har været 
malet en stående, skægget mand, muligvis 
apostlen Jacob ifølge minuskelskriftbånd, som 
dog ikke ud fra fotografi af fragmentet kan læses 
med fuld sikkerhed: »S[anctus I]acob(us)«. - En 
tovsnoet bort øst for skikkelsen har indrammet 
et ældre fladbuet vindue her.

På hvælvets øst- og vestkappe fandtes billeder 
af Samson. I øst Samson og løven (fig. 36), og i
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Fig. 38. S. Bartolomæus. †Kalkmaleri o. 1550 (s. 
1746) over malerispor fra o. 1300 (s. 1735). På skibets 
sydvæg i andet fag, øst for arkaden til Gammelrands 
kapel. Eigil Rothe fot. 1902. - St. Bartholomew. †Mu- 
ral painting, c. 1550, over traces of murals from c. 1300 on 
the south wall in the second bay of the nave, east of the 
arcade by the Gammelrand Chapel.

var 1830 overstrøget, hvorfor man behøvede en 
tavle, hvorpå samme navne kunne opføres.76

INVENTAR
Oversigt. I den store kirke er overleveret væsentlige 
stykker fra katolsk tid. Det drejer sig om den got
landske døbefont af usædvanlige dimensioner og to 
jernbeslåede dørfløje i kor og skib. Den enklere ind
gangsdør til våbenhuset kan sandsynligvis også hen
føres til middelalderen. Korbuekrucifikset, nu i syd
kapellet, og de to sidefigurer, der 1864 blev overgivet 
til Nationalmuseet, tilskrives den nordtyske billed
skærer Henning von der Heides skole, som har le
veret adskillige arbejder til sønderjyske kirker. Et lille 
vægskab i sakristiet stammer ligeledes fra senmiddel
alderen.

Alterbordsforsiden med malet årstal 1578 repræ
senterer en i landsdelen ofte forekommende type, der 
i de tre arkademalerier illustrerer »Synd og Nådemo
tivet«. Altertavlen er tydeligvis udført i Lorentz Jør
gensens værksted; af arkivalierne fremgår, at den op
rindelig har stået i kapellet på Dragsholm. 16- og 
1700’rne er i øvrigt kun i ringe grad repræsenteret, 
dog bemærkes dåbsfadet med dets graverede jagt
scene på fanen og lysekronen med årstallet 1696, men 
omfattende ældre dele.

1839 fornyedes prædikestol, alle stole og »balustra
den«, hvormed antagelig menes alterskranken, der 
ved sidste restaurering igen erstattedes af en ny. En 
istandsættelse 1925 lededes af arkitekt Aage Herløw; 
han tegnede en ny prædikestol, der udførtes af sned
kermester Rudolf Rasmussen, København, mens for
andringer ved stolene foretoges af lokale håndvær-

vest Samson med Gazas porte. Ifølge teologer
nes typologiske tænkning er Samson en præfi- 
guration af Kristus, og de her viste scener fore
griber Nedfarten til dødsriget og Opstandelsen. 
På øst- og vestkappens skjoldbue var attisk 
slyngbånd, mens undersiden havde sparrer som 
i sakristiet.

Af skibets motiver er det eneste kendte for
uden det bevarede fragment af S. Kristoffer, en 
fremstilling af apostlen Bartolomæus på syd
væggen i andet fag, vest for vinduet (fig. 38). 
Den skæggede, kjortelklædte mand holdt sit at
tribut - en kniv, og på et knækket skriftbånd 
bag hans hoved sås titulaturen med versaler: 
»Sanctvs Bartolome(vs)«.

5) En kalkmalet præsterækketavle i sakristiet

Fig. 39. Middelalderligt *relikviegemme af granit 
(s. 1747). I Kalundborg Museum. EM fot. 1968. - 
Medieval *reliquary of granite.
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Fig. 40. Indre, set mod øst. Poul Nørlund fot. 1917 - Interior to the east.

kere. Farverne afstemtes efter kalkmalerier og alter
tavle, hvilket resulterede i en farveholdning, der ho
vedsagelig bestod af grønne nuancer. 1951 blev alter- 
bordsforside, altertavle og krucifiks sat i stand, og 
der fortsattes ved den store restaurering 1966-74 med 
fornyelse af stolestaderne, dog således at dele af gav
lene så vidt muligt genanvendtes. Alterskranke og 
orgel anskaffedes af ny, prædikestolen fra 1839 gen
opstilledes, og stolestaderne blev gået efter.

Alterbordet består af to nyere vanger, af tegl, op
ført vinkelret på østvæggen i en afstand af ca. 10 
cm. De er 97 cm høje og dækkes af en træplade, 
78-88x168 cm. - En synsudsættelse 1805 gående 
ud på, at gulvet bag altret behøvede omlægning, 
viser, at bordet dengang stod ud fra væggen.39 
1837 og igen 1855 ønskedes det flyttet tilbage til 
muren for at skaffe plads (i koret), sml. †deg- 
nestol.9

*Relikviegemme (fig. 39), middelalderligt, af

granit, ca. 49 x 35 cm, dyb 10 cm, med fals langs 
alle fire sider til †dæksten. Siden 1911 i Kalund
borg Museum (inv.nr. 1551).

(†)Sidealterborde. I skibets nordøsthjørne, af 
kampesten, 85 x 68 cm, og 64 cm højt over 
nuværende gulv, hvor det tjener som fundament 
for hvælvpillen. Tilsvarende rester er fundet i 
sydøsthjørnet.

Alterbordsforsiden (fig. 42) har malet årstal 1578 
og er af en i Nordvestsjælland ofte forekom
mende type, jfr. f.eks. Kundby, Svinninge og 
Tømmerup.77 Den måler 106 x 166 cm og har tre 
arkadefelter flankeret af kannelerede pilastre 
med profilkapitæl. Postament og gesims deles af 
tilsvarende svage fremspring med glatte, pro- 
fillisteindrammede felter. Under den forkrøp- 
pede kronliste sidder tandsnit. Arkaderne hviler 
på fyldingspilastre; i sviklerne ses de for grup
pen så karakteristiske rosetter med mands- og
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Fig. 41. Altertavle med 
malet årstal 1654, udført 
i Lorentz Jørgensens 
værksted til Dragsholm 
slotskapel. 1668 erhver
vet til kirken her (s. 
1749). NE fot. 1981. - 
Altar-piece with the paint
ed date 1654, made for the 
chapel of Dragsholm Ma
nor by the workshop of Lo
rentz Jørgensen. Acquired 
for the present church in 
1668.

kvindehoveder. Nord- og sydsiden var indtil 
1951 dækket af sammenflikkede †paneler, hvor 
nordsidens havde to, sydsidens én oprindelig 
fylding med foldeværk svarende til det bevarede 
sydpanel i Svinninge.78 De var imidlertid sam
menflikkede og ødelagte (på det nordre sås spor 
af ild) i en sådan grad, at genanvendelse ansås 
for uhensigtsmæssig. Alterbordspladen udførtes 
af nyt79 sammen med manglende dele af for
siden, således det nordligste af gesimsen, to af 
arkadefelternes pilastre og tre kapitæler.

Komposition og detaljer, især udformningen 
af sviklernes rosethoveder, berettiger en henfø
ring til Harmen snedker, der har sat initialerne 
HH på prædikestolen i Nørre Asmindrup (Ods 
hrd.). Han gengiver sit navn i en inskrift på et

nu forsvundet panel i Sæby (s. 926 med fig. 40) 
med foldeværksfyldinger identiske med de 
ovenfor nævnte. Såvel alterbordsforside som 
foldeværkspaneler med samme udformning ses 
endvidere i Fårevejle (Ods hrd.).

Stafferingen er udført med tempera på tynd 
kridtgrund, rødt, gult og især grønt, i posta- 
mentfelterne en såkaldt masurodring: brun på 
gullig bund. Den var også anvendt på sidepane
lerne, som det endnu er tilfældet på de bevarede 
i Fårevejle. Bueslagene og gesimsfrisen er 
grønne med røde stjerner; i nordre frisefelt anes 
to frakturlignende bogstaver malet med rødt, 
antagelig rest af indskrift, som har haft relation 
til malerierne nedenunder. I fremspringene 
gyldne årstalscifre (1)578.
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I arkadefelterne ses malerier forestillende 
Kobberslangen i ørkenen foran israelitternes 
teltlejr, Kristus på korset og Abraham ofrer 
Isak.80 Sammenstillingen, der fremhæver for
kyndelsen af Kristi frelsergerning og sonofferet, 
er ofte benyttet i den ældre lutherske billed
kunst. Motiverne genfindes bl.a. på forsiderne i 
Svinninge og Tømmerup, men er dér udført af 
en anden hånd.

På kronlistens overside er med blæk skrevet: 
»Peter W. G. Ta ...(?) 1839« utvivlsomt påført i 
forbindelse med kirkens restaurering. Bag på en 
af pilastrene står: »Julius Hansen, Maler i Breg- 
ninge. Jeg har dekoreret Alteret den 10/2 1892« 
skrevet med blyant.

†Alterklæder. Inventariet 1695 nævner et alter
klæde uden at beskrive det,81 1843 var et nyt 
anskaffet, og 1850 behøvede et alterklæde op- 
farvning; igen 1862 burde »det falmede alter
klæde« opfarves eller fornyes. 1872 gentoges øn
sket om et nyt klæde.9

Altertavle (fig. 41), med malet årstal 1654, ud
ført i Lorentz Jørgensens værksted til slotskapel

let på Dragsholm (Ods hrd.). Herfra købte sog
nepræsten i Føllenslev, hr. Ludvig, den ifølge 
oplysning i lensregnskaberne januar 1661, hvor 
det hedder, at fjenden borttog alt, den tid slottet 
skulle sprænges og ødelægges.82 1668 var alter
tavlen i Bregninge uduelig, og der akkorderes 
da med hr. Ludvig om den formedelst 200 slet- 
daler.10

I komposition svarer tavlen stort set til den 
kun ét år yngre i Hjembæk (s. 695 med fig. 21). I 
midtfeltet ses værkstedets vanlige nadverscene, 
her flankeret af Moses med lovens tavler og Jo
hannes Døberen med lam og korsstav. Storvin
gerne, med englehoved og bruskværk, når op 
over den opløste gesims og støtter sig til to po- 
stamenter med våbener for lensmanden på 
Dragsholm og hans hustru; deres navne står 
med reliefversaler på skriftbånd nedenunder: 
»H(r.) Christopher Wrne« og »F(ru) Sophia Lin- 
denow«.83 Topstykket udgøres af medaljon med 
Frederik 3.s initialer omkranset af rigsvåbenets 
enkelte dele. Medaljonen støttes af to vildmænd 
og bærer enevældens lukkede krone.

Fig. 42. Alterbordsforside med malet årstal 1578. I felterne malerier forestillende Moses og kobberslangen, 
Kristus på korset og Isaks ofring (s. 1747). NE fot. 1987. - Altar frontal with painted date 1578. On the panels are 
paintings of Moses and the Brazen Serpent, Christ on the Cross, and the Sacrifice of Isaac.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 120



1750 SKIPPINGE HERRED

Fig. 43-44. 43. Alterkalk fra o. 1675 med uidentifi
ceret mestermærke, jfr. fig. 69 a, og bæger fra 1889 
(s. 1750). EM fot. 1966. 44. Oblatæske udført 1726 af 
Christian Lübecker i København. På låget graveret 
spejlmonogram for kirkeejeren Troels Smith 
(s. 1750). NE fot. 1981. - 43. Chalice c. 1675 with uni
dentified master’s mark, cf. fig. 69 a, and cup from 1889. 
44. Wafer box made by Christian Lübecker of Copenhagen 
in 1726. On the lid is the engraved back-to-back monogram 
of the church patron, Troels Smith.

Tavlen står med en gulbrunlig farve påført 
1951 med gyldne konturlinjer og detaljer samt 
indskrifter. I postamentet fremdroges den op
rindelige forgyldte frakturindskrift, der citerer: 
»Rom: XI v: 36: Aff Hannem Och Ved hannem 
Oc till Hannem ehre Alle Thing ...«. I topstyk
kets kartouche ses årstallet 1654.84

Altersølv. Kalk (fig. 43), med fod, skaft og 
knop fra o. 1675, bægeret fornyet 1889. Nuvæ
rende højde ca. 24 cm. Den sekstungede, flade 
fod med tilsvarende fodplade når op til knop
pen, uden mellemliggende skaftled, og deles af 
brede punselfurer. Lignende udformning kendes 
bl.a. i Torslunde og Sengeløse, Frederikssund 
og Gilleleje.85 Knoppen, af spidsovalt tværsnit, 
har seks tunger på over- og undersiden; derover 
et kort, cylinderformet skaftled. Bægeret fra 
188986 bærer under mundingsranden mester
stempel for P. Hertz, Københavnsmærke (18)89 
og guardeinmærke for Simon Groth. På fod
pladen uidentificeret stempel påført efter en for
stærkning af fodpladen (fig. 69 a).

Disk, antagelig samtidig med kalken, 14,5 cm 
i tvm., med graveret cirkelkors på fanen.

Ske, 1895, med snoet skaft. Mestermærke AF 
for A. Fleron,87 Københavnsmærke (18)95 og 
guardeinmærke for Simon Groth.

Oblatæske (fig. 44), fra 1726, cylinderformet, 5 
cm høj, 10,5 cm i tvm., med bølget fod- og 
lågplade. På lågets glatte cirkelfelt graveret 
spejlmonogram TS for kirkeejeren, kancelliråd 
Troels Smith til Gammelrand. Under bunden 
fire stempler: mestermærke CL (Bøje 319) for 
Christian Lübecker, Københavnsmærke 1726, 
guardeinmærke for Conrad Ludolf og måneds- 
mærke tvillingerne.

Alterkande, fra o. 1860, af sort porcelæn med 
guldkors, fra Bing og Grøndal. En iæske af por
celæn til kirkebrødene anskaffedes 1888.40

Sygesæt. Bestående af kalk og disk (fig. 45-46) 
fra slutningen af 1500’rne med vinbeholder og 
oblatæske fra 1929. Kalken fremtræder lige så 
velbevaret som parallellen i Røsnæs (s. 1361), og 
begge er stemplet med samme uidentificerede 
bomærke. Højde 11,8 cm. Den sekstungede fod 
har fodplade og standkant med lodrette relief
streger over tredelt stav. Ved overgangen til det
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sekskantede skaft er der ligesom ved knop og 
bæger små profileringer. Knoppen har seks ru- 
deformede bosser hvorimellem spidse tunger. 
Lavt udladende bæger. Hele kalken, undtagen 
bægeret, smykkes af graveret planteornamentik 
inden for rammelinjer. På en af fodtungerne et 
krucifiks og på en af knoppens bosser »IHS«. På 
fodpladen et uidentificeret mesterstempel 
(fig. 69b).

Tilhørende disk, 9 cm i tvm., med graveret 
cirkelkors på fanen, som synes at være for smal 
til korset. Bunden har form som sekspas.

Sammen med sættet opbevares en vinbeholder 
og en oblatæske fra 1929. De enkelt udformede 
stykker har spinkel kuglestav ved kanterne. Un
der æskens bund tre stempler: mesterstempel 
KCH muligvis for K. C. Herman, Københavns
mærke (19)29 og guardeinmærke for Christian 
F. Heise.88

Alterstager (fig. 47), sengotiske, oprindelig 
hvilende på tre, nu afbrækkede fødder.89 Højde 
34 cm. Ensdannet fod- og lyseskål med kraftig 
hulkel. Skaftet brydes af tre skaftringe, af hvilke 
den midterste er størst. Lyseskål med jernpig.
1862 havde stagerne blikindretning,40 jfr. eksem-

Fig. 45-46. 45. Sygekalk fra slutningen af 1500’rne 
med uidentificeret bomærkestempel, jfr. fig. 69 b 
(s. 1750). EM fot. 1966. 46. Tilhørende disk (s. 1751). 
NE fot. 1981. - 45. Chalice for the sick from the close of 
the 1500s with unidentified mark, cf. fig. 69 b. 46. Match
ing paten.

Fig. 47. Sengotisk alterstage (s. 1751). NE fot. 1981. - 
Late Gothic altar candlestick.

120*
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Fig. 48. Font fra 1300’rnes første halvdel, af kalksten, 
import fra Gotland, en såkaldt Paradisfont (s. 1752). 
NE fot. 1981. - Limestone font from the first half of the 
14th century, imported from Gotland - a so-called “paradise 

font”.

Fig. 49. Dåbsfad fra midten af 1600’rne. I bunden gra
veret fremstilling af Syndefaldet, på fanen en jagt
scene (s. 1753). NE fot. 1981. - Baptismal dish from the 
mid-17th century. With an engraved representation of The 
Fall in the centre and a hunting scene round the edge.

pelvis Søndersted (s. 409). 1873 ønskede synet 
dem udstyret med voks- eller stearinlys, lamper 
med olie eller anden passende belysning.40 — 
Syvarmet stage, såkaldt Titusstage, fra o. 1900.

†Messehagler. 1647 nævnes en messehagel90 og 
1695 en af rødt fløjl,81 1791 havde kirken længe 
savnet hagel,91 og 1816 manglede en;39 1850 be
høvede messehaglen opfarvning. 1868 burde 
den forsynes med nyt fløjl med bibeholdelse af 
galonerne, hvilket var sket næste år.9

†Messeklokke. Inventariet 1647 nævner en 
primklokke.90

†Røgelsekar. Inventarierne 1647,90 166710 og 
169581 omtaler et gammelt ildkar.

Alterskranke, fra restaureringen 1966-74, be
stående af spinkle trekoblede, hvidmalede jern
rør, med flad håndliste af lys eg. Den tidligere 
†alterskranke stammede muligvis fra 1873, da »al
terfoden« burde udvides, så at den beskrev en 
bue om altret,9 således som det ses på ældre fo
tografier (jfr. fig. 19). Den havde enkle, drejede, 
spredtstillede søjler.

Font (fig. 48), fra 1300’rnes første halvdel, af 
gotlandsk kalksten. Den bemærkelsesværdig 
store, halvkugleformede kumme måler 115 cm i 
tvm., og fontens højde er ikke mindre end 138 
cm, efter at den oprindelige fod fremdroges un
der gulvet. Kummen, der prydes af 16 spidse 
trekløverbuer med cirkelskiver ved buernes ve
derlag, betegnes af Mackeprang som en got
landsk eksportvare og må henregnes til de af 
Oscar Reutersvård benævnte Paradisfonte.92 I 
sviklerne ses forskellige ornamenter: rosetter, 
liljer, blade, firpas, sol? med flere, utvivlsomt af 
symbolsk betydning. Langs mundingsranden 
løber en mindre vulst, og på oversiden er der 
lidt inden for kanten hugget en smal bort af tæt
stillede diamantbosser. Den keglestubformede 
fod, som er hugget for sig, har tilsvarende små 
vulstringe forneden, mens det cylinderformede 
skaft har en større lige under kummen, hvortil 
den er cementeret fast. Fonten står afrenset efter 
synets henstilling 1869.9

1854 klagedes over, at den stod skævt for gan
gen og burde anbringes i lige linje mellem denne 
og vinduet.9 Af beskrivelsen 1862 fremgår, at 
der mentes tårnvinduet, og at fonten da stod i
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tårnrummet,40 jfr. også fotografier fra 1895 og 
1902. Ved den store restaurering 1966-74 flytte
des den til sin nuværende plads i skibets syd- 
østhjørne, hvor der er opmuret en halvcirkulær 
løbebro, som gør det muligt at nå kummen, 
efter at fonten fremtræder i sin oprindelige, 
fulde højde.

Dåbsfad (fig. 49), fra midten af 1600’rne,93 74 
cm i tvm*., med graveret udsmykning i bunden 
og på fanen. Motivet er Syndefaldet, hvor det 
frodige træs grene med rigt bladværk udfylder 
hele fladen; i dekorationen indgår også flere dyr 
således kronhjort, rådyr, hare og ved siden af 
Eva en énhjørning. Over hendes hoved sidder 
en papegøje og over Adams muligvis stork eller 
trane. På fanen en jagtscene med springende dyr 
som de allerede nævnte forfulgt af hunde, såle
des som det kendes fra fade med drevne frem
stillinger af samme motiv. Forneden står en jæ
ger med spyd i hånden og blæsende i et jagthorn 
(fig. 50). Bag graveringerne på fanen skimtes 
enkelte bogstaver og resterne af to våben
skjolde. Under bunden er indprikket: »Breg- 
ninge Kirkes Döbefad stjaalen og igienfunden 
1787«.

Fadet er trods sin størrelse mindre end kum
mens skål, hvorfor det står på en trefod af sme
dejern med snoede ben.

†Dåbsfade. Et »upassende fad af bly« ønskedes
1861 erstattet af et nyt; senere på året skriver

Fig. 50. Detalje af dåbsfad, sml. fig. 49. En jæger, der 
blæser i sit horn (s. 1753). NE fot. 1988. - Detail of the 
baptismal dish, cf. fig. 49. A hunter blowing his horn.

Fig. 51. †Dåbskande af messing, stjålet 1970 (s. 1753). 
EM fot. 1966. - †Baptismal ewer of brass, stolen in 1970.

præsten, at det endnu ikke er sket, hvorfor man 
som hidtil må klare sig med det »gamle bulede 
sulefad«.31 1862 omtales et større og mindre 
dåbsfad40 og 1917 foruden det eksisterende et 
mindre, glat bækken af messing.

Dåbskande, o. 1970, af messing, 30 cm høj. 
†Dåbskande (fig. 51), antagelig anskaffet efter sy
nets henstilling 18609 og 1861.31 Den buttede 
kande, af messing, kun 18 cm høj, med spinkel 
hank og låg med knop, blev stjålet 1970.

†Korgitter nævnes indirekte 1823, da synet anså 
det for gavnligt, om træskillerummet i korsdø- 
ren borttoges.94

Korbuekrucifikset med dets *sidefigurer (fig. 52- 
53), fra 1500’rnes første årtier, betragtes af nogle 
forskere som et egenhændigt arbejde af Henning 
von der Heide,95 mens andre anser det for at 
være udført af en medarbejder.96

Figuren er 144 cm høj, med muskuløse lem
mer, hvælvet brystkasse med vunde i højre side 
og bøjede. knæ. Det smalle lændeklæde har 
tætte, vandrette folder; den ene flig er stukket 
ind mellem lårene og kommer lige netop frem 
bag Kristi højre ben, den anden hænger stille 
ned ved hans venstre hofte. Hovedet (fig. 57) er 
bøjet til siden og forover, således at en hårlok
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Fig. 52. Korbuekrucifiks fra 1500’rnes første årtier, 
muligvis udført i Henning von der Heides værksted 
(s. 1753f.). Einar V.Jensen fot. 1951. - Chancel-arch 
crucifix from the first decades of the 16th century, possibly 
made in the workshop of Henning von der Heide.

falder ned foran hver skulder. Den snoede tor
nekrone virker naturalistisk, selv om den kun 
har. bevaret nogle få torne. De elegant formede 
øjne er halvt lukkede og kinderne indfaldne over 
det kraftige skæg med slangekrøller.

Det svære korstræ måler 197 x 150,5 cm og er 
knap 4 cm tykt. Træet fremtræder glat med lige 
afsluttede ender; den eneste udsmykning er den 
under stafferingen omtalte indpunslede dekora
tion af glorieskiven. Ved istandsættelse 1951 til
sattes de fire cirkeludsnit i korsskæringens hjør
ner, hvorimod korsarmenes nyere endeplader af 
fyr fjernedes tillige med et hyldelignende stykke 
forneden.

Ved samme lejlighed konstateredes små rester

af oprindelig staffering bestående af en ret lys 
hudfarve (bevaret i venstre armhule og på be
nene), desuden fandtes en lille rest kraplakfarvet 
blod i højre hånd. Håret havde været mørkt 
brunt, tornekronen grøn, og lændeklædet havde 
haft poleret guld med blåt på indersiden. Ad
skillige steder var der limet lærred på for at 
dække over revner i træet. Over denne ældste 
maling lå en hvid, blank oliefarve. Korstræet 
havde rester af mørkebrunt på kridtgrund. Her
imod har glorieskiven strålet med poleret guld, 
hvori var punslet et cirkelkors (fig. 54). Både 
figur og korstræ står nu renset.

De to *sidefigurer, Maria og Johannes 
(fig. 53, 56) er ca. 125 cm høje. Maria, som står 
med hovedet bøjet lidt forover, er iført fodsid 
kjole og kappe, som holdes op af hendes højre 
albue; hun bærer hovedlin og halsdug. Hæn
derne er løftede. Også Johannes, der har skul
derlangt, krøllet hår, er klædt i lang kjortel og 
kappe, som ligger glat over skuldrene. Han løf
ter højre hånd velsignende, mens han med ven
stre trykker en bog ind mod maven.

Begge står på et lavt fodstykke, hvor en spids 
sko for Marias vedkommende, og Johannes’ 
bare tæer kommer til syne under dragterne. I 
bagsiden af begge figurer dækkes en udhuling af 
et rygbræt, og foroven i hovederne ses nedboret 
hul, alt antagelig for at undgå revnedannelser.

Også på disse figurer, der ligesom krucifikset 
istandsattes 1951, konstateredes rester af oprin
delig staffering på tyk kridtgrund, til dels på 
underliggende, ret groft hørlærred.97 Marias 
kjole var rød med sorte rosetter og guld
bræmme ved ærmerne, kappen hvid med et rødt 
buefrisemønster inden for guldbræmme. Hvidt 
hovedlin. Johannes bærer rød kappe med rød
brunt for over grøn kjortel. Bogen er sort.

Krucifikset er nært beslægtet med et i Storkir
ken (S. Nikolai) i Stockholm, som ofte sam
menstilles med altertavlen i Rytterne (Västman- 
land) og henføres skiftevis til Henning von der 
Heide og Bernt Notke.98 Af disse forekommer 
den førstnævnte eller dennes værksted som det 
sandsynligste sted for udførelsen af de nævnte 
kunstværker.

Endnu 1791, da krucifikset trængte til efter
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syn, synes det at have bevaret sin oprindelige 
plads, idet det skildres midt over gangen ved 
koret.921834 var (side?)figurerne på korset løse.9 
Efter at Worsaae 1859 havde bemærket Maria og 
Johannes i sakristiet på hver side af et krucifiks, 
der var nedtaget, foranledigede han dem ind
sendt til Nationalmuseet,99 hvad der dog først 
blev virkeliggjort af sognepræsten 1864 (2. afd. 
inv.nr. 21486). 1895 nævnes krucifikset hæn
gende på skibets nordvæg, hvor det hang indtil 
en istandsættelse 1951. Derefter anbragtes det på 
sydvæggen i Gammelrands kapel.

†Krucifiks? På Oldsagskommissionens fore
spørgsel svarede præsten 1809, at de krucifikser, 
der fandtes i kirken var så slette figurer, at de 
ikke fortjente at bemærkes, »hvilket er uden 
tvivl fælles for de fleste af denne slags i vore 
landsbykirker«. Hermed antydes, at der foruden 
det eksisterende i kirken har været endnu et.

Prædikestole. 1) (Jfr. fig. 11 og 40). Stammer fra

Fig. 53. *Sidefigurer til korbuekrucifiks (sml. fig. 52) 
fra 1500’rnes første årtier, muligvis udført i Henning 
von der Heides værksted (s. 1754). Nu i NM2. - *Fi
gures flanking the chancel-arch crucifix (cf. fig. 52) from 
the first decades of the 16th century, possibly by Henning 
von der Heide’s workshop.

Fig. 54. Indridsninger på korbuekrucifiksets korstræ, 
sml. fig.52 (s. 1754). Einar V.Jensen fot. 1951. - 
Carvings in the beams of the Cross, cf. fig. 52.

1839,94 men var i årene mellem 1925 og restaure
ringen 1966-74 taget ned og henlagt på våben
husloftet. Den enkle, cylinderformede empire
stol har bevaret sin himmel, men opgangen 
etableredes i forbindelse med genopstillingen. 
Udover en profileret (fornyet) gesims foroven 
og forneden består kurvens eneste udsmykning 
af de ligeledes rekonstruerede bogstaver af mes
sing, som citerer Luk. 11, 28. Himlen har på 
undersiden cirkelfelt, hvori fornyet strålesol,100 
mens gesimsfrisen har form af løbende hund 
(før restaureringen udført i pap); oversiden er let 
hvælvet ligesom oprindeligt, da den kronedes af 
latinsk kors. Siden genopstillingen står stolen 
hvidmalet med forgyldte lister. Før restaurerin
gen var den egetræsmalet og ved hjælp afen sort 
skyggekontur delt i et bredere midtfelt og to 
smallere sidefelter. I midten sås samme bibel
citat som nu med forgyldte bogstaver. Feltet på 
himlens underside havde blå bund, muligvis på-
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ført ved en ældre bemaling.101 Opstillet ved ski
bets nordvæg.

2) Fra 1925,102 udført af snedkermester Rudolf 
Rasmussen, København, og billedskærer Emil 
Hansen efter tegning af arkitekt Aage Herløw 
(fig. 70). Den var firkantet, og hver side ved 
hjælp af en pilaster delt i to felter med relief- 
skårne fremstillinger af evangelistsymbolerne 
og nedenunder citat fra Matt. 5,3, Mark. 1,1, 
Luk. 11,28 og Joh. 4,24 med reliefversaler. 
Bundfarven er grøn, desuden er brugt to grå og 
en rød farve samt lidt guld. Ved genopstillingen 
af den ældre stol henlagt på våbenhusloftet.

†Prædikestol. Den eneste oplysning herom er 
præsteindberetningens gengivelse 175553 af ind
skriften på himlen: »Omnis sermo dei ignitus 
clypeus est omnibus in se sperantibus (Ordsp. 
30,5)« (Al Guds tale er ren, han er skjold for 
dem, der lider på ham).

Stolestader, fra restaureringen 1966-74 med 
genanvendelse af nogle få ældre gavle. Bænkene 
og de glatte rygstød er alle nye. De enkle gavle 
afsluttes med lave trekanttopstykker. Farve- 
holdningen er afstemt efter empireprædikesto-

Fig. 55. Vægskab fra 1500’rnes første fjerdedel, foto
graferet før hvidtekalken fjernedes fra rammen 
(s. 1757). EM fot. 1966. - Wall cupboard from the first 
quarter of the 16th century photographed before the removal 
of whitewash from the frame.

len, dvs. lysegrå med hvide lister. - I Gammel
rands kapel står løse stole.

Af et ældre †stolesæt, antagelig fra 1839,94 dvs. 
samtidig med prædikestolen, ligger fem grøn- 
malede gavle på våbenhusloftet foruden to låger 
med frisefylding. Under den grønne farve, som 
sandsynligvis er påført 1925, konstateredes ved 
en forundersøgelse 1951 to lag egetræsodring, i 
overensstemmelse med beskrivelsen 1862.40 
Derunder igen lå en bemaling med en lysere ok
keragtig farve på lisener og profilled, desuden 
en mørkere violet, som også var brugt i lågernes 
fyldinger. Underst sås gråt i to nuancer. På lof
tet er yderligere henlagt fem yngre, hvidmalede 
gavle.

På et fotografi fra 1902 ses toppen af et sæt 
spidsbuede gavle i Gammelrands kapel svarende 
til stolene i Særslev, sandsynligvis opstillet, efter 
at gravkælderen var opfyldt.

Ved gulvundersøgelse i forbindelse med re-
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Fig. 56-57. 56. Detalje af 
*Maria, sml. fig.53 
(s. 1754). Fot. i NM2. 
57. Detalje af Kristusfi- 
gur, sml. fig. 52 (s. 
1753f.). Einar V.Jensen 
fot. 1951. - 56. Detail of 
the *Virgin Mary, cf. 

fig. 53. 57. Detail of the ef
figy of Christ, cf. fig. 52.

staureringen 1966-74 sås spor af †murede bænke 
(jfr. fig. 5) langs syd væggen i skibets andet fag 
og langs tårnets vestvæg.

†Degnestol omtales 1824 og 1825. 1824 frem
kom forslag om udvidelse af korbuen, hvorefter 
kirkesangerstolen kunne få en sådan placering, 
at sangen kunne høres i kirken, hvilket hidtil 
ikke havde været tilfældet.94 Næste år anførtes 
desuden, at stolen vanskeliggjorde gangen om
kring alterskranken. I stedet burde anbringes en 
stol på hver side »af koret«. Endnu 1869 ønske
des de to kirkesangerstole i koret fjernet.9 På et 
fotografi fra 1902 (fig. 19) ses imidlertid, at ski
bets østligste stolestader adskiller sig fra resten. 
Et pultbræt antyder, at de har været brugt som 
kirkesangerstole og sås endnu 1917.

Vægskab (fig. 55), snarest fra 1500’rnes første 
fjerdedel. Lågen måler 59 x 30 cm og er forsynet 
med tre gangjern fæstnet til træramme indmuret 
i plan med sakristiets sydvæg. Gangjernene har

midtroset og ender i gennembrudte blade, hvor
under sparsomme rester af farveløst stof, mulig
vis lærred. Under det midterste gangjerns roset, 
som også er gennembrudt, ses rødt stof.103 En 
krampe i rosettens midte fastholder den glatte 
dørring. Det flade, skjoldformede nøgleblik er 
faldet af og ligger 1988 løst i skabet. En samtidig 
lås på dørens indvendige side svarer ligesom 
selve døren til udformningen af det større sak- 
ristiskab i Store Fuglede (s. 1628, fig. 25); begge 
er således antagelig udført af en lokal tømrer, 
der har samarbejdet med smeden.

Pengeblokke. 1) Antagelig fra 1900’rne, 77 cm 
høj, samlet af brædder og malet som stolene. 
Ved panel i skibet. 2) Muligvis samtidig med 
prædikestol nr. 2 og de jævnaldrende stolesta
der, dvs. fra 1839. 71,5 cm høj uden en firkantet, 
17,5 cm høj overbygning med pengeslids, og 
indrettet til at skyde til siden. Grønmalet. Hen
lagt på våbenhusloftet.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 121
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Fig. 58. Dørfløj nr. 1, 
middelalderlig, mellem 
våbenhus og skib (s. 
1758). EM fot. 1966. - 
Door no. 1, medieval, be
tween the porch and the 
nave.

Dørfløje. 1) (Fig. 58) middelalderlig. Ind
gangsdøren i nord består på den side, der vender 
mod skibet, af seks lodrette planker, ca. 3 cm 
tykke, af varierende bredde, som er stødt sam
men. Ydersidens ti vandrette planker, af samme 
tykkelse og ligeledes stødt sammen, er fastgjort 
ved hjælp af jernnagler i lodrette rækker sva
rende til den modstående sides planker. Foruden 
naglerne er der anbragt dekorative beslag for
met som råvildt foroven og mellem de to neder-

ste gangjern en drage med et planteornament i 
flaben.104 Midt på fløjen vokser en bladstængel 
op, og ved siden af ses et par vistnok beskadi
gede liljeornamenter; højere oppe på døren er 
der plantelignende ornamenter. Det forekom
mer sandsynligt, at der fra begyndelsen har væ
ret flere jernbeslag, jfr. lignende døre, eksem
pelvis i Fårevejle (Ods hrd.), men især på Fyn.105 
Langs dørens underkant sidder rester af et oprin
deligt smalt, rillet jernbånd og foroven et sekun-

1758
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dært, noget bredere. De tre gangjern med spyd
spids og mindre fortykkelse på midten samt 
indridsede siksaklinjer er ligeledes sekundære.

Midt på døren er anbragt en oprindelig dørring 

fastholdt med en krampe; på hver side af denne 
ses et dyre-, snarest et dragehoved, der bider 
omkring den del af ringen, som skjules af kram
pen (fig. 59), sml. dørfløj nr. 1 i Hørby (s. 506 
med fig. 21). En lås (fig. 62 a), fra o. 1650, er 
anbragt på den side, som vender mod skibet. 
Døren står ferniseret.

2) (Fig. 60) middelalderlig, sandsynligvis 
samtidig med sakristiet, hvor den sidder i syd
væggens åbning mod koret, hvorefter de vand
rette planker er tildannet. De er ved jernnagler 
fæstnet til bagsidens tre lodrette. Mod koret 
indrammes døren af jernbånd med stregorna
ment. Fire tilsvarende vandrette bånd deler flø
jen i fem felter, som på midten prydes af lil- 
jeornament med indridsede kryds og rammelin
jer. Øverst i det midterste felt sidder en jern- 
plade med konkave sider, hvortil den glatte dør
ring er fæstnet. Forneden i samme felt dækker en 
jernplade over nøglehul fra en tidligere lås. Den 
nuværende, yngre er indsat lige ved siden af.

Mod sakristiet holdes dørfløjen sammen af to 
gangjern med tvedelt spids. Spor i træet viser, at

Fig. 60. Dørfløj nr. 2, middelalderlig, mellem kor og 
sakristi (s. 1759). NE fot. 1981, - Door no. 2, medieval, 
between the chancel and sacristy.

Fig. 59. Gribering på middelalderlig dørfløj nr. 1, jfr. 
fig. 58 (s. 1759). EM fot. 1966. - Ring on medieval door 
no. 1, cf.fig. 58.

de på et tidspunkt er flyttet en smule op. Det 
kan være sket ved restaureringen 1966-74, hvor 
døren synes at være blevet »pudset op«. Midtpå 
sidder en yngre kasselås, formentlig fra 1600’rne 
(fig. 62b). Egetræsmalet på begge sider.

3) (Fig. 61) middelalderlig; i nyere tid, måske 
16-1700’rne, forsynet med vandrette revler på 
siden mod nordre våbenhus, hvor den fungerer 
som indgangsdør. Udvendig er der påslået ram
meværk bestående af et lodret og to vandrette 
brædder foruden lister langs kanterne.

Der er syv vandrette revler, af hvilke den 
øverste er tildannet efter den fladbuede dørni
che. De har flad, falset rundstavprofil i begge 
sider, undtagen foroven og forneden. Tre ræk
ker dyvelhuller lader formode, at plankerne op
rindelig kun har været dyvlet fast til ydersidens 
fem lodrette planker, af hvilke den midterste er 
halv så bred som resten. En del af dyvlerne er

121*
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Fig. 61. Dørfløj nr. 3, indgangsdør til nordre våben
hus. Middelalderlig, men senere forsynet med vand
rette revler på den indvendige side, hvor der sidder 
genanvendt lås af træ (s. 1759). EM fot. 1966. - Door 
no. 3, entrance door to the north porch. Medieval, with the 
later addition of horizontal battens on the inside. Reused 
wooden lock.

senere erstattet af jernnagler. Døren er mørke
grøn udvendig og lysegrå indvendig.

På den indvendige side sidder en lås af træ 
(fig. 61) over et træstykke indfældet i to af plan
kerne. På ydersiden ses en spinkel, antagelig op
rindelig dørring.

4-5) Tårndøren er fra 1900’rne, malet mørke
grøn, og døren til sakristiet stammer fra restau
reringen 1966-74.

†Dørfløj. Ifølge præsteindberetningen 175553 
stod på den yderste kirkedør navnet på en efter- 
reformatorisk præst: »Her Christen Simensen 
och Jens Nelsen Kirkeverge ... 93 s. 1593«,106 
desuden kirkeværgens sammenskrevne initialer 
INS.

†Pulpitur. 1623. Ifølge indskrift, som gengives 
i præsteindberetningen 1755,53 var det opsat og 
stafferet 1623 på kirkens bekostning af sogne
præsten, mester Erich (Hansen Juel) og begge 
kirkeværger, Peder Pedersen i Olstrup og Jep 
Lauritzøn i Torpe. 1824 var en af bjælkerne, der 
bar pulpituret, forrådnet;94 næste år undlod man 
at syne det, fordi pulpiturer, der ansås for unød
vendige, ifølge kongelig resolution måtte ned
tages. Dette var sket 1828, da det henstilledes at 
fjerne materialerne,9 som tænktes brugt til re
paration af stolestader og bænke.99

Orgel, med 14 stemmer, to manualer og pedal, 
bygget 1974 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8',

Fig. 62 a-b. Låse fra 1600’rne på middelalderlige dørfløje, a. Dørfløj nr. 1, jfr. fig. 58 (s. 1759). b. Dørfløj nr. 2, 
jfr. fig. 60 (s. 1759). Låsen er fotograferet før dørens restaurering. EM fot. 1966. - 17th-century locks on medieval 
doors, a. Door no. 1, cf. fig. 58. b. Door no. 2, cf.fig. 60. The lock was photographed before the door was restored.
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Fugara 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spids
fløjte 2', Mixtur II. Brystværk: Gedakt 8', Rør
fløjte 4', Quint 22/3', Principal 2', Terts l3/5', Ok
tav 1'; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16', Prin
cipal 8'. Tegnet af Marinus Andersen i samar
bejde med orgelbyggeriet. I tårnrummet.

*Orgel, med otte stemmer og én transmis
sion, bygget 1942 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby.107 Disposition: Manual: Quinta- 
tøn 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rør
fløjte 4', Quint 22/3', Oktav 2', Mixtur 1 1/3 III-IV. 
Pedal: Subbas 16' (transmission). Pneumatisk 
aktion, keglevindlade. I tårnrummet, flanke
rende vestvinduet (jfr. fot. i NM2). Nu i privat
eje. †Harmonium (sml. fig. 40), leveret 1894 af 
Petersen & Steenstrup, København.108 I søndre 
stolerække, over for prædikestolen.

Salmenummertavler, formentlig fra 1925 (jfr. 
prædikestol nr. 2) i glatte rammer med lavt tre
kanttopstykke. Det hvidmalede felt har søm til 
ophængning af metalnumre; rammen er grå. Fra 
ældre fotografier (jfr. fig. 40) kendes spidsbuede 
†tavler, som anskaffedes 1907.40

Præsterækketavle, signeret Carl de Voss Maler 
1915. Rundbuet, med sort skriveskrift på hvid 
bund i grå ramme. Henstillet i tårnrummet, bag 
orglet. †Præsterækketavle, se †kalkmalerier.

En lysekrone (fig. 63 a) bærer årstallet 1696 og 
navnet på den daværende sognepræst og hans 
hustru. Årstallet synes at passe med det om
trentlige tidspunkt for lysearmenes fremstilling. 
Stammen derimod må være udført omkring år
hundredets begyndelse. Den er profileret og har 
fladtrykt hængekugle hvorunder dobbelt løve
hoved med ring i flaben (fig. 63 b). Som øvre 
afslutning ses flakt ørn over et i ny tid indskudt 
skiveled med småspir. To rækker hver med otte 
svungne lysearme med delfiner omkring midt
led og vaseformede (delvis fornyede) lysepi
ber.109 - De oprindelige arme kan antages at have 
set ud som på krone nr. 1 i Varde S.Jacobi 
kirke,110 hvis stamme med det afsluttende løve
hoved er mage til nærværende, hvilket også 
gælder en krone skænket til kirken i Nibe 1684, 
da armene antagelig tilføjedes. - På hængekug- 
len er ciseleret: »Herr Christopher Claussen - 
Anna Pedersdaatter anno 1696«. Det fremgår så-

Fig. 63a-b. Lysekrone med sognepræsten Christo
pher Clausen og hans hustru Anna Pedersdatters 
navne og årstallet 1696. Kronen består af en stamme 
fra århundredets begyndelse og yngre lysearme 
(s. 1761). a. Helhed. b. Løvehoved under stammen. 
EM fot. 1966. - Chandelier with the names of the vicar, 
Christopher Clausen, and his wife, and the date 1696. The 
shaft of the chandelier dates from the beginning of the seven
teenth century and the branches slightly later. a. In its 
entirety, b. Lion’s head beneath the shaft.
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ledes ikke, om årstallet angiver tidspunktet for 
kronens overdragelse til kirken, eller markerer 
en begivenhed i familien.111

1862 hang den midt i kirken, måske den pla
cering i gjordbuen mellem skibets første og an
det fag, som kendes fra fotografi 1917 og var 
gældende, indtil kronen ved sidste restaurering 
ophængtes i østfagets søndre side over døbefon
ten. 1973 atter indrettet til levende lys.

På ældre fotografier ses †petroleumshængelam- 
per (jfr. fig. 40).

Hatteknager, af træ, ligger på våbenhusloftet.
†Ligbårer. 1791 var det ene håndtag brækket 

over,91 og 1814 måtte en ligbåre anskaffes.112

†Tårnur. Eneste omtale er 1661, da Søren sejer
mager i Helsingør fik betaling for at »færdig
gøre« kirkens helt brøstfældige sejerværk.10

Klokker. 1) »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiø- 
benhavn anno 1835« ifølge indskrift med relief
versaler om halsen. Tvm. 85 cm. Over indskrif
ten en frise af støbte akantusblade, på slagkanten 
rammelister.

2) »Omstøbt af H. Gamst & H. C. Lunds Ef
terfølgere i Kiøbenhavn 1870« ifølge indskrift 
med reliefversaler om halsen. Tvm. 103 cm. 
Over indskriften palmetfrise.

Begge klokker ophængt i slyngebom.
†Klokker. I senmiddelalderen synes kirken at 

have ejet tre klokker. 1-2) Afleveret ved klokke
skatten 1528;113 den ene vejede seks skippd., deri 
anden var blandt den hob, som skriveren ikke 
kunne gøre rede for. 3) 1500’rnes begyndelse. 
Omtalt i præsteindberetningen 1755;53 selv om 
indskriften ikke kunne læses i sin helhed, frem
går det utvetydigt, at det var den klokke, der 
omstøbtes 1870 (jfr. klokke nr. 2). Den var 1854 
revnet forneden, og 1867 anmodede sognepræ
sten om at få den omstøbt, da et stort stykke var 
udskåret af den; ønsket blev ikke tiltrådt af sy
net, men opfyldtes tre år senere.9

Foruden præsteindberetningens ufuldstæn
dige tydning kendes indskriften fra flere kilder: 
J. F. Fenger gengiver den,114 måske på grundlag 
af, og i hvert fald svarende til en afskrift, som 
filologen F. Dyrlund havde sendt til ham sam
men med adskillige andre i brev af 16. dec. 
1854.115 Efter at klokken 1870 var bragt til om-

Fig. 64. Detalje af †klokke nr. 3 fra 1500’rnes begyn
delse. Udsnit af indskrift og støbermærke, antagelig 
for Hans Jensen (s. 1762). Tegning i indberetning ved 
C. F. Herbst i NM2. - Detail of †bell no. 3 cast in the 

first decades of the 1500s. Part of inscribed band and 
founder’s mark probably for Hans fensen.

støbning, aftegnede klokkestøber Winstrup ind
skriften,116 og endvidere havde inspektør ved 
Museet for de nordiske Oldsager, C. Herbst, 
lejlighed til at besigtige den. Han gengiver mi- 
nuskelindskriften således: »Alpha er (sic) o[m- 
ega] deus et homo o ihesus Mará (sic) Anna 
Hans anno d(omi)ni uminegvxi iov« (alfa og 
omega, gud og mennesker, o Jesus, Maria, 
Anna, Hans i Herrens år?). Desuden aftegnede 
han et støbermærke (fig. 64); tilsvarende ses - 
med afvigelser - på en gruppe klokker støbt af 
Hans Jensen, hvis navn findes i indskriften på 
klokkerne i Jystrup fra 1505 og Eggeslevmagle 
fra 1507.117

4) 1683. Præsteindberetningen 1755 gengiver 
den latinske indskrift på den lille klokke, som 
var støbt 1683 i april måned under kong Chri
stian, da Otto Krabbe var stiftsbefalingsmand 
på Sjælland, dr. Hans Bagger biskop, Hans Pe
dersen Knoph provst og stedets præst.53 For
uden indskriften sås initialerne INI, sandsynlig
vis for klokkestøber Niels Jørgensen, jfr. klokke 
nr. 1 i Lille Fuglede, hvor støbernavnet indgår i 
indskriften, og samme initialer er anbragt over 
øverste linje.118 1833 var klokken revnet og 1837 
noteredes, at kirken havde fået sin savnede 
klokke,9 jfr. nr. 1.

Klokkestol, fra 1871,40 af eg, med skråstivere 
og dobbelt krydsbånd under klokkerne.
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GRAVMINDER

Gravsten. 0.1777,119 over to jomfruer: Karen 
Isaachs Datter Rose, født i Nestved 21. dec. 
1707, og »efter et ophold i Bregninge fra 1724 til 
1777 kom her tilbage igen til hvile, da hun salig 
var hensovet«, og Catharina Larsdatter, født i 
Mosberg præstegård i Jylland 23. nov. 1705, 
som efter at have opholdt sig i (Breg)ninge præ
stegård 1729 til 1777, ved en rolig død forlod 
verden i Callu(nd)borg 17□. Rød kalksten, 212 
x 148,5 cm, meget slidt. En smal bladbort følger 
kanten inden for glatte rammelister. I øvre ven
stre hjørne (fig. 65), som er det eneste sted, hvor 
dekorationen er intakt, ses palme, hvorunder 
sidder en kvinde med opslået bog; foran hende 
kommer en stor slange krybende. Af et kruci
fiks i midten er bevaret figurens højre hånd og 
underarm. På den anden side knæler en person 
med langt hår; en beskrivelse 1917 omtaler en 
fugl på denne plads. Endvidere fremgår af denne 
beskrivelse, at stenen var midtdelt med to arka
der, hvorunder var ophængt festons. Indskrif
ten, med antikva, over de to jomfruer var an
bragt sideordnet.

Udsmykningen viser slægtskab med sten nr. 3 
fra o. 1769 i Stigs Bjergby (s. 767 med fig. 15) og 
to fra o. 1781 i Værslev (Skippinge hrd.) foruden 
et brudstykke ved Vor Frue kirke i Kalundborg 
samt tilsyneladende med †sten nr. 3.

1872 på kirkegården, vest(?) for kirken, op ad 
muren ud til landevejen ved siden af †sten nr. 2 
og 3. Endnu 1917 på kirkegården, men øst for 
kirken, hvorimod den 1966 stod i våbenhuset. 
Ved den store restaurering de følgende år flyttet 
til sydkapellet, hvor den ligger i gulvet ved syd
væggen.

†Gravsten. 1) 0.1613 over sognepræst Niels 
Poulsen. Stenen kendes kun fra præsteindberet
ningen 1758,53 som gengiver indskriften på latin 
»... nomine gaudebat græco de fonte petito/ Ni- 
koleos, patrium sed tibi Petra dabat (?) / Cim- 
brorum Celebris regio velut insula vitæ/ præbuit 
auspicium et semina/ prima dedit/annum sex 
menses supra tria lustra sacratæ/præfuit huic ædi 
dogmata sacra sonans/ Ast ubi post natum seg-

Fig. 65. Detalje af gravsten nr. 1 fra o. 1777 over to 
jomfruer (s. 1763). Laura Felding fot. 1966. - Detail of 
tombstone no. 1, c. 1777, for the grave of two maidens.

narunt secula Christum/ oct oct lustra duo bis— 
qve cucurrit hyems/ post denam dum lux af- 
fulsit ab axe decembris/ tertia coelorum splen- 
dida tecta subit./ Confecit lustrum denum; mox 
fata secutus/ cessit in excelsi gaudia celsa dei ... 
(... han glædedes ved et navn hentet fra en græsk 
kilde: Nikolaj med fædrene(navnet) gav dig den 
klippe, som er cimbrernes berømte egn, lige
som en ø gav dit liv et varsel og de første sæde
korn. Et år og seks måneder over tre lustra sty
rede han dette indviede hus, udråbende hellige 
læresætninger. Men da århundrederne efter Kri
sti fødsel betegnede otte og otte, to lustra, og 
vinteren var løbet to gange efter den tiende, da 
det tredje lys brød frem fra decembers akse, gik 
han bort til himlens strålende boliger. Han fuld
byrdede ti lustra; snart fulgte han skæbnen og 
trak sig tilbage til den ophøjede Guds høje glæ
der. Monne hans ben hvile blødt, lagt i denne 
sorte jord; men hans sjæl glæder sig frydefuldt 
på sit himmelske sæde. På denne side(?) om
slutter også venligt en lille søns spæde lemmer 
den kære faders side). - 1758 lå stenen på kirke
gården.

2) 1748. Christen Larsen, S. S., ministerkan-
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didat, født i Mosberg præstegård 13. april 1694, 
død i Bregninge præstegård 2.juli 1748. Her
efter gravvers begyndende således: »Fra kirkens 
sakristi din grav mig står i øje« og sluttende 
»Bregninge den 2. dec(ember) 1748 O. Wils- 
bech« (sml. †sten nr. 3). Wilsbech var halvbro
der til afdøde.119 Rød kalksten, 158,5 x 107,5 cm, 
med bladranke langs kanten. I hjørnerne fir
kantfelter med relieffremstillinger af Evas ska
belse (foroven til venstre), Syndefaldet (forne
den til venstre), Korsfæstelsen (forneden til 
højre) og Opstandelsen (foroven til højre). 
Sviklerne rummede tilhørende indskrifter og 
englehoved. Størstedelen af stenen optoges af et 
ovalt skriftfelt, hvori gravskriften med fordybet 
kursiv. I et mindre felt nedenunder læstes: 
»Denne sten har frihed stedse at ligge urørt«, 
hvilket ikke synes at være efterkommet, siden 
den 1872 lå vest for kirken, op ad kirkegårds- 
muren, men 1917 omtales ca. 12 skridt øst for 
koret, på en lav, pudset »murstensunderbyg- 
ning«. Senere er stenen gået til grunde.

3) 0.1777. Otto Wilsbech, født i Mosberg 
præstegård 10. aug. 1689, kaldet sognepræst her 
til stedet 24.jan. 1724, provst fra 1754 til 1764, 
†12. maj 1777.120 Rød kalksten, 163 x 81 cm. I 
hjørnerne evangelistsymboler med navne, i 
midten en skrifttavle med kursivindskrift. Der
udover krucifiks flankeret af en knælende figur 
til den ene side og til den anden en fugl, en sol 
og en hånd, der kommer ud af sky, alt udført i 
lavt relief. Denne beskrivelse fra 1917 tyder på, 
at stenen har været nær beslægtet med den 
endnu eksisterende (fig.65) over to jomfruer af 
provstens familie. Placering som †sten nr. 2. 
1936 foreslog synet at flytte den ind i våben
huset,40 hvilket desværre ikke synes at være ble
vet virkeliggjort, da resterne af den sidst sås på 
kirkegården.

†Begravelser. I forbindelse med restaureringen 
1966-74 fandtes rester af to, muligvis tre middel
alderlige, murede grave i skibets vestligste fag 
(jfr. fig. 5).

I Gammelrands kapel var der 1758 otte †kister 
til voksne og tre eller fire små, vistnok tidligere 
præsters familie. Ingen indskrifter sås undtagen 
på Hans Hørnings kiste, hvor årstallet 1724 læ

stes (han var sognepræst fra 1707 til 1724).1211854 
var gulvet i kapellet brøstfældigt;9 af kirkebe
skrivelsen 1862 fremgår, at det var af brædder 
hævet omtrent en alen over kirkens. I begravel
sen lå flere endnu godt konserverede lig i de 
åbne trækister.40 Men fire år senere blev ligene 
flyttet ud på kirkegården,9 kælderen fyldt op og 
et nyt gulv lagt i plan med kirkens.40

KILDER OG HENVISNINGER
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breve og andre dok. vedr. godserne Alkestrup og 
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Tegninger. NM2. Akvarel af kalkmaleri ved J. Kor- 
nerup 1862. - Tre akvareller af kalkmalerier ved 
Mørk 1880. - Plan og bygningsdetaljer ved Aage 
H. Mathiesen 1895. - Plan og snit ved Aage Herløw 
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Fig. 66a-b. Kirkegårdens 
hovedindgang i nord
vest. a. Nuværende til
stand ifølge projekt ved 
Marinus Andersen (s. 
1716). b. Tidligere †por- 
tal, formentlig fra 
1800’rnes slutning, op
målt efter søndre pilles 
nedkørsel (s. 1766, note 
15). Facader og planer 
1:100 ved Marinus An
dersen 1949. - Main en
trance of the churchyard to 
the north-west. a. Present 
state according to project by 
Marinus Andersen, b. For
mer †portal, surveyed after 
demolition of the southern 
pillar.

møntfund og fotoopstillinger under gulvgravning), 
bygningsdetaljer og inventar ved Marinus Andersen 
1964-73. - Kunstakademiets bibliotek. Tegninger og no
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endvidere Jørgen Steen Jensen: Mønter fra kirkegul
vene i det gamle Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, 
s. 121f.
13 De indbragte fund stammer dels fra en udgravning 
udvendig i hjørnet mellem våbenhus og skib 
(inv.nr. D 30-49/1970) dels fra harpning af gulvfyld i 
tårnrummet (inv.nr. D 399-411/1972) og i skibets 
østende (inv.nr. D 171-83/1973). Til sidstnævnte er 
udarbejdet et kort med angivelse af fundsted.
14 1825 hedder det, at kirkegården burde udvides, »da
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Fig. 67. Skibets norddør. Ved afbankning af pudslag 
under restaureringen 1966-74 sås en aflastningsbue? 
over den indre åbnings plankedække (s. 1766, note 
21). Marinus Andersen fot. - The north door of the 
nave. During restoration 1966-14 when the walling was 
stripped of plaster a relieving arch? appeared above the 
planks of the inner opening.

de døde blev opgravne igen, før de var halvt for
rådnede«. 1830 omtales »gammel og ny kirkegård«. 
1858 siges kirkegården at være planeret og en ud
videlse påbegyndt, jfr. note 9. 1887 ønskedes den ud
videt i nær fremtid, jfr. note 40.
15 Tegningen (fig. 66a), som opbevares i Marinus An
dersens arkiv ved arkitekt Mogens Andersen, er da
teret 5. juli 1949. Sammesteds findes en opmåling 
(fig. 66b) af det foregående indgangsparti fra 
1800’rnes senere del med murede piller prydet af ud
vendige korsblændinger.
16 Pillerne svarer til †piller ved Særslev kirkes hoved
indgang og kan stamme fra o. 1861, da synet ønskede 
stentrappen anlagt, jfr. note 31.
17 En åbning på dette sted fandtes allerede 1895 ifølge 
fot. (fig. 2). Muligvis er det den, som omtales 1895,

da der i »ringmuren ud til vejen skulle sættes en 
port«, jfr. note 40.
18 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03.03. Pa- 
tronatssager vedr. Trinitatis kirke. 1661-1740. Di
verse.
19 1940 ønskede man askene langs hovedvejen ryddet 
og erstattet af birk; sidstnævnte synes dog aldrig 
plantet, jfr. note 40.
20 1891 ønskedes jordsmonnet omkring kirken forhø
jet og brolagt, så regnvandet kunne få godt fald, jfr. 
note 40.
21 Et fotografi (fig. 67) i Marinus Andersens arkiv 
(ved arkitekt Mogens Andersen), taget da de gamle 
hvidtelag over dørens indre niche var afbanket, viser 
en cirkulær revne over plankedækket, muligvis en 
form for aflastningsbue. Såfremt der virkelig har væ
ret muret en bue her, er det tympanonlignende felt 
(sml. syddøren i Bakkendrup s. 1221, fig. 5) senere 
udmuret med marksten.
22 Loftsbjælkerne har været indbygget i murkronen; 
men hullerne er forsvundet ved ændring i forbindelse 
med hvælvslagningen. Bjælkernes position (jfr. 
fig. 16) fremgår imidlertid af aftryk på gavlene. Den 
omstændighed, at vægpudsen har været ført op mel
lem bjælkerne tyder på, at loftsbrædderne har været 
henlagt på oversiden.
23 Jfr. vestgavlene i Teestrup og Skørpinge (DK. Sorø 
s. 602, 810), som dog er rundbuede, har mønster- 
muret bund og et også i bredden dominerende midt
felt. En yngre, spidsbuet variant af skemaet findes 
f.eks. på Gierslevs vestforlængelse (s. 1118).
24 Et tilsvarende forløb kendes i amtet bl.a. fra Ørslev 
og Årby (s. 1048, 1451).
25 Samme teknik er benyttet i ligeløbstrapperne i 
Årby og Store Fuglede (s. 1451, 1614).
26 Ændringen gennemført som led i tårnets stabili
sering og opsætningen af en ny klokkestol, jfr. note 
31 og s. 1762.
27 En beslægtet blændingskomposition findes på År
bys nordkapel (s. 1453).
28 Bomhuller af denne type er almindelige (især i mid
delalderlige tårne), højden gør det mest hensigtsmæs
sigt at lade stilladserne hvile på kraftige stikbjælker, 
jfr. s. 1247 med note 30.
29 Benævnelsen er tidligst dokumenteret i præstebe- 
skrivelsen 1758 (note 53). I den ældre topografiske 
litteratur gøres kapellets navn til genstand for fantasi
fuld fabuleren, jfr. note 50.
30 Benyttelsen som begravelseskapel for kirkens præ
ster omtales tidligst 1758 (jfr. s. 1764) og som sådan 
stod tilbygningen indtil kirkens restaurering 1867 
(note 40).
31 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
32 Tilmuringen skete som led i en restaurering ved 
kirkens arkitekt Marinus Andersen, jfr. Holbæk 
Amts Venstreblad, 21. april 1951.
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33 Jfr. nordkapellerne ved Gierslev, Tømmerup samt 
Rørby (s. 1121, 1410 og 1502).
34 Halvstensstaven, som skiller de to midterblændin
ger er ved seneste restaurering retableret for den 
nedre dels vedkommende, som var borttaget ved 
indsætning af vindue (jfr. s. 1729).
351 indberetningen 1895 beskrives det som rundbuet.
36 Jfr. s. 1353 med note 37.
37 Jfr. s. 1452f., 1502 og 1555.
38 Denne detalje, som må indicere, at bundene op
rindelig har stået i blank mur, kendes bl.a. fra kor
gavlene i Svallerup (s. 1591) og Holmstrup (Skippinge 
hrd.).
39 LA. Pastoratsarkivet. Bregninge-Bjergsted pasto
rat. Sognepræstens embedsbog. 1738-77 (heri kirke
syn 1804-18).
40 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(66).
41 KancBrevb. 24. juli 1568.
42 Jfr. note 39 og 9. Restaureringen i 1830 omtales af 
Larsen, jfr. note 50.
43 Jfr. Butterup og Soderup (s. 61, 280) med henvis
ninger til yderligere eksempler og litteratur.
44 De på fig. 15 gengivne sten har en tykkelse, der 
bortset fra flisen på 4,3 cm, svinger mellem 5 og 6,4; 
dog er de alle slidte på trædefladen. Foruden de to 
karakteristiske ribbesten (a og b) fremdroges en sten 
(c), som enten er en usædvanlig svær ribbe af type 
som i Ubbys kor (s. 1541, fig. 6B, 1547) eller snarere 
en halvsøjle; den fjernede formsten (e) viste riffelhug- 
ning på den krumme yderside; stenen svarer til et 
rundt led, skåret ud af en cirkel med ca. 75/80 cm i 
diameter, jfr. f.eks. pillerne i Ubby (s. 1548).
45 Jfr. DK. Sorø s. 36 samt Ubby (s. 1541, fig. 6A, 
1549f.).
46 1662 indkøbtes 100 mursten til kirkegulvet (note 
10), og 1830 var kirkegulvet af brændte sten fra alter
fod til døbefont, dvs. tårnrummet (note 9).
47 Vinduet på skibets nordside er indsat lidt senere, da 
ønsket først nævnes 1868 (note 40). Hverken vinduet 
i Gammelrands kapel eller sakristiet nævnes i kil
derne, men må efter formen at dømme være samti
dige.
48 Ønsket fremsattes første gang 1812, men 1816 var 
savnet endnu ikke afhjulpet (note 39).
49 Skitseopmåling ved arkitekt Mogens Andersen, 
dat. 22. juli 1969, hvortil slutter sig en række fotogra
fier, nu i Marinus Andersens arkiv ved ovennævte 
arkitekt.
50 Larsen: Holbæk, I, 186f.
51 Jfr. eksempelvis Ubby, Store Fuglede og Svallerup 
(s. 1559, 1617 og 1594 med henvisninger til yderligere 
eksempler i note 25).
52 Jfr. indberetning ved Elna Møller.
53 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
54 At tårnets sydside ved synet 1812 ønskedes udspæk-

Fig. 68. Kragbånd på korhvælvets nordøstre hjørne
pille (s. 1723). EM fot. 1966. - Abacus on the north-east 
corner pillar of the chancel vault.

ket og hvidtet, kan ikke i sig selv tages til indtægt for, 
at rødkalkningen er yngre, jfr. note 39.
55 Jfr. endvidere omtale af fundet i Kalundborg Avis, 
1861, nr. 94, 8. aug. (F. Dyrlund), refereret af 
Chr. Waagepetersen (NM2).
56 Udkast til skrivelse til Kultusministeriet, dat.
15. febr. 1862.
57 Denne talelignende gestus er usædvanlig for de 
klassiske Majestas-fremstillinger. Niels Saxtorph an
tager, at Kristus således fremviser sine blødende sår, 
jfr. samme: Danmarks kalkmalerier, 1986, s. 88. Her
imod taler, at hverken hænder eller fødder viser spor 
af naglegab og blod, som det bl.a. kendes fra Ise- 
fjordsværkstedet, jfr. Sønder Asmindrup og Mørkøv 
(s. 187 og 786).
38 Jfr. Poul Nørlund: Bregninge Kirkes Kalkmalerier, 
i ÅrbHolbæk 1923, s. 69-74; Beckett: DaKunst, II, 
308-14; Søren Kaspersen, i Brian Patrick McGuire, 
red.: Kulturblomstring og samfundskrise i 1300-tal- 
let, 1979, s. 145f.; Ulla Haastrup og Robert Egevang, 
red.: Danske kalkmalerier 1375-1475, 1985, s. 31, 
nr. 4, 7 (begge ved Peter Pentz).
59 Således Rørby (s. 1511f.) og †Skibby (DK. Frborg. 
s. 2681), jfr. endvidere Peter Pentz, i Ulla Haastrup 
og Robert Egevang, red.: Danske kalkmalerier 1375- 
1475, 1985, nr. 4.
60 Jfr. Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Den ita
lienske tiggermunks store legendesamling er udgivet 
adskillige gange. En tysk oversættelse ved Richard
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Fig. 69 a-b. Uidentificerede sølvstempler. a. Stempel 
på alterkalk, sml. fig. 43 (s. 1750). b. Bomærke på 
sygekalk, sml. fig. 45 (s. 1751). NE fot. 1981. - Un
identified silvermarks. a. Mark on the chalice, cf. fig. 43. 
b. Personal mark on the chalice for the sick, cf. fig. 45.

Benz er eksempelvis kommet i mange oplag.
61 Den relativt sjældne fremstilling kendes i øvrigt fra 
Skibby (DK. Frborg. s. 2674 med videre henvisnin
ger i note 68) og Tuse (s. 599).
62 Berthold Riehl: Sanct Michael und Sanct Georg in 
der bildenden Kunst. Dissertation, München 1883.
63 Overfor den her antydede funktion skal det næv
nes, at middelalderens præst ifølge gængs opfattelse 
indtog en synlig plads nær altret under skriftemålet, 
jfr. Jarl Gallén: »Botssakrament«, i KulthistLeks. II, 
sp. 184; endvidere Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, 
1978, s. 15f. I eftermiddelalderlig tid vides såvel vå
benhuset som sakristiet at være benyttet til skrifte, 
jfr. »Vapenhus«, KulthistLeks. XIX, sp. 516f.; Peter 
Pentz: Om vore gamle våbenhuse og deres tidlige 
brug, i Kuml 1982-83, s. 240 og Erik Skov: Skrifte
mål og skriftestol, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 120f.
64 Jfr. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (note 60). 
Endvidere Niels-Knud Liebgott, i Ulla Haastrup og 
Robert Egevang, red.: Danske kalkmalerier 1375- 
1475, 1985, nr. 59.
65 Jfr. f.eks. hudflettelsen af S. Laurentius i Dråby 
(DK. Frborg. s. 2551) eller billederne af samme hel
gens martyrium i Kundby (s. 632).
66 Fremstillingen er nært beslægtet med efterreforma- 
toriske billeder af skriftemål, jfr. Erik Skov: Skrifte
mål og skriftestol, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 109, fig. 1.
67 Jfr. værkstedets fremstilling i f.eks. Sønder 
Asmindrup (s. 187, fig. 10).
68 Tvillingbrødrenes historie fortælles i Jacobus de 
Voragines »Legenda aurea«, jfr. note 60; endvidere
E. Kirschbaum og W. Braunfels, udg.: Lexikon der 
christlichen Ikonographie, 7, 1974, sp. 563.
69 Værkstedet har malet samme martyrium i †Siger- 
slevvester, jfr. DK. Frborg. s. 2223.
70 Værkstedet har benyttet samme indskrifter i Mør-

køv (s. 788) og Nørre Herlev (DK. Frborg. s. 1945). I 
sidstnævnte er Salomon identificeret ved påskrift. 
Vedr. det misforståede citat fra Joels bog, se Niels 
M. Saxtorph: Danmarks kalkmalerier, 1986, s. 103.
71 Sml. fremstillingen i Dråby (DK. Frborg. s. 2550).
72 Her suppleret efter værkstedets formulering i Tuse 
kirkes Laurentiusbillede (s. 601), jfr. endvidere Dråby 
(DK. Frborg. s. 2572, note 31).
73 Jfr. s. 370 og 1514.
74 Rothe tolkede det som en oprakt hånd tilhørende 
en person, der i øvrigt måtte være skjult bag hvælvet.
75 Jfr. M. Mackeprang: Illustrationerne i Christian 
Ill’s Bibel som Forlæg for Kalkmalerier, i Kirkehist- 
Saml. 6. rk., VI, 1950, s. 383-99. Her omtales en an
den efterreformatorisk Kristoffer i Gørløse, jfr. DK. 
Frborg. s. 2182. Om de gammeltestamentlige præfi- 
gurationsmotiver i det efterreformatoriske kalkma
leri henvises til Mereth Lindgren: Att låra och att 
pryda. Om efterreformatoriske kyrkmålningar i Sve
rige cirka 1530-1630, Stockholm 1983, s. 229f., 239f.; 
Eva Louise Lillie: Gammeltestamentlige motiver i 
Reformationstidens danske kalkmaleri, i Kirkehist- 
Saml. 1986, s. 43-88.
76 Jfr. note 94. I Hagested er bevaret en sådan kalk- 
malet præsterækketavle (s. 540).
77 S. 636, 717 med fig. 7-8 og 1424 med fig. 18.
78 Ifølge beskrivelse i en indberetn. fra 1917 svarede 
det til forsidefyldinger i en *degnestol fra Jyderup. 
Stolen er forgæves eftersøgt i NM2. - I brev dat.
16. febr. 1949 foreslog Einar V. Jensen, efter drøftelse 
med arkitekt Marinus Andersen, at man undlod de 
store nye tilføjelser, som sidepanelerne krævede, og i 
stedet fandt en egnet plads i kirken til resterne. De ses 
imidlertid ikke i dag lige så lidt som 1966.
79 Jfr. Holbæk Amts Venstreblad 28. april 1951.
80 Sammenstillingen af de tre motiver kendes fra Bib- 
lia pauperum, jfr. Christie: Ikonografi s. 163. Se end
videre samme: Tema og program i den gammellut
herske ikonografi, i Fra Sankt Olav til Martin Luther, 
Oslo 1975, s. 207-20.
81 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
82 RA. Dragsholm slots lensrgsk. Kvittansiarumsbi- 
lag og inventarielister 1587-1658.
83 Før restaureringen 1951 var en del af Lindenowvåb- 
net og et stykke af Johannes Døberens højre hånd 
brækket af, men bevaret. Ligesom på alterbordsfor- 
siden sås spor af ild.
84 Før denne istandsættelse stod tavlen med en tynd 
brunlig farve, der ansås for oprindelig. I postamentet 
var med gul fraktur på sort bund citeret Joh. 6,35. 
Bagpå var med blyant skrevet: »Cand Theol Carl 
Frederik Nielsen 18.. (?) 1854. Frederik Christian Wil- 
lumsen d 11 Juni 1876 el. 96 Murermester(?) Gerhard 
William Truelsen d (?) Januar 1851«.
8:1 DK. Kbh. Amt s. 520 og 562, Frborg. s. 661 og 
1162 med fig. 6.
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Fig. 70. Prædikestol nr. 2 fra 1925, nu på våbenhusloftet (s. 1756). Udsnit af originaltegning ved arkitekt Aage 
Herløw 1925. Kunstakademiets Bibliotek. - Pulpit no. 2 from 1925, now in the loft of the porch.

86 Jfr. synets notat foregående år, at kalken muligvis 
burde forstørres (note 40).
87 Jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker, 1943, s.66.
88 Jfr. note 87. Her angives det år, stemplerne er ind
registreret, i dette tilfælde 1893.
89 Ifølge inventariet 1695 vejede de to lysestager af 
messing 14 pd., jfr. note 81.
90 LA. Skippinge hrd. s provsti. 1647-1783. Herreds- 
bog.
91 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
92 Døbefonte s. 412: type 2c og Paradisets Kålla och de 
gotlädska »Paradisfuntarna«, 1967. Her indordnet i 
gruppen 6ak, den såkaldte Güstrowtype.
93 Inventariet 1695 opgiver vægten af et messingbæk
ken i fonten til 15½ pd., jfr. note 81.
94 LA. Præsteembedet i almindelighed. A3. Korres
pondance. Journaler.
95 V. Thorlacius-Ussing: Et Par Arbejder af Henning 
von der Heide, i Fornvännen 1930, s. 99-107.
96 Walter Paatz: Bernt Notke und sein Kreis, Berlin, 
1939.
97 Det forekom konservatoren, at der var brugt lær
red mere end sædvanligt, hvilket opfattedes som ene
stående omhu fra malerens side.
98 Krucifikset i Stockholm er afbildet fig. 81a-b i Aron 
Andersson: Medieval wooden sculpture in Sweden,
III, 1980, hvor der også gives udførlige litteraturhen
visninger, og i Svk., Stockholm bd. 1, hefte 3 (25),

s. 419 med fig. 201. Efter udsendelsen af Medieval 
wooden sculpture 1980 er krucifikset omtalt i katalo
get til udstillingen Stadt im Wandel, Kunst und Kul
tur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650, 
udg. Cord Meckseper, Braunschweig 1985, Bd. 1, 
nr. 232. Her sættes det i forbindelse med et krucifiks 
fra Bruskows Gang, Lübeck, nu i Museum für Kunst 
und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck 
(inv.nr. 1976/95). Desuden nævnes i denne forbin
delse krucifikset fra Lübeck Kirchenkanzelei. Der 
henvises til Thorlacius-Ussings bestemmelse af Breg- 
ningekrucifikset som et arbejde af Henning von der 
Heide.
99 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1820-1900. Kommune 
kopibøger.
100 Den nyere due i strålekrans under prædikestols- 
himlen fra 1635 i Kværkeby (DK. Sorø s. 502) har 
tjent som forlæg. Af fotografi fra 1902 fremgår, lige
som af indberetningen 1917, at den oprindelige stråle
krans omfattede trekant hvori Guds øje.
101 Nedenunder lå en lysere egetræsmaling med uægte 
forgyldning på enkelte profilled.
102 Jfr. note 40. Allerede 1908 blev der henlagt et beløb 
til en ny prædikestol og stolestadernes omdannelse. 
Først 1922 fik ministeriet forelagt en tegning dertil.
103 På et skab fra Bjerreby på Tåsinge, nu i NM2, er 
der lagt rødt læder under gennembrudte jernbånd.
104 Om udsmykningen på jernbundne døre, se Len
nart Karlsson: Till wärn mot makterna - om ontav- 
vårjande framställningar på medeltida kyrkdörrar, i
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Den ljusa medeltiden. Studier tillågnade Aron An- 
dersson, Stockholm 1984, s. 95-115. Samme forfatter 
takkes for tilsendelse af korrektur på værket: Medie
val Ironwork in Sweden vol. 1.
105 Se M. Mackeprang: Fyenske jærnbundne Kirke
døre fra Middelalderen, i ÅrbOldkHist. 1943, s. 1-30. 
Døren i Bregninge er afbildet s. 4.
106 Ifølge Wiberg: Præstehist. var Christen Simensen i 
embedet i hvert fald fra 1584, til han døde 1596.
107 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
108 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
109 1830 manglede to større og fire mindre arme, jfr. 
note 9. Der er ingen overensstemmelse mellem lyse
armenes nummerering med arabertal og prikkerne på 
stammens tilsvarende plads.
110 DK. Ribe s. 923 med fig. 44.
111 Christopher Claussen kom til Bregninge 1694 og 
døde dér 1707, jfr. Wiberg: Præstehist.
112 LA. Holbæk amtsprovsti. 1803-23. Synsforretn.
113 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
114 KirkehistSaml. II (1853-56), s. 480. Pastor Fenger 
havde i første bind af KirkehistSaml. (1849-52) of
fentliggjort en artikel om kirkeklokken i Slots- 
bjergby, hvorefter han fik tilsendt klokkeindskrifter 
fra andre egne af Sjælland, bl.a. af forfatteren og filo
logen F. Dyrlund.
115 NM2. Håndskriftsaml.

116 Herbst skriver, at han 18. april 1870 har set den af 
ham gengivne indskrift på en klokke fra Bregninge, 
der var indsendt til mechanikus Winstrup for at om
smeltes. Peter Josef Winstrup bestyrede sammen med 
Victor Carl Christian Gamél fra 1847-54 H. Gamst og 
H. C. Lunds etablissement, som de herefter blev ejere 
af (jfr. Nyrop: Kirkeklokker s. 138). Uldall (1906) 
gengiver (s. 238f.) indskriften som Herbst, dog læser 
han »alpha et« og ikke »er«, »hiesus« og ikke »ihe- 
sus«, »Maria« og ikke »Mara«, »n mini« og ikke »u 
mine«. Han betragter med rette årstallet som ufor
ståeligt.
117 DK. Sorø s. 474 og 786. Klokken i Herfølge, der 
også tilskrives ham, er afbildet i DK. Præstø s. 282, 
fig. 11.
118 Jfr. s. 1650 med fig. 19-20. Niels Jørgensen har 
støbt klokker til adskillige kirker i såvel Sorø som 
Præstø og Københavns amter. Se klokkestøber Claus 
Jørgensen i sagregistrene.
119Jfr. Sognepræst C. F. Nielsen: Gravskrifter fra 
Bregninge i Sjæland, i KirkehistSaml. 2.rk. VI, 
414-16, 1872-73.
120 Jfr. note 119 og i øvrigt C. Klitgaard: Slægten Wils- 
bech, i PersHistT. 10. rk. III, 149.
121Jfr. note 53. HofmFund. bekræfter præsteligenes 
tilstedeværelse, men betvivler den lovlige ret dertil 
og anser det for mere sandsynligt, at kirkeejerne til
egner sig samme, hvis der skulle opstå uenighed.

Fig. 71. Landsbyplan 1788. - Village map.



Fig. 1. Perspektivisk projekttegning af kirken, set fra sydvest. Akvarel ved arkitekten Aage Herløw. Kunst
akademiets Bibliotek. - Perspectival drawing of the planned church seen from the south-east.

ALLESHAVE KIRKE
BREGNINGE SOGN

Af hensyn til beboerne i den nordvestlige del af 
sognet opførtes 1928 en filialkirke (indviet 
9. dec.) efter tegninger af arkitekt Aage Herløw. 
Den enkle, højstammede bygning består af skib 
med apsis i øst. Hver af langmurene har tre 
rundbuede vinduer, og længst mod vest giver to 
mindre rektangulære åbninger over hinanden 
lys til indgangspartiet med præsteværelse og 
trappe til orgelpulpituret samt klokken højere 
oppe. Kirken står hvidkalket, tækket med røde 
tegl. Det indre har fladt, blåmalet træloft med 
brune bjælker på undersiden. Væggene er hvid

kalkede, i apsis med en freskoudsmykning af 
Rudolf Rud-Petersen. Motivet viser Opstandel
sen, hvor Kristus iklædt rosa kjortel med mør
kere rød kappe er fremstillet stående i mandorla 
flankeret af engle i grønne kjortler, med blå og 
gule vinger.

Inventaret er samtidigt med bygningen, og alt 
træværk er malet med samme brunrøde farve; 
dog har alterbordets og prædikestolens fyldin
ger fået en gulbrun farve, førstnævnte med 
grønne vinranker og blå drueklaser.

Alterudsmykningen består af et lille, simpelt
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Fig. 2. Indre, set mod øst. NE. fot. 1987. — Interior to the east.

trækors opstillet på alterbordet foran apsisvæg- 
gens malede opstandelsesfremstilling.

Altersølv. Den enkle kalk er 18 cm høj med 
graveret cirkelkors på bægeret. Tilsvarende ses 
på diskens fane. Tvm. 9 cm. Alterkande og ob
latæske fra Københavns Porcelænsfabrik Dan
mark, hvid med guldkors og -kanter.

Sygesættet er skænket af Jul. Ifversen, der var 
præst ved kirken 1900-27, men er udført 1865. 
Sættet består af en 11 cm høj kalk med vinflaske 
tilpasset bægeret, oblatskruegemme og disk. På 
bægeret graveret skriveskrift: »Til Alleshave 
Kirke« og på foden: »Jul. Ifversen«. Under dis
kens bund fire stempler: mestermærke AI i rek
tangel for Asbjørn Jacobsen (Bøje 1060), Køben- 
havnsmærke (18)65, guardeinmærke for Simon 
Groth og månedsmærke krebsen.
Alterstager, af gotisk type, desuden en syvarmet 
stage, såkaldt Titusstage.

Fonten er en enkel trækasse, foroven udformet 
som skål, hvori dåbsfad af messing med drevet 
kors i bunden. Kanden, der ligeledes er af mes
sing, svarer til en i Rørby.

De åbne stole har glatte gavle.
Orgel, bygget 1965 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Ét manual med fire stemmer: 
Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Gems- 
horn 2'. På vestpulpituret.
Klokken, fra 1972, er 65 cm i tvm. og kommer 
fra Holland jævnfør indskriften med reliefversa
ler: »Jeg støbtes af Eijsbouts år 1972 til Alleshave 
kirke«. Den ophængtes i slyngebom i den eksi
sterende klokkestol, som forhøjedes en smule. 
Den tidligere †stålklokke fra 1870 var støbt af Bo- 
chumer Verein Gusstahlfabrik, Westfalen.

Litteratur. Architekten Ugehæfte. XXX Bind 13. juni 
1928 Nr. 24.



Fig. 1. Kirken, set fra  nordøst. HJ fot.  1988. - The  church seen from  the north-east. 

BJERGSTED KIRKE 
SKIPPINGE HERRED 

Kirken, der 1382 nævnes som viet til Vor  Frue,1  er i 
Roskildebispens jordebog ansat til seks øre.2 1567 
talte sognet 17 tiendeydere og var da anneks  til Breg-
ninge (s. 1715), hvilket stadig er tilfældet.3  1633 skulle 
Kalundborg lens øvrige kirker hjælpe sognemændene 
til en ny klokke (jfr.  †klokke nr. 2) eller reparation af 
den gamle.4 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for 
kongelig;5 men 27.juni 1691 solgtes den sammen 
med hovedkirken til den forhenværende  danske kon-
sul i Holland, Johannes Feiga.6 De to kirker havde 
herefter  i nogle år fortsat  samme tilhørsforhold,  såle-
des til præsten i Bregninge, Christoffer  Clausen;7 

men senest 1738 indehavedes rettighederne af  kan-
celliråd og viceborgmester i København, Niels Hen-
richsen, der tidligere havde købt Vesterbygård i Jor-
løse sogn.8 Endnu 1744 var kirken i Henrichsens eje, 
da han i forbindelse  med ringmurens brøstfældighed 

(jfr.  s. 1787, note 12), besværede sig over vrangvillig-
hed hos Bjergsteds bønder, som tilhørte et andet her-
skab.9 Hermed sigtes antagelig til general Chr. Ler-
che, der nogle år i forvejen  havde erhvervet den i 
sognet liggende ladegård, Astrup. Formentlig er kir-
ken få  år efter  kommet på generalens hænder og lå i 
hvert fald  senere under det 1755 oprettede stamhus 
Lerchenborg,10 hvis ejere udøvede kaldsretten alter-
nativt med hovedkirkens patroner på Algestrup." 
Overgang til selveje fandt  sted 26. april 1909. 

Kirken ligger på et ret jævnt plateau ved vestsi-
den af  en af  de høje, dominerende Bjergsted 
bakker, sydøstligst i landsbyen og sammen med 
denne i en slags gryde mellem kransen af  bak-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 122 
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ker. Fra den afrundede  kirkegårds nord- og 
vestside er der på ny et mindre fald  mod den nu 
udtørrede sø, der endnu i 1700'rne voldte pro-
blemer, bl.a. i forbindelse  med ringmuren og 
begravelserne på kirkegården.12 - En annekskir-
kegård  er i 1900'rnes begyndelse indrettet på 
bakkeskrænten omkring hundrede meter syd 
for  den gamle. 

Kirkegårdens  hegn og indgange.  Mod nord, vest 
og på hovedparten af  østsiden hegnes kirkegår-
den af  et hækbevokset kampestensdige, der ind-
vendig til dels er jorddækket. I sydøst udgøres 
hjørnet af  en gammel kampestensmur, som nu 
står hvidtet og teglhængt; den forbindes  med 
indgangen og diget af  korte stykker nyopført 
mur. - 166613 omlagde man 44 fod  nedfalden 
kirkegårdsmur, hvortil medgik 160 læs kampe-
sten. 175814 var kirkegården hegnet af  et kampe-
stensgærde, bortset fra  et fire  til fem  favne  langt 
stykke. 180515 var ringmuren næsten overalt fal-
defærdig;  men ved kirkens hovedreparation 
182816 opsattes et nyt stengærde mod øst, hvor 
det nogle år forinden  havde manglet,24 ligesom 
hullet efter  et nedrevet hus på nordsiden lukke-
des. - Enkelte gamle elme vokser langs ring-
murens inderside. 

Den eneste indgang er i syd og består af  køre-
port og fodgængerlåge,  lukket med trætremme-
fløje  og ophængt i hvidtede, teglhængte piller 
fra  nyere tid.17 - 1670 nævnes en †kirkerist.13 

Bygninger  m.v. på kirkegården.  O. 1900 er der 
rejst et ligkapel,  hvis nordre sidemur erstatter 
kirkegårdsmuren, lige vest for  indgangen.18 

Den hvidkalkede, teglhængte bygning, har 
kamtakkede gavle og svarer i øvrigt til kapellet 
ved hovedkirken og andre steder på egnen.19 I 
kirkegårdens nordøstre hjørne findes  et nød-
tørfts-  og materialhus.  Den hvidkalkede bygning, 
som skærer sig ind i kampestensdiget, er opført 
efter  1936, da man ønskede et †nødtørftshus  på 
pladsen syd for  indgangen flyttet  hertil.20 

BYGNING 

Kirken består af  kor og skib, muligvis opført 
endnu i 1100'rne. I senmiddelalderen er den op-
rindelige bygning udvidet med våbenhus, tårn 
og kapel. Orienteringen afviger  mod syd. 

Den ældste stenkirkes plan er afsat  med nogen 
usikkerhed efter  et velkendt skema, hvis princip 
er tredeling af  længden, således at korets ud-
vendige sidemure andrager halvdelen af  skibets. 

Materialet er rå og kløvede  marksten,  lagt i 
jævne skifter  mellem kvadersatte hjørner. På in-
dersiden af  vestgavlen, som nu står uden puds, 
ses, at mange kampesten er udsøgte og firkan-
tede, enkelte endda måske svagt banede eller 
tugtede. Fra tilbygningernes loftsrum  iagttages 

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af  Elna Møller og Per Godt-
fredsen  1966, tegnet af  Marianne Nielsen 1988. Signa-
turforklaring.  s. 9. - Ground-plan.  Key  on p. 9. 

Fig. 2. Landsbyplan 1790-91. - Village  map. 
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Fig. 4. Ydre, set fra  sydøst. HJ fot.  1988. - Exterior  seen from  the south-east. 

en grov, grusblandet murpuds med mange træ-
kulstumper, som muligvis ikke er helt oprinde-
lig; indvendig på overvæggene og vestsiden af 
skibets østre taggavl ses en lidt glattere, en gang 
hvidtet puds. Murhøjden andrager ved korets 
og skibets sydøstre hjørner, henholdsvis 3,7 og 
3,9 m. 

Døre og vinduer.  Skibets syddør er omdannet 
med spidsbuet afdækning  ved en restaurering i 
slutningen af  1850'erne. Herved fjernedes  åb-
ningens ydre anslag og det indre plankedække, 
mens den indre niches vanger synes urørte. 
Norddøren forsvandt  allerede i middelalderen 
ved indsætning af  kapellets arkade. 

Korets østvindue er bevaret, og nordsidens 
anes over det nuværende. Østvinduet, som gen-
åbnedes ved hovedrestaureringen o. 1950, måler 
102x58 cm ved ydre murflugt  og sidder 125 cm 
over gavlens sekundære sokkel. Ved undersø-

gelse 1917 påvistes, at vinduet udvendig var sat 
af  munkesten og således formentlig  ommuret i 
tidlig tid. - I skibet er bevaret to vinduer, begge 
blændet ved hvælvslagningen. Det søndre frem-
træder mod våbenhusloftet  sat af  rå kamp med 
kilestensstik, heriblandt en enkelt veltilhuggen 
sten; bredden er 53 cm. Det nordre står som 
udvendig blænding lige øst for  kapellet. I mur-
flugten  måler det 115x53 cm, ved lysningen 
80x23,5 cm og issepunktet sidder 145 cm under 
oprindelig murkrone. De to bevarede vinduers 
plads i skibets sidemure kunne lede til den an-
tagelse, at der kun har været et vindue i nord. 

Både kor og skib har haft  †bræddelofter,  hen-
lagt på bjælker, indbygget i murkronen. I koret 
er det kun muligt at fastslå  den østligste og vest-
ligste bjælkes plads, og de synes ikke at have 
strakt sig gennem hele muren. Skibet har været 
dækket af  otte bjælker med en gennemsnitlig 
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bredde på 17-18 cm og liggende i 93-94 cm's 
afstand.  Dette fremgår  af  huller efter  de ved 
hvælvslagningen udtagne bjælker, som til dels 
er lukket med munkesten.21 

Samtlige taggavle  er bevaret; dog for  korets 
vedkommende i stærkt flikket  stand. På østsiden 
af  triumfgavlen  ses i højde med korets oprinde-
lige taglinjer et skel, som tyder på, at kortaget 
var plankedækket lidt ind over triumfmuren,  in-
den man førte  gavlen videre op under skibets 
tag. Det lader sig dog ikke umiddelbart afgøre, 
hvorvidt der blot er tale om en midlertidig 
standsning, eller om kor og skib er opført  etape-
vist. 

(†)Klokkeophæng.  I vestgavlen, ca. 70 cm over 
aftrykket  efter  den romanske loftsbjælkes  over-
side og med en indbyrdes afstand  på ca. 140 cm, 
ses to regelmæssige, rektangulære gennembryd-
ninger, fremkommet  ved at to stykker tømmer 
er indstøbt her under opførelsen  af  gavlen. Et 
stykke af  den nordre bjælke sidder endnu på 
plads og stikker ca. 25 cm ind i tagrummet. 
Yderenden er bortrådnet ligesom hele den søn-
dre bjælke og åbningerne lukket i ydre murflugt 
med munkestensstumper. Bjælkerne må oprin-
delig have båret en klokkebom på ydersiden af 
gavlen. 

Tilføjelser  og ændringer.  Sydsidens våbenhus har 
mistet nærmere daterende detaljer; men den 
omstændighed, at adgangen til skibets loftsrum 
efter  hvælvslagningen kun synes at kunne ske 
herfra  (hvilket fortsat  er tilfældet)  sandsynlig-
gør, at denne tilbygning er kirkens ældste. Ma-
terialet er indtil to meters højde rå kampesten og 
veltildannede (hjørne)kvadre. Ved en hovedre-
staurering i 1850'ernes sidste del ombyggedes 
gavlen med ny spidsbuet dør og blændingsgavl 
(jfr.  fig.  7), ligesom flankemurene  hævedes og 
fik  falsgesims;  alt af  små gule mursten. Østsi-
dens spidsbuede støbejernsvindue, der indven-
dig åbner sig i rundbuet niche, er yngre end 
1895, da her fandtes  et firkantet,  blændet vin-
due. 

Hvælvene  i kor og skib er muligvis samtidige. 
I koret hviler de på hjørnepiller, der i vest har 
affaset  kragbånd, men delvis er slugt ved korbu-
ens moderne udvidelse. De spidse skjoldbuer er 

halvstens ligesom ribberne, der mod vestpil-
lerne ender i lille fas.  En lem i nordkappens ve-
stre svikkel er antagelig oprindelig, da den var 
eneste adgangsvej til loftsrummet,  indtil der i 
nyere tid er brudt et råt hul gennem taggavlen 
mellem kor og skib. 

Skibets to fag  har halvanden stens hjørnepiller 
og falsede  vægpiller uden vederlagsmarkering. 
Dog har den nordøstre pille et karnisformet 
kragbånd, som hidrører fra  en eftermiddelalder-
lig ombygning af  østfagets  nordkappe (af  små 
gule sten) samt den tilhørende ribbe. Skjoldbu-
erne samt gjordbuen er spidse og helstens brede, 
mens ribberne er halvstens og affaset  mod hjør-
nepillerne. 

Sideløbende med hvælvslagningen og den 
heraf  følgende  fornyelse  af  tagværkerne oplagde 
man nye gesimser ligesom taggavlene  forhøjedes. 
Gesimserne er mod det ydre tre skifter  høje og 
for  de to øvres vedkommende trinvis udkragede 
binderskifter.  Både korets og skibets gavle har 
fået  stejlere rejsning og glatte kamme med tin-
der. Korets nordre prydes af  en cirkelblænding, 
mens toptinden og søndre fodtinde  antagelig er 
forsvundet  ved reparation i nyere tid. På skibets 
østgavl står tinderne imidlertid velbevaret, af-
dækket af  munke og nonner, og endnu ses på 
grænsen mellem skib og tårn ansatsen til vest-
gavlens nordre fodtinde.  Endelig er det muligt, 
at de fladbuede  †vinduer,  som anes over korets 
og skibets sydvinduer, repræsenterer nye lysåb-
ninger, indsat som følge  af  hvælvslagningen. -
Det skal ligeledes nævnes, at der indtil kirkens 
restaurering o. 1860 fandtes  en smal, spids \kor-
bue (jfr.  fig.  6) som kan have været et yderligere 
led i rummets modernisering. 

Tårnet  dækker skibets forhøjede  vestgavl og 
er således yngre end de ovenfor  beskrevne æn-
dringer af  selve kirken og ifølge  gavlblændin-
gerne muligvis rejst i 1400'rnes første  halvdel. 
Indtil skibets gesimshøjde er materialet over-
vejende ret store, rå og kløvede marksten, der 
på hjørnerne er tildannede som kvadre. Tårnets 
øvre del er derimod af  munkesten i munkeskifte 
isprængt kamp. 

Tårnrummet forbindes  med skibet ved en 
bred spidsbuet arkade, hvis helstens stik ind-
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Fig. 5. Indre, set mod 
vest. NE fot.  1981. - In-
terior  to the west. 

rammes af  fladt  prydskifte.  Det spidse støbe-
jernsvindue i vest stammer fra  restaureringen 
o. 1860 og har afløst  et ældre fladbuet.  Selve 
rummet dækkes af  et samtidigt hvælv, hvilende 
på forlæg  undtagen i øst mod skibets gavl, hvor 
der er en helstens bred, spids skjoldbue; rib-
berne er halvstens. 

Opgangen til klokkerne skete oprindelig ad 
en †fritrappe  i nord, hvis fladbuede  overdør nu 
nås via trætrappen i det 1917 opførte  trappehus. I 
det lave, mørke mellemstokværk ses et nord-
sydgående bjælkelag, af  hvilke de to østre bjæl-
ker er genanvendt tømmer med talrige sømre-
ster. Klokkestokværket har fladbuede  glamhul-
ler mod alle fire  verdenshjørner. I øst er der to, 
lidt smallere, af  hensyn til skibets tagryg, mens 
de øvrige siders enkeltstående lydhuller er lidt 
bredere; det kan dog ikke udelukkes, at disse er 
udvidet ved borthugning af  en indre fals.  Dette 
synes at fremgå  af  en tegning fra  1855 (fig.  6), 
umiddelbart inden kirkens restaurering, der for 

tårnets vedkommende indebar en ny gesims 
(med tandsnit) samt opmuring af  nye tinder på 
de øst-vestvendte taggavle. Burman Beckers re-
gistrering godtgør, at Tvede ikke har ændret 
kernen i gavlens komposition, bestående af  fem 
spidsbuede høj blændinger, der ved fodlinjen 
flankeres  af  små cirkelblændinger. Såfremt  teg-
ningen står til troende, tilføjedes  foruden  nye 
tinder (med korsblændinger) to små cirkelblæn-
dinger foroven  i stedet for  den rundbuede, som 
sås på den gamle toptinde. Det kan dog ikke 
udelukkes, at Burman Becker her har begået en 
fejl;  under alle omstændigheder kendes flere  pa-
ralleller til de nuværende småblændinger.22 For-
neden i midterblændingerne en fladbuet  luge, 
umiddelbart over de to skifter  høje, gennem-
løbende bomhuller til udrigning af  stillads. 

Nordkapellet  er næsten helt af  kampesten; kun 
til muråbninger og andre detaljer er benyttet 
munkesten. Sidemurene har falsgesims,  og den 
glatte gavls kamme står med musetrapper og 
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Uspecificerede  hovedreparationer omtales 
1816-1715 og atter 1827-28.24 Om sidstnævnte 
hedder det i synets erklæring, at kirken herved 
havde fået  »et pynteligt og behageligt udse-
ende«.16 Formentlig omfattede  istandsættelsen 
det firkantede  †vindue,  som tidligere fandtes  på 
skibets nordside ifølge  Burman Becker (jfr. 
fig.6).25 

Af  større betydning for  kirkens nuværende 
udseende var en hovedrestaurering  i årene mellem 
1856 og 1862. Fornyelsen medførte  indsættelse 
af  spidsbuede støbejernsvinduer samt ombyg-
ningen af  tårn og våbenhus med fornyelse  af 
taggavlene. Restaureringen, der muligvis tillige 
omfattede  afskilringen  af  nordkapellet som sa-
kristi samt den spidsbuede syddør og korbue, er 
imidlertid ikke omtalt i kilderne. Takket være to 
tegninger til våbenhusets ombygning, den ene 

Fig. 7. Tegning til våbenhusets nye gavl, signeret 
»V. Tvede (18)56« (s. 1779). 1:100. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Drawing for  new gable of  the porch, signed 
by »V.  Tuede  (18)56«. 

Fig. 6. Ydre, set fra  nordøst. Tegning af  Burman 
Becker dateret 5. maj 1855. Det kongelige Bibliotek. 
- Exterior  seen from  the north-east.  Drawing by Burman 
Becker,  dated  5th May  1855. 

toptinde. I øst et spidsbuet støbejernsvindue (fra 
1850'ernes restaurering) som ifølge  Burman 
Becker (fig.  6) afløste  et fladbuet.  Heller ikke 
indgangsdøren har bevaret oprindelig form. 
Dens ydre åbning er udvidet i begyndelsen af 
vort århundrede og ændret fra  rund til spidsbue; 
den indre niches fladbuede  stik anes over sekun-
dært plankedække af  eg. 

Det indre, som forbindes  med skibet via en 
spidsbuet, falset  arkade, dækkes af  et samtidigt 
hvælv med helstens bred, svagt tilspidset skjold-
bue i syd mod skibet; ribberne er kvartstens. 
186220 benyttedes kapellet som sakristi; yderdø-
ren var tilmuret og arkaden lukket med en 
blændmur, hvori spidsbuet dør. 190120 ønskedes 
døren genåbnet, og ved restaureringen o. 1950 
fjernedes  arkadeblændingen, og kapellet inte-
greredes som en del af  tilhørerrummet. Inden 
for  yderdøren etableredes et vindfang  med 
håndvask til præsten. 

Eftermiddelalderlige  reparationer  og ændringer. 
Der er kun få  oplysninger om vedligeholdelse i 
denne periode, oftest  om tårnet, hvor brøstfæl-
dighed især optræder på sydsiden, der i dag 
fremtræder  skalmuret med små gule sten og be-
sat med diverse ankre.23 - 1745 behøvedes re-
paration på »noget af  hvælvingen«,9 formentlig 
den ommurede del af  skibets østre fag. 
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af  gavlen (fig.  7), den anden til indgangsdørens 
tremmefløje,  som begge er signeret »V(ilhelm) 
Tvede« og dateret »(18)56«, ved vi, at den an-
svarlige arkitekt var den samme, som grevska-
bet benyttede ved istandsættelsen af  en række 
andre kirker tilhørende Lerchenborg, såsom 
Tømmerup, Årby, Rørby, Ubby og Svallerup 
(s. 1413, 1459, 1507, 1558 og 1593). 

Tagværker.  Kor og skib har i betydeligt om-
fang  bevaret middelalderlige egetræstagværker, 
der antagelig er samtidige med hvælvslagnin-
gen. Mest intakt er skibets ni fag  lange drager-
stol (jfr.  fig.  8) med dobbelt lag hanebånd og 
lodrette spærstivere, kæmmet ned over spær-
skoen. De tre bindbjælker bærer konger, hvor-
imellem krydsbånd i længderetningen (det ene 
fjernet  i længderetningen). Det øksehugne tøm-
mer er nummereret fra  vest med streger i nord-
siden. Korets tagværk er af  hanebåndstype med 
lodrette stivere og nummereret med firkantstik. 
Hanebåndene er genanvendte (se nedenfor), 
men i øvrigt er stolen suppleret i nyere tid og 
forsynet  med langsgående ankerbjælker. Tårnets 
spinkle egetagværk med to lag hanebånd er 
stærkt fornyet.  Nordkapellet og våbenhuset har 
nyere fyrretræstagværker. 

Triumfmurens  taggavl viser aftryk  efter  ski-
bets oprindelige †tagværk  (fig.  8), hvis spær har 
haft  en anelse lavere hældning end det nuvæ-
rende og været understøttet af  to gange to skrå-
stivere. Hanebåndene i det nuværende kortag-
værk har på undersiden talrige naglehuller for-
uden en række sømrester og er således antagelig 
genanvendte spær fra  det romanske tagværk, 
der har haft  pånaglet bræddebeklædning. 

Kirken står i dag hvidkalket og hængt med 
røde vingetegl. Ved en restaurering fra  1950 og 
årene herefter  (arkitekt Marinus Andersen) er 
der lagt nye gulve af  kantstillede gulsten i silde-
bensmønster uden fuge;  det tidligere et trin hæ-
vede korgulv er sænket i niveau med de øvrige, 
men har dog bevaret en forhøjning  østligst i 
flugt  med alterbordet. Våbenhuset har gråmalet 
bjælkeloft. 

Opvarmning. 1901 blev en ny (kakkel)ovn op-
sat;26 men 192420 udskiftedes  den med kalorifer  i 
skibet. Ved restaureringen fra  1950f.  fornyedes 

Fig. 8. Tværsnit i skib, set mod triumfgavl.  1:150. Ek-
sisterende tagværk og murkrone er angivet med stip-
lede linjer, mens oprindelig †loftsbjælke  og †tagværk 
er indtegnet efter  bevarede spor (s. 1779). Målt af 
Thora Fisker 1966, tegnet af  Marianne Nielsen 1989. -
Cross-section  of  the nave towards  the east gable.  Present 
roof  construction  and  crown of  side  walls  are given by dotted 
lines, while the original  †ceiling beam and  †roof  construc-
tion are shown on the basis of  surviving traces. 

anlægget etapevis til fordel  for  elektrisk op-
varmning. 

†Kalkmaleri.  Ved beskrivelsen 1862 stod koret 
overstrøget med rød og blå limfarve.20 

INVENTAR 
Oversigt.  Kirkens indre er i dag helt præget af  den 
restaurering, hvortil forslag  indsendtes 1949, og som 
påbegyndtes de følgende  år med opførelsen  af  et nyt 
alterbord, hvorpå en samtidig krucifiksgruppe.  Også 
alterskranken fornyedes,  dog med bibeholdelse af 
knæfaldsbrættet  fra  1790; i skibet og nordkapellet op-
stilledes nye, løse stole. Den romanske granitfont  står 
i skibets nordøsthjørne over for  prædikestolen, der 
antagelig oprindelig har indgået i et lektorium foran 
korbuen. Den tilhørende himmel har siden restaure-
ringen ligget på våbenhusloftet.  To klokker, begge 
støbt i København 1832, hænger i klokkestol fra 
1500'rne eller muligvis tidligere. 

Alterbordet  består af  en muret forside  fra  restau-
reringen i begyndelsen af  1950'erne (af  hvidtet 
tegl) 95 cm-høj og 152 cm bred. Kortsiderne 
lukkes af  radiatorer; bagved anes et muret bord, 
som støder op til forsiden.  Ovenpå ligger en 
bordplade af  eg, 160x78 cm, som støder op til 
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den ujævnt murede østvæg. - 1895 beskrives 
alterbordet som yderst tarveligt, med glatte træ-
sider. 

†Sidealterbord(?).  En profilering,  67-68 cm 
over nuværende gulv, på hvælvpillen i skibets 
nordøsthjørne antyder, at her har stået et alter-
bord, som pillen hvilede på. Sydsiden har des-
uden et 5 cm bredt og 30 cm højt fremspring, 
som kan være en rest af  selve bordet. 

Et †alterklæde  omtales i inventariet 1695, uden 
farveangivelse  eller anden beskrivelse.10 1804 
var alterklædet ubrugbart, 1805 fik  det betegnel-
sen pjaltet, og endnu 1807 anmærkede synet, at 
det af  ælde fordærvede  alterklæde stadig var der, 
men forvalteren  forsikrede,  at et nyt var under 
arbejde.15 Et meget mådeligt alterklæde erstatte-
des 1843 af  et nyt, som 1852 burde opfarves.24 

1862 nævnes et klæde af  karmoisinrødt silkefløjl 
med guld(galoner).20 

Alterprydelsen  (jfr.  fig.  10), opstillet 1950, be-
står af  et krucifiks,  figuren  60 cm høj, med side-
figurer,  Maria og Johannes, 65 cm høje, skåret 
af  billedskærer P. Brodersen, Hjerpsted, som 
prøve til altertavlen i Skast, Sønderjylland.27 

Gruppen afløste  en (†)tavle  (jfr.  fig.  9), som 
kammerherre Lerche havde skænket; det var et 
billede malet af  komtesse Lerche på Astrup, i en 
bred, forgyldt  ramme anbragt på en egetræssok-
kel med indskriften:  »Giver Kejseren hvad Kej-
serens er og Gud hvad Guds er«.26 Maleriet, olie 
på lærred, 82x60 cm, forestiller  Skattens mønt 
og er en kopi efter  Tizian. Farveholdningen er 
mørk, kun skatmesterens dragt er hvid. Billedet 
hænger nu på tårnrummets nordvæg. 
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Fig. 9. Indre, set mod 
øst. M. Mackeprang fot. 
1917. - Interior  to the east. 

Fig. 10. Indre, set mod 
øst. NE fot.  1981. - In-
terior  to the east. 

Ved tavlens opstilling 1903 noteredes, at der 
herefter  ikke var plads til den tidligere †alterpry-
delse:  Thorvaldsens Kristusfigur,  af  gips, 4,5 
kvarter (ca. 85 cm høj).26 Imidlertid sås den 1917 
i nordkapellet. 

†Altertavle.  1758 berettedes, at der på tavlen, 
af  gement arbejde, var malet Nadveren og års-
tallet 1623.14 1791 var den ene vinge lige oven 
for  skriftestolen  i stykker,28 og 1817 betegnes 
tavlen som meget skrøbelig, den kunne trænge 
til at fornyes.29  Et ønske 1852 om at erstatte den 
smagløse altertavle med en smukkere, resulte-
rede i en opmaling det følgende  år.24 1895 bestod 
alterprydelsen af  ovennævnte gipsfigur. 

†(Side?)  altertavle.  Om en gammel papistisk al-
tertavle ytrede præsten 1758, at den vel måtte 
afskaffes.  Af  beskrivelsen fremgår,  at motivet 

var Marias himmelkroning. Dens plads var »ved 
en side« i kapellet.14 

Altersølv.  Kalk,  fra  o. 1800, 18,7 cm høj. Den 
enkle kalk har indprikket spinkel bølgelinje på 
fodens  to led og på bægeret lige under mun-
dingsranden. På fodpladen  ses et rektangulært 
stempel, som allerede 1917 var udslidt. De to 
cylinderformede  skaftled  indrammes af  profile-
ringer, og en tilsvarende deler knoppen af  flado-
valt tværsnit. 

Disk,  12,6 cm i tvm., glat, med graveret 
græsk kors på fanen. 

Oblatæske  (fig.  11), skænket 1712 og udført 
ved samme tid. Den cylinderformede  æske er 8 
cm i tvm. og 5,5 cm høj. Den eneste udsmyk-
ning er lågets graverede Georgskors og giver-
indskriften  udenom med skriveskrift:  »Biersted: 
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Fig. 11. Oblatæske skænket 1712 af  Hans Hansen He-
gelund, udført  af  Hendrich Reinicke, København 
(s. 1781). NE fot.  1981. - Wafer  box donated  by Hans 
Hansen  Hegelund  in 1712, made  by Hendrich  Reinicke, 
Copenhagen. 

Kircke 1712. Hans Hansen Hegelund«. Under 
bunden fire  stempler: mestermærke HR over 
udslidt årstal for  Hendrich - Reinicke, omtalt 
1701-30 (Bøje 290 uden årstallet), guardein-
mærke for  Conrad Ludolf,  Københavnsmærke 
171? og månedsmærke formentlig  løven. 

Alterkande,  sandsynligvis anskaffet  1844,16 fra 
Den kongelige Porcelænsfabrik,  sort med guld-
kors og -kanter. 

† Altersølv.  Inventariet 1647 og to fra  1667 og 
1695 nævner en kalk og disk af  sølv.30 1812 be-
mærkes, at kalk og disk skulle være bortstjålen 
fra  kirkeværgen, Poul Bødker, der havde dem i 
forvaring,  men året efter  var den bortkomne 
kalk og disk tilvejebragt.15 

Alterstager  (fig.  12), sengotiske, 57,5 cm høje, 
svarende til bl.a. stagerne i Særslev og Hage-
sted.31 Hver stage hviler på tre plumpe fødder; 
fod-  og lyseskål har kraftig  hulkel. Det let koni-
ske skaft  brydes af  tre ringe, af  hvilke den mid-
terste er størst, alle med spidsovalt tværsnit. 

*Røgelsekar  (fig.  13), fra  1200'rne, med cirku-
lær fod  og skålformet  underdel, hvorpå fire  øsk-
ner til trækkæder. Låget - med tilsvarende øsk-
ner - er formet  som en centralbygning med fire 
gavle, hvorover lanterne, ligeledes med fire 

gennembrudte gavle kronet af  due.32 Hertil må 
have været fastgjort  ét eller flere  led, evt. med 
en kæde til fæstnelse  i den eksisterende øsken i 
ophængningspladen og brugt til at løfte  låget. 
Gavlenes tage har graveret krydsskravering, og 
langs kanten af  under- og overdel er lodrette 
streger. På foden  en stor lodning. 1856 afgivet  af 
kirkeejeren til Nationalmuseet (inv. nr. 15387). 

Messehagel,  af  rødt fløjl  med latinsk kors og 
kanter af  guldgalon. Fundet på våbenhusloftet. 
1647 og 1667 nævnes en †hagel,33  og 1695 om-
tales en af  brun caff.10 

†Messeklokker.  Inventariet 1647 nævner to 
primklokker i kirken.34 

Alterskranke,  fra  1949, tværs over koret, be-
stående af  spinkle, glatte, lodrette messingstan-
dere hvorpå håndliste af  lys eg. De læderbe-
trukne puder ligger på en 310 cm lang bjælke 
(14,5 cm høj og 3,5 tyk) fra  en ældre skranke 

Fig. 12. Sengotisk alterstage (s. 1782). EM fot.  1966. -
Late Gothic altar  candlestick. 
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hvorpå reliefskåren  indskrift  med fraktur:  »For 
at til bede Guddommen paa værdigste Maade: er 
dette knæfall  (g)ivet af  Contre Admiral Chri-
stian Lerche An(no) 1790«. Herefter  er anbragt 
årstallet 1949 med cifre  af  metal. Træet er grøn-
malet, bogstaverne forgyldte,  efter  at en nyere 
brun overmaling fjernedes  1949. 

Den slags ses sjældent; dog findes  i Slots 
Bjærgby en tilsvarende med reliefskåret  årstal 
1658, men ikke på oprindelig plads.35 

†Alterskranker.  1) 1790 (jfr.  ovf.);  udseendet 
kendes ikke. 2) Fra midten af  1800'rne, svarende 
til skranken i Tømmerup fra  1865 (s. 1429) og 
flere  andre i kirker ejet af  Lerchenborg og re-
staureret under ledelse af  arkitekt Vilhelm 
Tvede. 

Font,  romansk, af  grovkornet, lys rødlig gra-
nit med mange sorte korn; Kalundborgtype,36 

tvm. 73 cm, højde 80 cm. Foden er formet  som 
en firkantet  klods, jfr.  f.eks.  Havrebjerg (s. 1103 
med fig.  20) med tovstav foroven.  Den bæger-
formede  kumme, som er hugget for  sig, har 
mindre tovstav ved mundingsranden. Svage 
spor af  rød oliefarve  på tovstaven og under den 
samt på en del af  kummen rester af  sort; desuden 
enkelte gule klatter på fod  og kumme. Under og 
på selve kummens tovstav rustspor som fra  et 
jernbånd. 1904 ønskedes den flyttet  fra  sin plads 
nederst i kirken, d.e. antagelig tårnrummet, til 
korets venstre side.20 Fotografi  fra  1917 viser 
den på nuværende plads i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad  (fig.  14), o. 1550, af  messing, syd-
tysk, tvm. 48,5 cm. I bunden drevet hvirvel-
roset omgivet af  bånd med meningsløs minu-
skelindskrift;  beslægtet med fadene  i Ting-Jel-
ling og Daastrup.37 Yderst slyngbånd med plan-
teornamentik, på fanen  stemplede ornamenter 
og graveret indskrift  med versaler: »Lavris len-
søn Høg Maren Peders Daater« og på modstå-
ende side skjold med bomærke flankeret  af  ini-
tialerne KK og over skjoldet HT (fig.  18). 

†Dåbsfad.  1695 nævnes kun ét messingbækken 
i fonten,10  men 1862 omtales et stort og et min-
dre. 1910 havde ingen set det lille.20 

Dåbskande,  fra  1800'rnes anden halvdel, af 
tin,38 24 cm høj, af  såkaldt chokoladekandetype 
som f.eks.  Svallerup (s. 1600 med fig.  18). 

Fig. 13. *Røgelsekar fra  1200'rne (s. 1782). I NM2. 
Ældre fot.  i N M . - *Censer,  13th century. 

Fig. 14. Dåbsfad  af  messing fra  o. 1550 (s. 1783). NE 
fot.  1981. - Brass baptismal dish,  c. 1550. 
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†Fontehimmel.  Ifølge  præsteindberetningen 
175814 læstes oven over fonten:  »Hic est filius 
meus dilectus, in quo mihi beneplacitum est, 
hunc audite« (Denne er min søn, den elskede... 
(Matt. 3,17)). 

Prædikestolen  (fig.  15a-b), hvis oprindelige 
dele antagelig stammer fra  1600'rnes første  år-
tier, fremtræder  stærkt reduceret; kun kurven 
finder  anvendelse i kirken. Himlen ligger på vå-
benhusloftet  siden en restaurering i begyndelsen 
af  1950'erne, da underbaldakin og opgang fjer-
nedes tillige med nogle fyldingspaneler  af  fyr, 
som var anbragt uden på storfelternes  bagved-
liggende, oprindelige arkadefelter.  Den kends-
gerning, at der på undersiden af  det gamle gulv 
findes  malede striber formet  som en omtrent 
regelmæssig ottekant, viser, at stolens bund var 
beregnet til at ses, hvilket igen indicerer, at der 
har været tale om en opstilling som lektoriepræ-
dikestol.  Teorien bestyrkes af  himlens form.39 

Stolen er på fem  fag.  Storfelternes  arkader 
smykkes af  skællagte skiver på den omløbende 
ramme og bueslag, afbrudt  af  enkle listekapitæ-
ler; ind mod det glatte felt  er en hulkel. Foran de 

vinkelbøjede hjørner står nye støtter, der hviler 
på et fremspringende,  kvartrundt led, hvis un-
derside har pærestav omkring midtroset. Tilsva-
rende bjælkedekoration er brugt under håndli-
sten på prædikestolen i Årby, der formentlig  er 
et arbejde af  en svend udlært i Anders Nielsen 
Hatts Roskildeværksted. 

Postamentet er glat med nye vinkelbøjede 
plader på hjørnerne. Over storfelterne  er tilsva-
rende lave felter  indrammet af  profillister  og 
med glatte plader på hjørnerne ligesom posta-
mentet. Kronliste med æggestav over tandsnit. 

Himlen er regelmæssigt formet  med én læn-
gere side ind mod væggen og fem  kortere. De 
frie  sider har hængestykker med volutter om-
kring roset og i hjørnerne halvkugler. Topstyk-
ker mangler. Undersiden er glat med ottekantet 
felt  hvori roset. Som foran  nævnt henlagt på 
loftet. 

En plump underbaldakin synes ud fra  foto-
grafi  1917 at kunne stamme fra  1800'rne, hvilket 
også gælder det tilsyneladende helt enkle op-
gangspanel. 

Om de manglende dele kan kun gisnes, men 

Fig. 15 a-b. Prædikestol fra  begyndelsen af  1600'rne, men berøvet væsentlige dele af  den oprindelige udsmykning 
(s. 1784). a. Før restaurering. Einar V.Jensen fot.  1952. b. Efter  restaurering. EM fot.  1966. - Pulpit  from  the 
beginning of  the1600s but a substantial  part of  its original  enrichment is missing, a. Before  restoration.  b. After  restoration. 
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der er grund til at pege på to stole, hvis op-
bygning er identisk med den her omhandlede 
stols. De står i Nordby på Samsø og Tunø (DK. 
Århus s. 2395, fig.  23). Sidstnævnte har bevaret 
knægte med englehoveder på gesimsens hjørner 
og himlens topstykker formet  som trekantgavle 
hvori englehoved; på skråsiderne ligger volutter 
adskilt af  pyramidespir. Nøjagtig samme ud-
formning  af  himlen genfindes  i Nordby, hvor 
kurvens felter,  der adskilles af  dydehermer, 
rummer skårne evangelistfigurer  i arkaderne. På 
opgangspanelet er malet årstallet 1631. 

Siden istandsættelsen 1952-53 står stolen ren-
set i træets farve  med ganske få  malerirester i to 
af  felterne,  som ved samme lejlighed flyttedes 
ind mod væggen for  ikke at virke distraherende. 
Den oprindelige straffering  var udført  på kridt-
grund med anvendelse af  blåt, grønt og rød-
brunt samt rød sølvlasur og guld.40 1758 stod 
der »oven over« stolen: »Domine labia mea 
apeies, sic os meum annuntiabit laudem tuam« 
(Herre, åbn mine læber, så skal min mund for-
kynde din pris (SI. 51,17)).14 

Stolestader.  1953 opstilledes nye, løse stole 
med flettede  sæder. De efterfulgte  et †stolestade-
sæt fra  midten af  1800'rne, hvis gavle var for-
synet med tre grove hulkele under fremsprin-
gende profilliste  og topstykke med kugle hvi-
lende på vandret afdækning.  Enkle fyldings-
døre. 1917 stod stolene egetræsmalede, men 
syntes oprindelig at have været grå. 

I korets nordvesthjørne ses rest af  muret bænk. 
Pengeblokken  er antagelig af  ældre dato, men 

rettet til i ny tid. Højden er 88 cm over gulvet, 
hvor den er gravet ned. Forsidens låge har spin-
kelt jernbånd foroven;  på siderne sidder to, lidt 
kraftigere  bånd. Pengeslids i toppen. I skibet, 
vest for  indgangsdøren. 

†Pengebøsse, af  messing, stod 1917 på en balu-
sterformet  fod  af  eg, som nu er henlagt på vå-
benhusloftet.  1904 ønskedes kirkebøssen an-
bragt lige inden for  døren.20 

Dørfløje.  Ældst, men af  nyere dato, fra  18-
1900'rne, er den glatte fløjdør  mellem våbenhus 
og skib. Egetræsmalet. Døren til nordkapellet er 
fra  1901.20 Mørkebrun på begge sider. Ind-
gangsdøren til søndre våbenhus stammer lige-

Fig. 16. Salmenummertavle nr. 2, nu henlagt på loftet 
(s. 1785). EM fot.  1966. - Psalm and  hymn board  no. 2, 
now stored  in the church loft. 

som tårndøren fra  restaureringen i begyndelsen 
af  1950'erne. Begge står i træets farve. 

Orgel,  bygget 1939 af  Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby, med fire  stemmer. Disposition: 
Manual: Quintatøn 16', Rørfløjte  8', Principal 
4', Rauschquinte 2 2/3'-2'; oktavkoppel, anhangs-
pedal. Pneumatisk aktion, keglevindlader. I kir-
kens vestende, opbygget i to afdelinger,  der 
flankerer  vestvinduet. Spillebordet er indbygget 
i nordsiden af  den søndre afdeling.  Piberne er 
anbragt i åbne opstillinger uden orgelhuse. 
†Harmonium  (sml. fig.  9), anskaffet  1904.20 1 ski-
bets nordøsthjørne. Balustrene, som sad over et 
panel, der skærmede omkring harmoniet, er nu 
henlagt på våbenhusloftet. 

Salmenummertavler.  1) Fra restaureringen i be-
gyndelsen af  1950'erne. Glatte, hvidmalede træ-
plader med stifter  til numre af  metal. 2) På loftet 
ligger ældre, sortmalede tavler (fig.  16) be-
regnede til at skrive på med kridt. 3) Desuden et 
sæt nygotiske,hvidmalede med forgyldning. 

Belysningen  består af  moderne lampetter. 
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Fig. 17. Præsteindberetning 1758 med beskrivelse af  de forsvundne  †klokker nr. 2 og 3 (s. 1786). Landsarkivet. -
Report from  the rector  1758 with description  of  the lost  †bells  no. 2 and  3. 

Klokker.  1-2) Begge »Støbt af  I. C. & H. 
Gamst Kiøbenhavn anno 1832« ifølge  indskrift 
med reliefversaler  om halsen; derover palmet-
frise  på den store og akantusfrise  på den lille; på 
slagkanten rammelister. Tvm. henholdsvis 103 
og 76 cm. Begge er ophængt i slyngebom. 

†Klokker.  1) 1528 afleveredes  en klokke, der 
vejede 1 skippd. 8 lispd.41 Siden 1647 nævner 
inventarierne to klokker.30 2) 1633,4 støbt af  Fe-
lix Fuchs. Omtalt 175514 som den store klokke 
med indskriften  (jfr.  fig.  17): »Aus den fejr  bin 
ich geflosen,  Felix Fuchs hat mich gosen Ao 
1633«. På legemet et hjerte hvorunder C4 og 
flankeret  af  »dirige [cor] meum« (styr mit 
hjerte), jfr.  †klokke på Kronborg fra  1636 og i 
Helligåndskirken i København fra  1640, støbt af 
henholdsvis Hans Kemmer og Claus van Dam. 
Motivet viser hen til Christian IV.s rebusind-
skrift  på Rundetårn.42 3) 1651, støbt af  Jørgen 
Hansen, Århus. 175514 benævnt den mindre 
klokke, som da var revnet. Indskriften  gengives 
således (jfr.  fig.  17): »Ao MDCLI den IV de-
cembr. udj slots herrens w(el)b(yrdig) h(r.) 
Hans Lindenous, præstens h(r.) Hans Pedersens 
och Niels Pedersens kirkeverges tid er denne 

klocke støbt af  Jørgen Hansen Aarhuus til Bi-
ergsted.43 Ore gloriæ Christe veni cum pace« 
(Lovpris Kristus, kom med fred).  - 1744 skriver 
kirkeejeren, åbenbart i anledning af  en klage 
over manglende reparation af  kirkegårdsmuren 
og en af  klokkerne, at begge dele vil blive sat i 
behørig stand, så snart bønderne, »som ikke 
høre mig til«, vil være behjælpelige.9 1791 og 
1816 omtales en revnet klokke,44 men 1829 var 
de begge revnede og ubrugbare, hvorefter  de 
1831 sendtes til omstøbning, jfr.  ovenfor.24 

Klokkestol,  fra  1500'rnes anden halvdel, eller 
muligvis ældre, noget omdannet i ny tid, bl.a. 
nogle af  de dobbelte skråbånd. Under klokkerne 
krydsbånd. På de oprindelige dele, af  eg, ses 
øksehugne stregnumre. 

Mindesten  over Johan Daniel Weinreich, 
*1775, †24. febr.  1830 og Barbara Kirstine Split-
toft,  *14. maj 1783, †22. febr.  1866. Yngre(?) 
granitsten med fordybede,  sortmalede versaler. 
Ligger på kirkegården, syd for  tårnet. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

LA. Pastoratsarkivet.  Bregninge-Bjergsted pastorat. 
Embedsbog 1735-77 (heri kirkesyn 1804-21). - Em-
bedsbog 1820-50. - Lerchenborg Gods.  Godsarkivet 
IX, 1. 1826-1927. Sager vedr. kirkerne. - Ved  embedet. 
Synsprotokol for  Bjergsted kirke 1862-19(80). - Se i 
øvrigt arkivalier for  Holbæk amt i almindelighed 
s. 50. 

NM2.  Indberetninger ved Aage H. Mathiesen og 
P. Hauberg 1895 (bygning og inventar), udat. usign. 
(M. Mackeprang 1917) (bygning), Poul Nørlund 
1917, suppleret af  Elna Møller 1966 (bygning), Thor 
B. Kielland 1917, suppleret af  Erik Moltke 1966 (in-
ventar), Einar V.Jensen 1951 og 1954 (prædikestol), 
Erik Moltke 1966 (inventar), Elna Møller 1966 (byg-
ning). - Under udarbejdelse af  beskrivelserne har re-
daktionen kunnet benytte et omfattende  materiale 
(opmålinger, skitser, notater, fotografier  m.m.) til-
hørende Marinus Andersens tegnestue ved arkitekt 
Mogens Andersen, der med stor beredvillighed har 
stillet disse oplysninger til disposition. - Bygningsbe-
skrivelse ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie-
Louise Jørgensen. Redaktionen afsluttet  1988. 

Tegninger.  NM2.  Plan og bygnings detaljer ved 
Aage H. Mathiesen 1895. - Skitseopmåling af  kirke-
gård ved Elna Møller 1966. - Plan ved Elna Møller 
og Per Godtfredsen  1966. - Vestside af  triumfmurens 
taggavl ved Thora Fisker 1966. - Kunstakademiets  Bib-
liotek.  Tegninger til våbenhus (gavl og tremmefløj  i 
indgangsdør) signeret V. Tvede (18)56. 

Notebøger.  N. L. Høyen, XV, 2. 

1 Repert. nr. 3345. 
2 Roskildebispens jordebog s. 163. 
3 Landebogen s. 131. 
4 KancBrevb. 16. juli. 
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald. 
6 Kronens Skøder, III, 76. 
7 Clausen nævnes som kirkeejer 2. april 1702, jfr.  RA. 
Rtk. 313.1. Tiendetaksationer m.v. Kommissionen af 
18. april 1702. 
8 LA. Bispearkivet. 1738-1817. Specielle indb. 
9 LA. Stiftsøvrighedsarkivet.  Kommune sager. 1695-
1820. 
10 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820. 
11 RA. DaKanc. Gl 19. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi. 
12 Ved synet 1744 undskyldte kirkeejeren således ring-
murens dårlige tilstand med henvisning til beliggen-
heden ved den omgivende sø, der besværliggjorde 
opsætning af  nedfaldne  sten, hvorfor  stensætteren og 
bønder i Bjergsted havde vægret sig ved at hjælpe til 
ved murens reparation (note 9). I beskrivelsen 1758 
hedder det, at kirkegården er lav og fugtig,  forme-

delst et stort gadekær, så »ligkisterne ofte  lettes op af 
vandet i gravene, når der kastes jord på de døde!« 
(note 14). 
13 RA. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalundborg 
og Sæbygård amter. 
14 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn.  til 
HofmFund.  Kopi af  indb. fra  1755. 
15 LA. Pastoratsarkivet. Bregninge-Bjergsted pasto-
rat. Embedsbog 1735-77 (heri kirkesyn 1804-21). 
16 LA. Pastoratsarkivet. Bregninge-Bjergsted pasto-
rat. Embedsbog 1820-50. 
17 1913 ønskede man kirkegårdsporten fornyet,  jfr. 
note 20. 
18 Ses på ældre postkort i NM2, påstemplet »1909«. 
19 Foruden Bregninge (s. 1717) kan nævnes kapellet 
ved Særslev kirke (s. 1686). 
20 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(80). 
21 Samtlige otte bjælkehuller er bevaret i syd, mens 
nordsidens fire  vestligste er forsvundet  ved ommu-
ring af  murkronen, da kapellets arkade indsattes. 
22 Eksempelvis Solbjerg (s. 1075). 
23 1805 var tårnets søndre mur yderst brøstfældig, 
hvilket gentages 1812, og året efter  nævnes en »be-
tydelig revne i sydvestre hjørne«, jfr.  note 15. 
24 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.  . 
25 Ved synsforretningen  18. aug. 1825 ønskedes nem-
lig et stort fag  vinduer i den nordre side i stedet for  de 
to små, d.e. de to romanske, som også ses på Beckers 
tegning (fig.  6). 
26 Lerchenborg Gods. Godsarkivet IX, 1. 1826-1927. 
Sager vedr. kirkerne. 
27 Jfr.  skrivelse af  25. juli 1950. Desuden DK. Sjyll. s. 
1476. 
28 RA. DaKanc. F47. Indb. fra  gejstligheden om kir-
kernes tilstand. 
29 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn. 
30 Jfr.  noterne 34, 13 og 10. 
3 1 S. 1702, fig.  22 og s. 547. 
32 Palle Birk Hansen: Jerusalem og Babylon - om rø-

Fig. 18. Detalje af  dåbsfad  fra  o. 1550, sml. fig.  14: Bo-
mærkeskjold og initialer (s. 1783). NE fot.  1981. -
Detail  of  brass baptismal dish,  c. 1550, cf.  fig.  14: Mark 
and  initials. 
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gelseskar, i Lolland-Falsters Stiftsmuseum  1985, s. 
5-22. 
33 Jfr.  note 34 og 13. 
34 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds-

bog. 
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DK. Sorø s. 686. I Asmild (Nørlyng hrd., Viborg 
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36 Mackeprang: Døbefonte  s. 96 og 406. 
37 DK. Sorø s. 871 og Kbh. Amt s. 1173 med fig.  6. 
38 En dåbskande af  tin omtales 1862, note 20. 
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egnet Elna Møller, 1983, s. 89f. 
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sterne af  den oprindelige staffering.  Det ældste an-
toges at stamme fra  o. 1850 og bestod af  gråt, rødt, 
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detaljer. Hertil hørte antagelig en sort marmorering i 
felterne  med gullighvidt på rammerne og guld, sort 
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41 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind-
krævede klokker. 
42 DK. Frborg. s. 632 og DK. Kbh. By 1. bd., s. 700 
og 2. bd., s. 256. Om indskriftens  forhistorie,  se Vil-
helm Wanscher: Christian 4.s Bygninger, 1937, s. 
157f. 
43 Om Jørgen Hansen, se: Vibeke Michelsen: Jørgen 
Hansen klokkestøber i Århus og Kalundborg, i Arv 
og Eje 1983-85, 1985, s. 83-103. 
44 Jfr.  noterne 28, 15 og 29. 



Fig. 1. Kirken, set fra  sydøst. Laveret tegning af  Jacob Kornerup 1859. NM2. - The  church seen from  the south-east. 

HOLMSTRUP KIRKE 
SKIPPINGE HERRED 

I Roskildebispens jordebog1 er kirken ansat til seks 
øre og kaldes Læsøholm (Læsyoholm) kirke efter  den 
gård, som Absalon 1198 skødede til Sorø kloster.2 I 
jordebogens fortegnelse  over bispetiende til Drags-
holm nævnes Læsøholm imidlertid ikke længere og i 
stedet optræder to nye sogne, Holmstrup (Holms-
torp) og Avnsø (Aghnesiæ).3 Der er øjensynlig sket 
en sognedeling, hvorved det store sogns nordvestlige 
del omkring Avnsø er skilt ud som selvstændigt om-
råde. Tidspunktet for  denne ændring kan sættes til 
tiden mellem 1323 og jordebogens affattelse  i 
1370'erne.4 

Bygningsrester, påvist under gulvene, viser, at den 
usædvanlig store landsbykirke er en senmiddelalder-
lig afløser  for  en kirke af  mere gængs form  (s. 1793). 
Ombygningen skal utvivlsomt ses i sammenhæng 
med dyrkelsen af  S. Søren,  hvortil kirken er viet (jfr. 
korbuebjælke) og valfarten  til helligkilden syd for 
kirken. Initiativtageren til kirkens ombygning har 
øjensynlig været Roskildebispen Niels Skave, der 
med gavebrev 1489, kendt gennem afskrift  ved Peder 
Dyrskjøt (1630-1707), skænkede to gårde til sjæle-
messer for  sine forældre  og søskende i den af  ham 

byggede S. Søren i Holmstrup.5 Blandt de i brevet 
nævnte slægtninge var broderen Herluf,  biskoppelig 
lensmand på Dragsholm, og dennes hustru, Øllegård 
Valkendorf  (jfr.  glasmalerier). At en ombygning har 
fundet  sted ved denne tid omtales tillige i en sekun-
dær og nu forsvundet  †indskrift  (s. 1821), som med-
delte, at »kirken repareret er 1492«. Under alle om-
stændigheder var den 1506 så velhavende, at den i 
lighed med en anden til S. Søren viet valfartskirke, 
Kippinge på Falster,6 kunne låne penge ud.7 1529 be-
tænkte biskop Lage Urne (jfr.  korstole) kirken med 
10 mk. i sit testamente.8 

Efter  reformationen  søgte myndighederne at sætte 
en stopper for  valfarten  og de med dyrkelsen af  S. Sø-
ren forbundne  markeder. Således skriver Peder Palla-
dius i sin visitatsbog (o. 1543), at der er en god danne-
mand til sognepræst både i Holmstrup og Kippinge, 
og at de, som kommer der med deres ugudelighed, 
vises hjem igen. »S. Søren er brændt op, hans blok er 
heden taget«.9 Åbenbart har biskoppen været lovlig 
optimistisk, for  10. okt. 155210 udgik der kongebrev 
til Hans Barnekow, lensmand på Roskildegård, om, 
»at da der bruges meget afguderi  i Holmstrup kirke, 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 123 
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og der ofres  gæs, lam og høns samt tilbedes billeder, 
skal han personlig med det første  begive sig derhen 
og udtage alt det afguderi,  som findes  i kirken; han 
skal tage kirkenøglen fra  den, som har den, og levere 
den til sognepræsten, for  at han selv kan åbne og 
lukke kirkedøren, når det skal ske«. 16. okt. udsend-
tes nyt brev, hvori det blev forbudt  at bære våben på 
markedet og sætte sig op mod fogeden  og hans 
svende, når de ville straffe  nogen. Alligevel har det 
været svært for  øvrigheden at sætte sit krav igennem. 
1559 gentoges bestemmelsen om, at præsten skulle 
have nøglen til kirken med tilføjelse  om, at han skulle 
være den ene af  kirkeværgerne.11 2. okt. 156810 blev 
det forordnet,  at de fire  markeder, som årlig afholdtes 
i Holmstrup, skulle henlægges til Kalundborg, hvis 
borgere led skade på deres handel. Ligeledes blev det 
fremhævet,  at bønderne i Dragsholm birk havde be-
svær af  markederne, idet markedsfolkene  gjorde stor 
skade på skoven, opbrændte bøndernes gærder og 
afbedede  deres bedste græsgange; endelig tiltrak mar-
kedet meget skarnsfolk,  der bedrev alskens uskikke-
lighed.12 14. juni 157110 bestemmes det, at personer, 
som havde trodset kongens ordre og nu ville holde 
marked i Holmstrup førstkommende  S. Hans skulle 
have deres gods konfiskeret. 

1567 havde sognet 40 tiendeydere og var da som 
sidenhen anneks  til Jyderup i Tuse herred (s. 731).13 

1647 kaldes den »kongelig majestæts egen fri  kirke 
under Dragsholm« (jfr.  prædikestol).14 30. sept. 1673 
fik  rentemester Henrik Müller til Dragsholm skøde 
på patronatsretten.15 1690 lå kirken under Kattrup 
(Buerup sogn, Løve herred), der ejedes af  Müllers 
sønner, først  Christian, senere Frants.16 Da sidst-
nævnte 1704 solgte gården, hjemfaldt  kirken til kro-
nen, der 29. sept. 1721 solgte jus patronatus til kam-
merherre og overkrigssekretær Christian Carl von 
Gabel, men forbeholdt  sig jus vocandi.17 Før 1738 
tilhørte kirken imidlertid Christian Lente von Ade-
ler,18 og herefter  lå den under det af  Dragsholm op-
rettede stamhus Adelersborg, indtil overgang til selv-
eje fandt  sted 2. maj 1911. Når ejeren af  Kattrup i 
1800'rnes første  del havde eget herskabspulpitur 
(s. 1842) skyldes det, at man søgte til denne nærmest-
beliggende kirke. 

Helligkilde.  Syd for  kirken (sml. fig.  75) findes 
S. Sørens kilde.19 Hvor tidligt miraklerne ved denne 
kølnske bispehelgen har fundet  sted vides ikke, og 
selve kilden - udgangspunkt for  valfart  og markeder 
- nævnes først  eksplicit i præsteindberetningen 
1748.20 1892 var kilden en stensat brønd, 1921 blev 
den oprenset og den gamle brøndsætning erstattet af 
cementcisterne, hvorover der o. 1934 opsattes en nu 
fjernet  vindmotor til oppumpning af  vandet.21 

Sagn.  Om kildens oprindelse fortæller  et sagn føl-
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Fig. 2. Kirken og kirke-
gården, set fra  luften. 
HS fot.  1968. - The 
church and  churchyard  seen 

from  the air. 

Fig. 3. Middelalderlig 
kirkegårdsmur vest for 
tårnet (s. 1791). HJ fot. 
1989. - Medieval  church-
yard  wall  to the west of  the 
tower. 

gende: En munk fra  Antvorskov kloster, som havde 
været i Det hellige Land, sov ind på grund af  træthed 
og tørst, da han kom hertil. Da han vågnede, sprang 
en kilde frem,  hvori han kunne slukke sin tørst. Kil-
den blev anset for  hellig, og den blev besøgt af  mange 
som hjælp mod sygdomme.22 

Kirken ligger på en mod øst skrånende banke, i 
den lille landsby (sml. fig.  75), som omkranses 
af  skovklædte bakkedrag. Tæt øst for  kirken lø-
ber Slagelse-Nykøbing landevejen, der 1968 er 
ført  uden om landsbyen. Denne hovedfærdsels-
åre passerer en kilometer sydligere Bromølle 
kro, der gennem århundreder har markeret den 
eneste vej gennem den store Åmose. Præstemo-
sen øst for  landsbyen er levn af  den middelal-
derlige Læsø (jfr.  s. 1789), og en højning i mo-
sen, kaldet Kirkeholm, har engang været en ø, 
tæt ved søens vestbred, hvor Læsøholm kirke 
opførtes. 

Kirkegården har mod vest samt delvis mod 
nord og syd bevaret gamle grænser, mens den er 
udvidet på det faldende  terræn i østlig og syd-
østlig retning. Der var således længe kun en 

egentlig kirkegård på sydsiden, mens hegnsmu-
rene på de andre sider har sluttet sig tæt til selve 
bygningen. Ældst er tilsyneladende en mindre 
østudvidelse 1849,23 som ses på Kornerups ti år 
yngre prospekt (fig.  1). Senere i århundredet er 
kirkegården udvidet yderligere mod øst og syd-
øst til nuværende omfang  (jfr.  fig.  2). 

Kirkegårdens  hegn og indgange.  Kirkegården 
hegnes af  hvidkalkede mure, hvis ældste dele 
har udadvendt afdækning  (i vest af  munke og 
nonner), mens de yngre mure har indadvendte 
vingesten. Ældst er den senmiddelalderlige 
vestmur, som har et uregelmæssigt buet forløb 
med flere  knæk. Materialet er munkesten i mun-
keskifte  over markstenssylden, som udvendig er 
synlig. Muren, der indvendig under afdæknin-
gen prydes af  et savskifte,  udmærker sig her ved 
en serie blændinger: 11 fladbuede  og en cirkulær 
(fig.  4). De fladbuede  blændinger, hvis bredde 
svinger mellem 100 og 130 cm, er en sten dybe, 
og i fire  tilfælde  (nr. 5 og 7-9, regnet fra  syd) 
åbner bunden sig i en smal spalte, svarende til en 
munkesten på højkant ca. 32(38) X14,5 cm. En 
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beslægtet senmiddelalderlig kirkegårdsmur ken-
des bl.a. fra  Kundby, og i begge tilfælde  er de 
smalle sprækker udlagt som skydeskår, en tolk-
ning, som er vanskelig at opretholde og allerede 
ved fremsættelsen  i forrige  århundrede mødtes 
med velbegrundet skepsis.24 Muren, der 1910 
fandtes  i stærkt forfald,  er o. 1929 repareret med 
nye udvendige støttepiller,25 og o. 1967 (arkitekt 
A. Monrad Hansen) er den atter istandsat ved 
delvis ommuring. 

Den vestligste del af  nordmuren fremtræder 
som en flikket,  senmiddelalderlig mur af  mun-
kesten, og i syd, øst for  den gamle køreport, er 
ligeledes bevaret et kort stykke af  den gamle 
mur. Kirkegårdsmurens sydvestre hjørne blev 
ombygget 186525 med genanvendte munkesten, 
vekslende med bælter af  små moderne sten. Ho-
vedparten af  murene mod nord, hele den østre 
samt omkring den sydøstre udvidelse er fra 
1800'rnes slutning. Bortset fra  sydøstafsnittets 
spinkle, cementerede mur mod syd og mod 
vest, er disse nyere strækninger hovedsagelig af 
marksten, isprængt store og små mursten. 

Kirkegården har indgange mod syd, øst og 

nordvest, svarende til landsbyens oprindelige 
vejnet (sml. fig.  70). I syd findes  en senmiddelal-
derlig portal af  munkesten med fladbuet  køre-
port og tilsvarende fodgængerlåge  vest herfor; 
førstnævnte  krones af  kamtakker, afdækket  med 
udadvendte vingetegl samt enkelte nonner fra 
en ældre beklædning. Køreporten er udvendig 
falset,  i selve buen tillige indvendig, hvor den 
prydes af  savskifte.  Indvendig i muren, lige øst 
for  porten ses en helstens dyb niche, 30x45 cm i 
murflugt.  Bevaret er også en portal i nordvest 
med kurvehanksbuet, falset  fodgængerlåge. 
Den nævnes 171426 (med hængelås), men er an-
tagelig betydelig ældre. Jævngammel med kir-
kegårdens store udvidelse fra  1800'rnes slutning 
er østsidens køreport (af  små sten) med flan-
kerende fodgængerlåger.  Åbningerne har ud- og 
indvendige false,  og den spidsbuede køreports 
kam fremhæves  med fod-  og toptinder. Samt-
lige indgange lukkes med rødmalede tremme-
fløje  af  træ, hvilket tillige gælder kørelågen i det 
yngste afsnits  vestmur. 

Indtil kirkegårdens store udvidelse i 1800'rnes 
senere del var en middelalderlig? †østlåge  beva-

Fig. 4. Udsnit af  middelalderlig kirkegårdsmur vest for  kirken med spareblændinger på indersiden (s. 1791). Kai 
Uldall fot.  1922. - Section  of  medieval  churchyard  wall  to the west of  the church showing innerface  with blind  arcades. 
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Fig. 5. Kirken, set fra  syd. M. Mackeprang fot.  1910. - The  church seen from  the south. 

ret. Denne indgang, som tidligst nævnes 1716,16 

fremtræder  på tegninger fra  1850'erne (fig.  71, 
1) som en muret portal med kamtak. Sidst-
nævnte gengives af  Burman Becker med kors-
blænding; men en sådan ses ikke hos Kornerup, 
ifølge  hvem selve åbningen var kurvehanksbuet 
og falset. 

En †kirkerist  i en af  lågerne blev 171326 for-
nyet. 

Bygninger  m.v. ved  kirkegården.  Ligkapellet  (jfr. 
fig.  5) er fra  o. 190327 og opført  vest for  syd-
portalen med nordre sidemur som afløsning  for 
hegnsmuren på dette sted. Den nygotiske byg-
ning, der har kamtakkede gavle med korsblæn-
ding og spidsbuede støbejernsvinduer, står i 
blank mur af  røde sten. Typen genfindes  ved 
adskillige af  egnens kirker, således i Særslev, 
Bregninge og Bjergsted (s. 1686 og 1717). Et 
hvidkalket, teglhængt fyrhus  (arkitekt A.Mon-
rad Hansen) uden for  kirkegården ved den nord-
vestlige låge er opført  o. 1977 og rummer des-

uden toilet og materialrum. 171526 omtales en 
†kirkelade,  muligvis en af  de bygninger, som 
1797 (jfr.  fig.  70) lå op til kirkegården. Det nu-
værende fyrhus  m.v. erstattede et †nødtørftshus 
på samme sted. 

†Fortov?  185623 ønskedes grunden omkring 
kirken »udfliset«. 

BYGNING 

Den store valfartskirke  er et treskibet langhus 
med tårn i vest og sakristi i nord samt et senere 
tilføjet  våbenhus foran  kvindedøren. Kirken sy-
nes påbegyndt o. 1490 og er bygget i etaper fra 
vest mod øst som afløser  for  en ældre †kirke, 
hvis nedbrydning er sket sideløbende med op-
førelsen  af  den nuværende. Våbenhuset er an-
tagelig fra  o. 1525. Orienteringen afviger  mod 
syd. 

†Kirke.  Kendskabet til den nedrevne kirke 
skyldes lokalhistorikeren og amatørarkæologen 
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Fig. 6. Udgravningsplan. 1:300. Fundamenter af  den nedrevne †kirke, påvist ved udgravning 1945-46 og supple-
ret 1988 i og udenfor  den eksisterende senmiddelalderlige bygning. 1. Oprindelig stenkirke, bestående af  kor og 
skib (s. 1794) 2. Vestforlængelse  (s. 1795). 2a. Våbenhus (s. 1796). 3. Tårn (s. 1796). 4. Langhuskor (s. 1796). 4a. 
Sakristi (s. 1797). Tegnet af  Marianne Nielsen 1988 efter  opmålinger ved Anton Birch og Nils Engberg. - Plan of 
excavations. Foundations  of  the demolished  †church localised  by excavations 1945-46 and  further  excavation in 1988 inside 
and  outside  the present late medieval  building.  1. The  original  stone church, comprising chancel and  nave. 2. Extension to the 
west. 2a. Porch. 3. Tower.  4. New  chancel. 4a. Sacristy. 

Anton Birch (†1958), der 1945 og 46 foretog  en 
række udgravninger i kirkens gulv og hermed 
førte  bevis for  sin tidligere fremsatte  formod-
ning om, at den stående bygning havde afløst 
den i kilderne omtalte Læsøholm kirke 
(s. 1789).28 Viceskoleinspektør Birchs omhygge-
lige redegørelse for  de påviste bygningsfunda-
menter er 1977 og 1988 efterprøvet  og suppleret 
med sonderinger såvel i kirkens gulv som uden-
for  på kirkegården. 

På dette grundlag tegner der sig billedet af  en 
kirke, hvis bygningshistorie (jfr.  fig.  6-7) i ho-
vedtræk svarer til flertallet  af  egnens middelal-
derlige landsbykirker: Det ældste anlæg, for-
mentlig opført  i 1100'rne bestod af  kor og skib. 
Hertil blev senere føjet  en vestforlængelse  med 

våbenhus mod syd. Vest for  det forlængede  skib 
rejstes herefter  et tårn. Den yngste ombygning, 
muligvis fra  1400'rnes sidste tredjedel, var et nyt 
stort kor med sakristi i nord. 

Af  den ældste stenkirke er påvist fundamenter 
til †skibets  langmure i en indbyrdes afstand  af  5,7 
m; endvidere af  vestgavlen, men ikke triumf-
gavlen. Skibets længde kan således kun indi-
rekte udledes af  det ombyggede kors position. 
Fundamenterne, hvis bredde er ca. 120 cm, be-
står af  kampesten, pakket med ler. Ved nord-
vesthjørnet (jfr.  fig.  8) ligger stenene 10-20 cm 
under gulv, og her fremkom  rester af  kalkmør-
tel, formentlig  byggelag. For de øvrige levns 
vedkommende var fundamentets  højerelig-
gende sten fjernet.  I vestgavlens søndre del på-
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traf  Birch først  sten 27 cm under gulv, og her 
kunne fundamentet  følges  til 115 cm under ni-
veau. Skibets opgående murværk, antagelig af 
kampesten, har for  den ydre murflugts  ved-
kommende hvilet på fundamenternes  yderkant. 
Dette fremgår  af,  at fundamentets  yderside lig-
ger i flugt  med lodfuger  i vestgavlen af  den nu-
værende kirkes sideskibe, der i første  omgang 
byggedes op til den nedrevne kirkes ydermure. 

Det oprindelige †kor  er kun kendt gennem 
sydmurens fundament,  som fandtes  51 cm un-
der gulv og gik ned i en dybde af  134 cm. Bred-
den var på det pågældende sted ca. 115 cm, men 
muligvis var den indre murflugt  bortgravet ved 
senere begravelse, og i så fald  havde fundamen-
tet et udvendigt fremspring.  Hverken østafslut-
ningen eller nordmuren fandtes  med sikkerhed, 
idet levn af  et nord-sydgående fundament  (med 
aftryk  efter  teglskifte)  lå så langt mod vest, at 
det snarere må tolkes som rester af  det murede 
†alterbord? 

Næste etape i kirkens bygningshistorie er ski-
bets †vestforlængelse,  hvis markstensfundamenter 
mod syd og vest blev delvis fremdraget.  Det 
nye afsnit  har været af  tegl, antagelig med bjæl-
keloft  og nye indgangsdøre, således som det 
kendes fra  adskillige vestforlængelser,  bl.a. Gi-
erslev, Store Fuglede og Avnsø.29 Sydsidens 
fundament  synes at have haft  en bredde på ca. 
120 cm, som yderligere tiltog til mindst 150 cm 
henimod hjørnet, hvor stenene fulgtes  til en 
dybde af  125 cm under gulv. Vestgavlens bredde 
er målt til ca. 125 cm. Fundamenternes nedre 
dele var pakket med ler og sand, øverst fandtes 
kalkmørtel. Selve murene har været af  munke-
sten, der ganske vist ikke fandtes  in situ, men for 
gavlens vedkommende havde efterladt  sig af-
tryk, som viste nord-sydgående flugt  af  løbere 
lidt inden for  fundamentets  østrand; ydermere 
nævner Birch fund  af  en munkesten ved sydsi-
dens fundament.  Benyttelsen af  tegl forklarer 
tillige, hvorfor  selve murværket har været 
spinklere end i det oprindelige anlæg - et for-
hold, som genfindes  i andre vestforlængelser  af 
tegl.30 Den præcise tykkelse af  det opgående 
murværk kendes ganske vist ikke, men at den 
har været mindre svær end skibets markstens-

Fig. 7a-b. Hovedetaper i bygningshistorien fra  den 
romanske Læsøholm til den senmiddelalderlige kirke 
umiddelbart inden ombygningen o. 1490, jfr.  fig.  9 
a-d. Isometriske rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 
1988. 1:500. a. †Læsøholm kirke o. 1200 (s. 1794). Kun 
dele af  fundamenterne  er påvist, sml. fig.  6 og 8. b. 
Den fuldt  udbyggede †landsbykirke i Holmstrup 
forud  for  ombygningen. Det oprindelige skib er ud-
videt mod vest (s. 1795), et våbenhus er tilføjet  i syd 
(s. 1796) og et tårn i vest (s. 1796). Yngst, muligvis fra 
1400'rnes anden halvdel, er det nye kor med tilhø-
rende sakristi (s. 1796). - The  principal phases in the 
building  history, spanning from  the Romanesque Læsøholm 
to the late medieval  church before  being rebuilt  c. 1490, cf. 

fig.  9a-d.  a. †Læsøholm church c. 1200. b. The  completed 
†village  church in Holmstrup  before  being rebuilt.  The  ori-
ginal nave xvas extended  to the west, and  a porch added  to 
the south, as well  as a tower to the west. The  latest  ex-
tension (possibly  from  the second  half  of  the 15th century) 
consisted  of  a new chancel with sacristy. 
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Fig. 8. Fundamenter af 
nordvesthjørnet til den 
ældste stenkirkes skib, 
påvist ved udgravning 
1988, øst for  den sjette 
arkadepille i nordræk-
ken, sml. fig.  6 (s. 1794). 
A. Udvendigt hjørne og 
ansats til vestforlængel-
sens nordmur. B. Ind-
vendigt hjørne. Nils 
Engberg fot.  1988. -
Foundations  of  the north-
west corner of  the nave in 
the earliest  stone church, lo-
calised  by excavation 1988 
east of  the sixth arcade  pier 
in the north row, cf  fig.  6. 
A. Outside  corner and  con-
nection with the north wall 
of  the west ex tension. B. 
Inside  corner. 

mure fremgår  af  sydfundamentets  nordre rand, 
som lå længere mod syd. Den ydre murflugts 
position kan indirekte aflæses  af  de ovennævnte 
lodfuger  i den eksisterende bygnings vestgavle. 
Rekonstrueres vestforlængelsen  i overensstem-
melse hermed, synes dette afsnit  at have haft  en 
beskeden afvigelse  mod sydvest; ydermere 
fremgår  det, at fundamentet  udvendig springer 
frem.  Da kun dele af  fundamentet  har været 
blotlagt, kan det dog ikke afgøres,  hvorvidt for-
holdet er generelt eller muligvis skal ses i for-
bindelse med arkitekturdetaljer såsom dørfrem-
spring og hjørnelisen. På det foreliggende 
grundlag konstateres, at fundamentet  springer 
15 cm foran  murflugten  ud for  døren; endvidere 
at fremspringet  nærmest hjørnet er på ca. 25 cm 
og gradvist tiltagende. 

Ud for  den nye indgangsdør i syd har man 
opført  et †våbenhus, hvis 118 cm brede funda-
ment for  østmuren fremdroges  ned til 100 cm 
under gulv. Kampestenene var pakket med ler 
og sand, mens de øverste sten - 36-46 cm under 
gulv - var dækket af  kalkrester. Endvidere er 
tilbygningens ydre hjørne i sydøst konstateret 
(på kirkegården) foruden  vestranden af  vestmu-
rens fundament.  Rummets grundflade  har såle-

des været omtrent kvadratisk. Murene har for-
mentlig helt eller delvis været af  munkesten, og 
muligvis var en teglsten, der fandtes  som løs-
fund  ved sydøsthjørnet, levn heraf. 

Mest begrænset er vor viden om det †tårn, der 
er blevet rejst ved det forlængede  skibs vestgavl, 
idet man kun har fremdraget  fire  til fem  syld-
sten, hidrørende fra  den forsvundne  nordmurs 
indvendige rand foruden  et par i syd. Funda-
mentets vestside er således ukendt. 

†Langhuskor.  Det oprindelige romanske kor er 
i senmiddelalderen revet ned og erstattet af  et 
nyt, teglbygget, der er usædvanligt ved at være 
bredere end skibet. Sidemurenes markstensfun-
damenter er delvis kendte og afslører,  at det nye 
kor har været ude af  flugt  med skibet på grund 
af  en afvigelse  i sydøstlig retning. Fundaments-
bredden på ca. 125 cm er kun konstateret i syd, 
hvor markstenene fortsatte  dybere end 160 cm 
under gulv. Ud for  midten af  sydmuren påtraf 
man levn af  en støttepille, som indicerer, at det 
nye kor har haft  to hvælvfag.  På et stykke af 
nordmurens fundament  sås to munkesten 
(26,5x13x8 cm), der lå i oprindeligt leje som 
løbere helt ude ved fundamentets  ydre rand, jfr. 
skibets ydre murflugt. 
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Af  østafslutningen  fremgravedes  kun en min-
dre del nærmest sydhjørnet, som muligvis har 
været forsynet  med en støttepille. Denne rest af 
korgavlens fundament  antyder et buet forløb, 
der dog ikke kan rekonstrueres med sikkerhed. I 
betragtning af  at den nuværende bygnings gavl 
efter  al sandsynlighed er rejst, mens det for-
svundne kor endnu eksisterede, er det rimeligt 
at tænke sig sidstnævnte afsluttet  med en tresi-
det, meget flad  altervæg, muligvis rejst over 
buet fundament.31 

Som nævnt har koret været bredere end ski-
bet, hvilket er enestående blandt egnens senmid-
delalderlige landsbykirker. Lignende misforhold 
kendes dog enkelte andre steder, hvor det brede 
kor enten ligger under en fortsættelse  af  skibets 
tag eller markerer sig med et højereliggende tag 
og selvstændig taggavl i vest over skibets gamle 
triumfgavl.32  Oftest  repræsenterer sådanne kor 
første  etape i en fuldstændig  fornyelse  af  kirken, 
som imidlertid er opgivet efter  fuldendelsen  af 
det nye alterhus. Situationen er velkendt bl.a. på 
Gotland og herhjemme i valfartskirken  Kliplev 
samt Tibirke, hvis store kor synes at være resul-
tat af  valfarten  til den nærliggende Helene 
grav.33 Det er på denne baggrund naturligt at 
tolke den usædvanlige korfornyelse  i Holmstrup 
som en direkte følge  af  behov for  større anselig-
hed i forbindelse  med tilstrømning af  pil-
grimme. Da det er uvist, hvornår dyrkelsen af 
S. Søren i Holmstrup tager sin begyndelse, kan 
korombygningen ikke dateres ad denne vej. På 
den anden side er det sandsynligt, at koret er 
opført  som første  etape af  en større ombygning, 
der imidlertid blev opgivet til fordel  for  det ek-
sisterende anlæg. I så fald  kan tidsforskellen 
mellem det forsvundne  kor og den nuværende 
kirke være ganske lille, og koret henføres  til 
1400'rnes sidste tredjedel. 

Inden planernes ændring nåede man at opføre 
et †sakristi  ved korets nordside. Fundamenterne 
til bygningens sidemure har været ca. 110 cm 
brede, men er i øvrigt delvis opgravede ved 
etablering af  varmeanlæg; nordgavlens plads 
kendes ikke. Da den nuværende kirkes yder-
mure er bygget op mod det forsvundne  sakristi 
aftegner  dettes ydre murflugter  sig nu som lod-

fuger,  tydeligst for  den forsvundne  vestmurs 
vedkommende. Skellet i murværket er ca. 2,5 m 
højt og ses indvendig 59 cm øst for  sideski-
bets østligste vindue. Fugen viser, at sakristiet, 
hvis gulvniveau er påvist ca. 50 cm under det 
nuværende, har haft  ca. 3- 3,5 m høje sidemure 
og endvidere, at disses ydre murflugt  lå ca. 8- 10 
cm inden for  fundamentets  ydre rand. 

BYGNINGSHISTORIE 

Som omtalt i indledningen må biskop Niels 
Skaves gavebrev 1489 formodes  at have givet 
væsentlig økonomisk støtte til kirkens ombyg-
ning i den skikkelse, hvori den nu fremtræder. 
Årstallet 1492, der anføres  i de fleste  håndbøger, 
hidrører som nævnt fra  en nu forsvundet,  se-
kundær indskrift  i tårnet (s. 1821) med omtale af 
kirkens »reparation«.34 Omend der således ikke 
er overleveret sikre holdepunkter for  en sådan 
præcis datering af  byggeriet, så peger de nævnte 
kilder foruden  dele af  kirkens udstyr (bl.a. glas-
malerier) utvetydigt mod en påbegyndelse i 
Niels Skaves embedstid (1485-1500). 

Kan der således ikke sættes præcis dato på kir-
kens opførelsestid,  så kan man til gengæld ved 
iagttagelse af  mure og tagværker sammenholdt 
med kendskabet til den nedrevne kirke udlede 
hovedfaserne  i byggeriets gang, der er gennem-
ført  etapevis fra  vest mod øst. Allerede Anton 
Birch reviderede den herskende opfattelse  af,  at 
kirken var opført  i »én støbning«.35 Holmstrup 
kirkes bygningshistorie yder således et instruk-
tivt bidrag til vor viden om praksis ved større 
kirkeombygninger i middelalderen. I lighed 
med en række andre eksempler har det styrende 
princip været ønsket om at bevare den nedriv-
ningsdømte kirke så længe som muligt for  ikke 
at skabe afbrydelse  i kulten længere end højest 
nødvendigt. Endvidere har fremgangsmåden 
indebåret den fordel,  at nedbrydningsmaterialer 
har kunnet genanvendes successivt, bl.a. i syld, 
murkerne og tagværker, uden generende trans-
port- og opbevaringsproblemer. 

1. byggefase.  Ombygningens første  fase  re-
præsenteres af  det svære tårn, som er rejst efter 
nedbrydningen af  den mere beskedne forgænger 
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Fig. 9a-d. Hovedetaper i opførelsen  af  den treskibede valfartskirke  S. Søren o. 1500 ved en gradvis ombygning af 
den enskibede forgænger,  sml. fig.  7 b. Isometriske rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 1988. 1:500. a. Første 
og anden etape i opførelsen  af  valfartskirken,  formentlig  påbegyndt o. 1490: 1. Ombygningen indledes med 
opførelsen  af  tårnet efter  nedrivning af  det ældre tårn samt skibets vestgavl (s. 1797). 2. Sideskibenes vestlige del 
bygges omkring det gamle skib, hvis våbenhus nedrives (s. 1800). b. Tredje og fjerde  etape: 3. Nedbrydning af 
det romanske skib og opførelse  af  midtskibets arkademur til og med det tredje pillepar fra  vest. Herefter  rejses 
tagværk over kirkens vestre del, og sideskibenes vestre taggavle opmures (s. 1801). 4. Den resterende del af 
søndre sideskib samt korgavlen bygges uden om det endnu funktionsdygtige  gamle kor (s. 1802). c. Femte etape: 
Efter  nedbrydning af  det gamle kor og sakristi rejses arkademure til midtskibets østlige del. Mellem korgavlen 
og nordre sideskib etableres en forbindelsesmur  med døråbning og hvælvforlæg  til det planlagte sakristi. 
Tagværket, inklusive en †tagrytter rejses over kirkens østlige del, og korets taggavl opmures (s. 1802). d. Val-
fartskirken  o. 1525 efter  opførelsen  af  sakristiet (s. 1814) og tilføjelse  af  våbenhus (s. 1814). - The  principal phases in 
the construction  of  the three-aisled  shrine church of  St.  Severin  c. 1500 by a gradual  rebuilding  of  its one-aisled  predecessor,  cf. 

fig.  7b. a. The  first  and  second  building  phases in the construction  of  the shrine church, probably begun c. 1490: 1. After  the 
demolition  of  the old  tower and  west gable of  the nave the rebuilding  was begun by building  a tower. 2. The  west part of  the 
side  aisles were added  to the early nave, whose porch was pulled  down.  b. The  third  and  fourth  phases: 3. The  Romanesque 
nave was demolished  and  the arcades  flanking  the central  nave were built  as far  as, and  including,  the third  p air of  piers from 
the west. After  this the roof  over the west part of  the church was constructed,  and  the west gables of  the side  aisles were built. 
4. The  remaining part of  the south side  aisle and  the chancel gable were built  round  the old,  still  serviceable chancel. c. The 

fifth  phase: The  arcades  in the east part of  the central  aisle were built  after  the old  chancel and  sacristy were pulled  down.  A 
connecting wall  with a door  opening and  vault  support for  the planned  sacristy was established  between the chancel gable and 
the north side  aisle. The  roof,  including  a †ridge  turret,  was erected  over the eastern part of  the church and  the chancel gable 
added.  d.  The  shrine church c. 1525 after  building  the sacristy and  the addition  of  a porch. 



HOLMSTRUP KIRKE 1799 

ved den ældre kirkes vestgavl. Aldersfølgen 
mellem den nuværende kirke og dens tårn frem-
går af,  at førstnævnte  er bygget sekundært op 
mod tårnet. Forholdet fremtræder  måske mest 
tydeligt, set fra  kirkens loftsrum,  hvor højkirke-
murene støder op til tårnet uden konstruktiv 
forbindelse  (jfr.  fig.  12); ydermere har man måt-
tet udspare plads i disse mure til jernankre på 
tårnets yderside. Den nedre del af  tårnets øst-
side, som skjules af  kirken har imidlertid været 
forsynet  med fortandinger.  En sådan anes under 
hvidtekalken indvendig i nord, lige øst for  tårn-
arkaden. Endnu tydeligere ses, at søndre side-
skibs gavl er bygget ind i en fortanding,  som 
aflæses  på tårnets sydøstre hjørne; i nord har 
man derimod på grund af  divergerende skifte-
højde ikke kunnet udnytte fortandingen,  hvor-
for  stenene i sideskibets gavlfacade  er hugget ind 
i tårnets hjørne. 

To forhold  i tårnets arkitektur rejser spørgs-
målet om, hvorvidt den nuværende treskibede 
kirke har været forudset  under tårnets opførelse. 
Det første  angår grundplanen, som er afsat  med 
en skævhed i forhold  til den nuværende kirkes 
længdeakse - en afvigelse,  som imidlertid svarer 
til det nedrevne langhuskor. Muligheden af,  at 
dette kor, som på tårnets opførelsestidspunkt 
formentlig  var relativt nyt, har skullet fungere 
sammen med tårnet og et endnu ikke påbegyndt 
skib, kan vel ikke ganske udelukkes. Det andet 
forhold  vedrører en østvendt glug i tårnets an-
det mellemstokværk (jfr.  fig.  9a), som efter  op-
førelsen  af  det nuværende kirkeskib blev skjult 
under dettes tagryg og følgelig  måtte blændes 
(fig.  19). Ydermere var man nødsaget til at ind-
sætte en døråbning under gluggen for  at skabe 
forbindelse  mellem tårnets og skibets lofter. 
Sidstnævnte forhold  behøver dog ikke at tages 
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Fig. 10. Loftsrum  over 
søndre sideskib, set mod 
vest. HJ fot.  1988. - Loft 
above the southern side  aisle 
looking  west. 

Fig. 11. Loftsrum  over 
midtskib, set mod vest. 
HJ fot.  1988. - Loft  above 
the nave looking  west. 

for  andet og mere end en følge  af,  at kirkens 
bygmester (der ikke udarbejdede tegninger som 
en senere tids arkitekt) endnu ikke havde gen-
nemtænkt skibets udformning,  da han lod tårnet 
opføre.  Under alle omstændigheder kom tårnet 
en tid lang til at fungere  sammen med det gamle 
skib, hvis tagrygning ikke har skjult gluggen. 

Selve tårnet synes bygget i tre etaper. Dette 
fremgår  af  farveskift  i teglstenen, der på denne 
måde danner to vandrette skel, tydeligst på vest-
siden: Først to skifter  under tredje række af 
bomhuller over mellemstokværkets glug, der-
næst ved taggavlenes fod. 

2. byggefase.  Kirkens ydermure, dvs. sideski-
benes og koromgangens vægge, er bygget uden 
om den gamle kirke og tilmed rejst i flere  tempi 
(jfr.  fig.  9). Nordmuren er bygget i et stræk fra 
tårnet til det senere nedrevne sakristi, hvis vest-
side nu aftegner  sig som en ca. 2,5 m høj lodfuge 

i sideskibets væg, 59 cm øst for  det østligste 
vindue. Søndre sideskibs mur er først  bygget 
efter  nedbrydningen af  det gamle våbenhus og 
derefter  rejst i et stræk indtil en lodret fortan-
ding, som kan iagttages udvendig, 55 cm vest 
for  den blændede præstedør (jfr.  fig.  21).36 

At sideskibenes mure er ældre end midtski-
bets fremgår  af  to lodfuger  på vestgavlenes in-
derside (jfr.  fig.  15d). I syd ses fugen  46,5 cm 
syd for  arkademurens fremspring  og kan følges 
indtil 352 cm over gulv; i nord er de tilsvarende 
mål 61 og 314 cm. Lodfugerne  afspejler  det ned-
revne skibs ydermure, som de nye sideskibe i 
første  omgang byggedes ind mod - et forhold, 
som de fremdragne  fundamenter  bekræfter  (jfr. 
fig.  6 og s. 1795). Dette byggeforløb  forklarer, 
hvorfor  der ikke er forbandt  mellem sideskibe-
nes gavle og midtskibets murværk, hvis ind-
byrdes skiftehøjder  tilmed er forskudt  i forhold 
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til hinanden. Det kan tilføjes,  at Anton Birch, 
som først  erkendte denne rækkefølge,  ved sin 
udgravning kunne konstatere, at syldstenen un-
der den del af  midtskibets mur, som grænser op 
til søndre sideskibs gavl ved en beregningsfejl 
var kommet til at ligge skævt, idet dens sydende 
stødte mod gavlen og ikke kunne gå i bund.37 

Ydermurenes øst-vestgående flugt  harmone-
rer ikke med tårnets. Ved fundamenteringen  har 
man udstukket planen parallelt med det gamle 
skibs langmure, hvorfor  eventuelle tanker om 
bibeholdelse af  langhuskoret senest må være 
skrinlagte ved dette tidspunkt. - Formentlig er 
nordre sideskib bygget før  det søndre, hvilket 
tillige har indebåret den fordel,  at man så kunne 
bevare våbenhuset lidt længere tid. Et indicium 
for  rigtigheden af  denne antagelse afgiver  vin-
duernes form  og materiale. Det er således på-
faldende,  at de tre vinduer i sydmurens første 

etape adskiller sig fra  kirkens øvrige ved affas-
ning af  den udvendige åbnings indre fals.  Til 
gengæld bemærkes, at der i nordre sideskibs 
fem  vinduer ikke som andetsteds er gjort brug 
af  sortbrændte kopper. Det samme fravær  af  ko-
loristisk effekt  kendetegner vestvinduet i tårnet, 
hvorfor  det er nærliggende at tænke sig begge 
opgaver varetaget af  samme murersjak. 

3. byggefase  indledtes med nedrivning af  det 
gamle skib, hvorefter  man formentlig  har indsat 
en midlertidig skillevæg (af  træ) med døråbning 
i korbuen. På det gamle skibs plads, men for-
mentlig bevidst forskudt  i forhold  til dettes fun-
damenter (jfr.  fig.  6) opførtes  nu midtskibets tre 
vestligste pillepar med tilhørende arkade- eller 
højkirkemure. Grænsen mellem kirkens tre 
vestlige og tre østlige pillepar med tilhørende 
overmure aflæses  af  en let skævhed i planen. 
Mest utvetydigt fremtræder  byggeskellet dog 
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Fig. 12. Fortanding i nordre højkirkemur, kun delvis 
dækket af  sideskibets vestgavl (s. 1802). Højkirkemu-
ren med dens fortanding  er sekundært bygget op 
mod tårnets østside (s. 1799). HJ fot.  1988. - Toothing 
in the north wall  of  the nave, only partly  concealed  by the 
west gable of  the side  aisle. The  wall  with toothing  is 
secondary  walling  abutting  the east side  of  the tower. 

mod kirkens loftsrum,  hvor begge højkirke-
mure står med en lodret fortanding  (jfr.  fig.  9b 
og 13), lidt øst for  gjordbuen mellem midtski-
bets fjerde  og femte  hvælv. Her konstateres 
umiddelbart, at de to i skellet sammenbyggede 
murstykker afviger  ved fugningen,  der er mere 
omhyggelig i vest end i østmuren, hvis mørtel 
til dels dækker den ældre i vest (jfr.  fig.  14). 
Byggeskellet modsvares desuden af  tagværkets 
opdeling i en vestre og østre halvdel, der således 
er opsat umiddelbart efter  færdiggørelsen  af  de 
respektive afsnit.  Det skal i øvrigt bemærkes, at 
høj kirkemurene viser et vandret skel, særlig iøj-
nefaldende  mod nordre sideskibs loft,  hvor mu-
ren over denne grænse er let tilbagetrukket (jfr. 
fig.  15d). Skellet ligger tilsyneladende i højde 
med toppen af  midtskibets oprindelige hvælv-
forlæg  (jfr.  s. 1803). 

Vestligst på høj kirkemurenes ydersider iagtta-
ges delvis uudnyttede fortandinger  (jfr.  fig.  12) 
til sideskibenes taggavle, der i henhold til gængs 
praksis opførtes  efter  tagværkets rejsning. Når 
disse fortandinger  ikke fuldtud  blev udnyttet, 
skyldes det bl.a., at tårnets østside har gjort det 
unødvendigt at føre  de skrå gavllinjer helt op til 
høj kirkemurene.38 

4. byggefase  bestod i videreførelsen  af  søndre 
sideskibsmur og den hermed forbundne  kor-
gavl, der blev lagt tæt omkring det endnu fun-
gerende langhuskor. En forklaring  på denne sid-
ste disposition - temmelig upraktisk synes det -
kan være ønsket om at undgå større funderings-
arbejder ved at bygge østligere på det faldende 
terræn. Gavlens nordøstre skråside blev bygget 
hen til sakristiet, hvor man afsatte  et udvendigt 
hjørne umiddelbart øst for  sakristiet. Hjørnet 
var imidlertid afsat  for  langt mod syd til at 
kunne flugte  med nordre sideskib. Først da man 
var kommet op i ca. 4,5 m.s højde og kunne 
etablere kontakt med nordre sideskibs mur-
krone på den anden side af  sakristiet har man 
opdaget fejlen  og trak herefter  den skrå gavlside 
længere mod nord. 

Korgavlens yderside viser en vandret linje, 
markeret af  en ændring i munkestenenes farve 
(jfr.  fig.  16). Skellet ligger ved bunden af  den 
række bomhuller, som tangerer vederlag for 
midtervinduets buestik og i øvrigt stort set sva-
rer til sidemurenes gesimshøjde. Også ved koret 
har man således ventet med taggavlen, indtil 
tagværket var på plads. 

5. byggefase  indebar nedrivningen af  langhus-
koret og dets sakristi, hvorefter  de manglende 
østre piller og højkirkemure omkring midtski-
bet kunne rejses. Endvidere lukkede man det hul 
på kirkens nordside, som var opstået ved sa-
kristiets fjernelse.  Da man planlagde en afløser 
for  denne bygningsdel blev lukkemuren gjort 
spinklere end de øvrige mure og udvendig for-
synet med en spareblænding omkring døråbnin-
gen.39 Herefter  fulgte  opstilling af  tagværket 
over kirkens østende inklusive den senere for-
svundne †tagrytter (s. 1814). Endelig var tiden 
moden til udførelse  af  korets knækkede taggavl. 

6. byggefase  omfattede  indbygning af  hvælv i 



HOLMSTRUP KIRKE 1803 

Fig. 13. Udsnit af  højkirkemur, set fra  søndre side-
skibs loft.  Den lodrette fortanding  angiver grænsen 
mellem tredje og fjerde  etape i kirkens opførelse,  sml. 
fig.  9b (s. 1802). Byggeskellet modsvares af  en deling 
i tagværket (s. 1818). HJ fot.  1988. - Detail  of  the nave 
wall  seen from  the loft  of  the south side  aisle. The  vertical 
toothing  demarcates  the third  and  fourth  building  phase, cf. 

fig.  9b. The  division  corresponds  to the roof  construction. 

Fig. 14. Bomhul i højkirkemuren mod søndre side-
skibsloft,  anlagt i den lodrette fortanding,  jfr.  fig.  13 
(s. 1802). HJ fot.  1988. - Putlog  hole in the vertical 
toothing  of  the nave wall  towards  the loft  of  the south side 
aisle, cf.  fig.  13. 

alle tre skibe. Da disse virker ensartede i ud-
formning,  er det naturligt at opfatte  dette ar-
bejde som en samlet opgave, hvilket naturligvis 
ikke udelukker, at hvælvslagningen kan være 
påbegyndt i kirkens vestre del, så snart dette var 
lagt under tag. Det er derimod sikkert, at man 
på et tidspunkt har ændret opfattelse  af  hvælve-
nes anbringelse i højden. I midtskibets tre vest-
lige fag  spores således det oprindelige hvælvfor-
læg, hvis issepunkt sidder fem-seks  skifter  la-
vere end det nuværende; samme divergens iagt-
tages for  gjordbuernes vederlag i dette afsnit. 

Også i sideskibene er forlægget  oprindelig af-
sat lavere, mest iøjnefaldende  i søndre sideskibs 
fire  vestlige fag,  hvor det spidsbuede murfrem-
springs top tangerer vinduernes top. Tilsva-
rende laveresiddende forlæg  er derimod vanske-
ligere at fastslå  for  de østligere og nordre fags 
vedkommende; dog er situationen her forment-
lig den samme. Først med opførelsen  af  den 
manglende østlige del af  midtskibsmurene har 
man ikke haft  behov for  senere justeringer, idet 
forlæggene  her afsattes  højere og blev benyttet 
som forudset. 

BYGNINGSBESKRIVELSE 

Kirkens bygmester  er ukendt, men den flittige 
brug af  høj blændinger med vandret falset  af-
dækning synes at godtgøre, at kirken og dens 
tilbygninger er forankret  i en lokal, vestsjæl-
landsk byggeskik. Behandlingen af  en række 
specifikke  enkeltheder såsom dørenes profilerin-
ger, gesimserne, mønstermuringen i korgavlens 
midterste blændinger og benyttelsen af  sort-
brændte sten i stavene sammesteds, er alle træk, 
der genfindes  i den såkaldte rektorbolig ved Vor 
Frue kirke i Kalundborg.40 Den samme murer-
mester har således formentlig  været ansvarlig 
for  begge bygninger. 

Tårnet  er opført  af  munkesten i munkeskifte, 
hvilende på markstenssyld. De røde sten måler 
27,5x13x9-9,5 cm. I en løber udvendig på 
vestsiden ses et indridset bomærke  (jfr.  fig.  28), 
muligvis en teglstryger- eller murersignatur.41 

Både ud- og indvendig brydes murfladerne  af 
rækker af  bomhuller. 
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Fig. 15a-e. Opmålinger 1:300. a. Sydfacade,  b. Plan (signaturforklaring  s. 9). c. Længdesnit, 
set mod nord. d. Tværsnit, set mod vest. e. Tværsnit, set mod øst. Fig. 15 a, c og e er tegnet 
af  Vilhelm Holck 1880 og offentliggjort  i Ældre Nordisk Architektur, III. Række. Fig. 15b er 
målt af  MB 1961 og fig.  15d af  Per Godtfredsen  1966; begge er tegnet af  Marianne Nielsen 
1988. - Measured  drawings  1:300. a. South  facade,  b. Ground-plan.  Key  on p. 9. c. Longitudinal 
section seen to the north. d.  Cross-section  looking  west. e. Cross-section  looking  east. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 124 



Fig. 16. Kirken set fra  nordøst. HJ fot.  1987. - The  church seen from  the north-east. 
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Tårnrum og midtskib forbindes  af  en bred, 
spidsbuet arkade, hvis to sten høje stik springer 
lidt frem  på østsiden. Tårnrummets vægge bry-
des af  halvanden sten dybe, fladbuede  spare-
blændinger og belyses ved et stort spidsbuet 
vestvindue, som er tredobbelt falset  både ud- og 
indvendigt. Det samtidige hvælv hviler på for-

læg; ribberne er halvstens og i tre svikler ses 
fremspringende  spygat, dannet af  to hulsten. 

Adgangen til de øvre stokværk sker gennem 
et trappehus på sydsiden med halvtag over to 
skifter  høj, trinvis udkraget gesims. Den flad-
buede underdør med spidsbuet, hvidtet spejl gi-
ver adgang til en muret spindeltrappe, hvis loft 

124* 

Fig. 17a-b. Facader 1:300. 
a. Nordfacade,  b. Østfa-
cade (uden tårn). Tegnet 
af  Vilhelm Holck 1880 
og offentliggjort  i Ældre 
Nordisk Architektur, III. 
Række. - Facades  1:300. 
a. North  facade,  b. East fa-
cade  (except  the tower). 
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Fig. 18. Tårnets andet 
mellemstokværk, set 
mod vindue i nord 
(s. 1808). HJ fot.  1988. -
The  tower's  former  third 
storey looking  towards  the 
north window. 

er fladbuede  binderstik. Trappens trin er cemen-
terede, og opgangen belyses i syd af  en firkantet 
glug, hvis ydre afdækning  er trappeformet. 
Trappen stiger trinvis gennem tårnets sydmur 
og udmunder i en fladbuet  overdør, hvis rulskif-
testik har prydskifte  af  bindere. 

Det høje mellemstokværk har oprindelig væ-
ret delt i to, af  hvilke det øvre nu kun har gulv i 
sydvestre del, hvor der er anbragt et urhus og en 
stige til klokkestokværket. Det første  mellem-
stokværk har i vest en lille fladbuet  glug, som 
mod det indre åbner sig i en dyb, rundbuet ni-
che, hvis stik svarer til overdørens og for  pryd-
stikkets vedkommende ikke dækker rulskiftet 
helt. I østvæggens murflugt  ses en ankerbjælke, 
som er indlagt under opførelsen.  Tilsyneladende 
ligger tilsvarende indkapslet i syd- og nordmu-
ren samt formentlig  i vest, og giver sig kun til 
kende gennem de ydre, smedede forskud,  af 
hvilke de østvendte blev skjult ved opførelsen  af 
midtskibets høj kirkemur (jfr.  s. 1799 og 
fig.  9a-b). Denne forankringsteknik,  som gen-
tages i klokkestokværkets gulvhøjde, hvor et 
nyt vandret kvadrat af  tømmer til dels danner 

Fig. 19. Blændet vindue i 
østsiden af  tårnets andet 
mellemstokværk (s. 
1808). HJ fot.  1988. -
Bricked  up window  in the 
east wall  of  the tower in the 

former  third  storey. 

fodrem  for  loftsbjælkerne,  har gammel hævd og 
kendes allerede fra  romanske tårne.42 Over øst-
væggens ankerbjælke er sekundært, vel efter 
hvælvslagningen i den treskibede kirke, indsat 
en fladbuet  loftsdør  (med falsning  mod tårnet) af 
hensyn til den interne kommunikation. 

Det lavere andet mellemstokværk står med 
afsats  til de nord-sydgående loftsbjælker,  der har 
været lagt på plads sideløbende med opførelsen 
(jfr.  fig.  18). I østvæggen er der ved tilbageryk-
ning af  et skifte  gjort plads til loftsbrædderne  i 
højde med bjælkernes overside (jfr.  fig.  18). 
Stokværket har nu i nord en lille fladbuet  glug, 
der åbner sig tragtformet  mod det indre, som 
har stik og prydskifte  svarende til vestvinduet i 
det foregående  stokværk. En tilsvarende åbning 
mod øst (jfr.  fig.  19) er blændet i indre murflugt 
efter  opførelsen  af  kirken. 

Klokkestokværket har glamhuller mod alle 
fire  verdenshjørner, af  hvilke de tre udgøres af 
en stor fladbuet  blænding, tvillingedelt af  flad-
buede lydhuller, mens det fjerde  - mod nord -
ved ændring efter  1854 (jfr.  fig.  27) mangler 
midterpost og spejl. Flankemurene afsluttes 
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med en gesims, bestående af  fremspringende 
savskifte  under udkraget glat. De øst-vest-
vendte taggavle har ikke-fremspringende  sav-
skifte  i fodlinjen,  og lidt herover hæver sig 11 
højblændinger med vandret falset  afdækning  og 
hvidtet bund; den midterste blænding, som er 
bredere end de øvrige, krones af  toptinde - vel 
eneste rest af  de kamtakker, der indtil en efter-
middelalderlig reparation har prydet kammene. 
Når blændingernes afdækning  ikke er forsvun-
det, skyldes det snarest, at man har rekonstru-
eret dem i lavere position. -I begge gavle findes 
to fladbuede  luger; i øst yderligere en tredje 
højtsiddende. 

Den treskibede kirkes  plan svarer i princippet 
til normen for  et større antal gotiske købstads-
kirker: Der er tre skibe, skilt af  to rækker med 
hver seks piller (svarende til apostlenes antal).43 

Der er ikke noget arkitektonisk markeret alter-
hus; men midtskibets andet hvælvfag  tjener som 
kor, afskærmet  af  stole og skranke (med alter-
tavle) mod sideskibene, der fungerer  som kor-
omgang. I sin opbygning repræsenterer kirken 
en krydsning mellem basilika og hallekirke - en 

bygningstype, der har nydt betydelig yndest i 
vort senmiddelalderlige kirkebyggeri.44 

Materiale  og teknik.  Murene hviler på en kam-
pestenssyld, der navnlig mod øst, hvor terrænet 
falder,  træder markant frem.  Også i det indre er 
den stedvis synlig, og her bemærkes tillige de 
uregelmæssige markstensfundamenter,  som bæ-
rer pillerne. Dette gælder specielt for  nordræk-
kens tre vestligste piller. Pillefundamenterne 
følger  ikke det gamle skibs sidemure, men er 
rykket en anelse tættere sammen, og bygme-
steren har klogeligt valgt at give sine piller en ny 
selvstændig fundering.45 

Selve murene er opført  af  munkesten i mun-
keskifte.  Stenformaterne  svinger lidt, svarende 
til byggefaserne  og de respektive materialeleve-
rancer, men adskiller sig ikke væsentligt fra  de i 
tårnet benyttede.46 Hvor murværk står uforvit-
ret og uden hvidtning ses en omhyggelig ryg-
fugning,  der dog på højkirkemurene, øst for 
byggeskellet (jfr.  fig.  14) afløses  af  en mere sum-
marisk efterglatning  med murskeen. - I mod-
sætning til tårnet rummer kirkens murværk ad-
skillige sortbrændte  kopper,  der i vekselvirkning 
med almindelige røde sten, specielt i vindues-
false,  gesimser og gavlblændingernes piller, har 
en tiltalende koloristisk virkning. Denne effekt 
er mest systematisk benyttet i langhusets østlige 
del. - Overalt i de udvendige murflader  har 
bomhuller fået  lov til at stå åbne og bidrager 
herved til yderligere levendegørelse af  murfla-
derne. 

Ydre.  Kirkens sidemure krones af  en tre skifter 
høj gesims, sammensat af  trinvis udkragede 
savskifter,  skilt af  glat løberskifte.  Det nedre 
skifte  tander mod øst, det øvre mod vest,47 og 
med nogenlunde regelmæssigt mellemrum er 
benyttet sortbrændte sten. 

Sideskibenes vestre taggavle har en lignende 
markering af  fodlinjen,  blot ikke fremsprin-
gende. Herover smykkes gavlfladerne  af  fire 
høj blændinger med vandret falset  afdækning 
under tilsvarende antal kamtakker; søndre side-
skibsgavl er fornyet  med moderne munkesten 
efter  1916. 

Langhuskoret afsluttes  med en knækket, tre-
sidet taggavl, som udgør kirkens mest iøjnefal-
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Fig. 20. Syddør (s. 1811). M. Mackeprang fot.  1910. -
South  door. 

dende ydre prydelse. Denne gavltype, som for-
lener eksteriøret med større anseelse end det for 
korpolygoner mere gængse valmtag, synes for-
trinsvis repræsenteret i Østdanmark.48 Gavlen 
krones af  23 kamtakker og murfladerne  prydes 
af  blændinger, der imidlertid ikke udgør en har-
monisk helhed. Blændingerne i gavlens midter-
parti har vandret falset  afdækning  og er delt i to 
etager. Det nedre register omfatter  fem,  af 
hvilke den midterste er bredest og fremhævet 
med mønstermuret bund. Et savskifte  markerer 
grænsen til den øvre række højblændinger, hvor 
de tre midterste udmærkes ved mønstermuring, 
mens de nærmest hertil grænsende har fladbu-
ede loftsluger.  Manglen på korrespondance mel-
lem de to etager skyldes, at den nedre række er 
anlagt symmetrisk i forhold  til vinduet, den 
øvre til tagryggen, som er en anelse forskudt 

mod nord. Endelig har man på de to skrågavle 
udsparet en enkeltstående højblænding foruden 
en enkelt cirkulær, hvis relation til midterparti-
ets blændinger er tilfældig. 

†Udvendig  prædikestol.  På sydmuren, umiddel-
bart øst for  den blændede præstedør, ses i højde 
med dørspejlets top to bomhuller (jfr.  fig.  21), 
der adskiller sig fra  de øvrige ved at være to 
skifter  høje og strække sig ca. 70 cm ind i murli-
vet. Hullerne, der må have tjent til indsætning af 
svære stikbjælker, udgør teknisk set en parallel 
til de bomhuller, der kendes fra  de øvre stok-
værk i talløse gotiske kirketårne samt udvendige 
svalegange i byernes profane  byggeri. I denne 
sammenhæng må bjælkerne have båret gulvet i 
en udvendig prædikestol. På det foreliggende 
grundlag er det vanskeligt at ytre sig om stolens 
udformning  i detaljer, bl.a. med hensyn til trap-
peopgangens anbringelse. Derimod kan der ikke 
herske tvivl om, at de to »almindelige« bom-
huller - henholdsvis 12 og 17 skifter  over de 
formodede  gulvbjælker har sammenhæng med 
prædikestolen. Udvendige prædikestole kendes 
inden for  middelalderens hjemlige kirkebyggeri 
kun i et par eksempler. I udlandet, hvor fæno-
menet er bedre dokumenteret, forekommer  ud-
vendige prædikestole ikke sjældent i tilknytning 
til valfartskirker,  hvor store menneskemængder 
er samlet ved bestemte lejligheder.50 Det er nær-
liggende at forestille  sig lignende formål  med 
Holmstrups udvendige prædikestol. 

Døre. Kirken har fire  oprindelige døre, hvoraf 
kun den nordre mellem våbenhus og skib fortsat 
er i brug. Syddøren benyttes ikke, og en præ-
stedør østligst i sydmuren har længe været til-
muret i selve døråbningen; endelig er døren 
mellem sakristi og nordre koromgang en rekon-
struktion, der indtil videre står blændet. 

De tre indgangsdøre er alle fladbuede  med 
ydre spidsbuet spejl og indre fladbuet  niche til 
dørfløjens  anslag. Der hersker også i detailfor-
merne stort set overensstemmelse. Således æn-
dres de retkantede hjørner mellem indfatningens 
ydre false  fra  femte  eller sjette skifte  over tærsk-
len til et profil  (skråfas,  hulkant eller vulst), for-
midlet af  en formsten,  der tillige har fundet  an-
vendelse andetsteds i bygningen: i korgavlens 
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Fig. 21. Kirkens sydside med blændet præstedør (s. 1811) og øst herfor  store bomhuller, antagelig til udvendig 
†prædikestol (s. 1810). M. Mackeprang fot.  1910. - South  wall  of  church with bricked  up priest's  door,  and  east of  this 
large  putlog  holes, probably for  an outside  †pulpit. 

ydre hjørner, søndre sideskibs vestlige vinduer 
og pillerne i midtskibets østlige del. 

Syddøren (fig.  20) er i det ydre fremhævet 
med ekstra fals  samt stejle stik omkring spejlet. 
Indfatningens  profil  (jfr.  fig.  22c) er sammensat 
af  vulst, hulkant og skråkant; sidstnævnte på 
vangernes forkant  er nu skjult af  den sekundære 
dørfløj.51  Stikkenes rulskifter  har samme profil. 
Norddørens udvendige profil  (jfr.  fig.  22b) er 
skråfas  efterfulgt  af  hulkant i selve døråbningen; 
den indvendige niche har prydskifte  af  bindere 
omkring stikkets rulskifte,  og i vangerne er be-
varet huller til †stængebom.  En halvcirkulær tær-
skelsten af  granit hidrører muligvis fra  et †fonte-
podium (jfr.  s. 1831). Antagelig er præstedørens 
profiler  (jfr.  fig.  22e) identiske med norddørens, 
blot er selve åbningens hjørner nu forhugget  og 
skjult af  en blænding. Den fjerde  dør - mod 

sakristiet - er en moderne rekonstruktion fra 
1977 (arkitekt A. Monrad Hansen) af  den op-
rindelige dør, hvis plads og form  kendtes fra 
ældre opmålinger (jfr.  fig.  65a). I den fladbuede, 
til begge sider falsede  åbning havde stikket tid-
ligere en ekstra fals,  som dog er udeladt af  hen-
syn til højden. 

Vinduer.  Kirkens ydermure gennembrydes af 
regelmæssigt fordelte  vinduer, ét for  hvert 
hvælvfag,  undtagen i de tilfælde,  hvor der i ste-
det findes  døråbninger. I nordre sideskibs vest-
gavl er der yderligere indsat et vindue, mens et 
tilsvarende er udeladt i syd, hvor det til dels ville 
blive dækket af  tårnets fremspringende  trappe-
hus. 

Vinduerne er alle i princippet ens: spidsbuede 
med dobbelt falsning  såvel ude som inde; dog 
har man i sydsidens tre vestligste til lysningens 
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Fig. 22. Plan af  kirkens profiler.  1:20. Nord opad. A. 
Tredje arkadepille i nordrækken. B. Norddør. C. 
Syddør. D. Østvange i tredje vindue på sydsiden. E. 
Præstedør. Målt og tegnet af  Mogens Vedsø 1988-89. 
- Profiles  of  the fabric.  North  up. A. Third  arcade  pier in 
the north row. B. North  door.  C. South  door.  D. East 
splay of  the third  window  in the south wall.  E. Priest's 
door. 

udvendige hjørner benyttet en affaset  sten fra 
tredje skifte  over sålbænk; selve overgangen fra 
retvinklet fremspring  til skråfas  formidles  af  en 
særlig formsten  (jfr.  fig.  22d). Hvad dimensio-
nerne angår bemærkes en øgning i korpartiet. 
Således er sydsidens østligste samt skrågavlenes 
to vinduer en anelse højere og bredere end de 
øvrige, og selve østvinduet hæver sig 12 skifter 
over de flankerende.  Sålbænken er for  sidst-
nævntes vedkommende senere hævet tre skifter, 
men udgik oprindelig fra  fælles  niveau. Også 
sideskibenes vinduer har ved eftermiddelalder-

lige reparationer fået  sålbænken lagt højere, her 
dog kun ét skifte. 

Indre.  Midt- og sideskibe adskilles af  i alt 12 
piller foruden  to halvpiller i vest mod tårnet. 
Pillerne, der har korsform,  suppleret med et 
yderligere forlæg  mod midtskibet, bærer to 
rækker af  syv spidse arkadebuer med rigere, tre-
dobbelt falsning  mod midtskibet, men kun dob-
belt mod sideskibene. Issepunktet for  de fire 
østligste arkadepar (hinsides byggeskellet) sid-
der to skifter  højere end i vestre del. Korpartiet 
er endvidere fremhævet  ved affasning  af  piller-
nes hjørner fra  en formsten  fem  skifter  over 
gulv (jfr.  fig.  22a). Denne særbehandling gælder 
andet pillepar fra  øst samt de tilgrænsende sider 
af  første  og tredje par. Det egentlige kor, dvs. 
midtskibets andet fag  fra  øst afsondres  fra  kor-
omgangen af  korstolene mod syd og nord samt i 
øst af  altertavlen, der hviler på en 13 skifter  høj 
skrankemur af  munkesten, som strækker sig 
mellem det østligste pillepar; dog uden at være i 
forbandt  hermed. 

I koromgangens søndre skråvæg findes  to ni-
cher. Den sydligste er 25,5 cm dyb, sidder 65 cm 
over gulv og måler i murflugt  43x29 cm; den 
nordre er en fladbuet  piscina, 30 cm dyb, 33 cm 
over gulv og 73x29 cm i murflugt;  bagvæggen 
er konkav, og i bunden findes  et blyforet  af-
løbshul, der er ført  skråt gennem muren og ud-
munder i en lille, råthugget granitrende, afdæk-
ket med en teglsten (fig.  29). 

Hvælv.  Midtskibets fire  østligste hvælv er en 
anelse højere end de vestlige, uanset at sidst-
nævnte lagdes højere end oprindelig forudset  -
tilsvarende justering gælder sideskibenes hvælv. 
I øvrigt fremtræder  hvælvene i alle tre skibe ens-
artet med spidse, helstens brede gjordbuer og 
halvstens ribber. I sviklerne er der fremsprin-
gende spygat - et for  hver hvælvlomme - sam-
mensat af  to hulsten. Kun et sted ses et af  de 
mere gængse, rektangulære spygat, nemlig i 
koromgangens trekantede fag  mod nord; men 
her synes at være tale om en ombygning. Om-
kring to spygat i søndre sideskibs tredje og 
fjerde  fag  har murerne muntret sig med at forme 
hoveder i stuk; således om det østre i fjerde  fag 
et æsel (fig.  24b). Endvidere ses i midtskibets 
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Fig. 24a-b. Stukmasker på hvælvkapper, a. Mandshoved i koromgangens østligste hvælv (s. 1814). b. Æsel 
omkring spygat i søndre sideskibs fjerde  fag  (s. 1812). NE fot.  1981. - Plaster  masks on the vault  cells.  a. Man's  head 
on the easternmost  vault  of  the ambulatory.  b. Donkey round  drainage  hole in the fourth  bay, south side  aisle. 

Fig. 23. Indre, set m o d øst. NE fot.  1954. - Interior  to the east. 
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østligste fag  over det store vindue et mands-
hoved (fig.  24a). I midtskibets andet fag  er der i 
vestkappen to klokkerebshuller,  som har været 
benyttet i forbindelse  med en forsvunden  †tag-
rytter (s. 1814). 

Lofter.  I høj kirkemurene er indsat døre, som 
skaber forbindelse  mellem lofterne.  De fladbu-
ede åbninger, som har falset  rulskiftestik  mod 
midtskibet sidder i syd mellem andet og tredje 
hvælvfag,  i nord lidt vestligere. 

Sakristiet  er formentlig  opført  ganske kort tid 
efter  kirkens færdiggørelse.  Murene hviler på en 
synlig markstenssyld, og selve murværket er af 
røde munkesten i munkeskifte,  isprængt sort-
brændte kopper, der navnlig i vinduesfalse  og 
gesimser veksler med almindelige sten; udven-
dig står bomhullerne åbne. Sidemurene krones 
af  en gesims, svarende til kirkens, og taggavlens 
udformning  svarer i princippet til sideskibenes 
vestlige halvgavle, blot med de forskelle,  som 
følger  med bygningsdelenes afvigende  disposi-
tion (fig.  25). Hver af  bygningens tre sider har et 
spidsbuet vindue, hvis false  fordobles  mod det 
indre. 189152 er der i gavlen indsat en fladbuet 
dør (se nedenfor).  Det indre dækkes af  hvælv, 
hvilende på forlæg  og en spids, falset  skjoldbue i 
syd, der i lighed med døren til koromgangen 
(s. 1811) er udført  som led i sakristiets forbe-
redelse. Ribberne er halvstens, og i tre af  kap-
perne ses fremspringende  spygat, svarende til 
kirkens. I øst, nord og vest er der fladbuede 
vægnicher. De tre i øst og nord er halvanden sten 
dybe, måler i murflugt  150x60-67 cm og sidder 
70 cm over gulv, mens de to vestlige er mindre: 
kun en sten dybe, 51x42 cm i murflugt  og 111 
cm over gulv. Af  de tre store skjules den nordre, 
øst for  døren af  et vægskab (fig.  60c), hvilket 
muligvis også har været hensigten med de to 
andre. 

I 1800'rnes første  årtier rummede sakristiet 
flere  kister (jfr.  s. 1848), som 1827 ønskedes fjer-
net, så rummet kunne gøres ryddeligt for  præ-
sten. Det »gravkapel«, som 185123 trængte til 
hvidtning kan være sakristiet, der 1891 omdan-
nedes til fyrrum  med eliminering af  den gamle 
dør og indsættelse af  en ny udvendig til følge.53 

Med fjernelsen  af  fyret  og genopmuring af  kir-

kedøren 1977 toges skridt til en retablering af 
rummet med ny funktion  som venteværelse for 
dåbsgæster eller lignende; men endnu 1988 er 
det degraderet til materialrum - tilsyneladende 
en gammel rolle, jfr.  †tagbeklædning. 

Våbenhuset  er kirkens yngste tilbygning fra 
o. 1525 og i modsætning til sakristiet ikke plan-
lagt samtidig med den treskibede kirke. Mate-
rialet er røde munkesten i munkeskifte  over 
markstenssyld. Sidemurene har et stort spids-
buet vindue med enkelt ydre og dobbelt indre 
fals.  Gesimserne er nymurede kopier af  skibets, 
antagelig fra  1800'rnes slutning.54 I gavlen 
(fig.  25) findes  en fladbuet  indgangsdør under 
spidsbuet spejl, med indvendig fladbuet  niche. 
Døren flankeres  af  to aftrappede,  rhombefor-
mede blændinger. Selve taggavlen, hvis fodlinje 
markeres ved savskifte,  prydes af  en etagedelt 
blændingskomposition, korresponderende med 
ni, let brynede kamtakker. Typen er en variation 
over korgavlen og i øvrigt kendt fra  adskillige 
andre vestsjællandske kirker;55 i dette tilfælde  er 
temaet særlig beriget ved indsætning af  tre cir-
kelblændinger, ligesom to af  højblændingernes 
vandret falsede  stik tvedeles af  konsol. Samtlige 
blændingsbunde og dørens spejl står hvidtet, 
men endnu i 1800'rnes slutning (jfr.  fig.  25) var 
kun de cirkulære og rhombeformede  fremhæ-
vede på denne måde. - Det indre dækkes af  et 
samtidigt hvælv, hvilende på forlæg;  dog er der 
mod kirken opmuret en helstens bred, rundbuet 
skjoldbue; ribberne er halvstens og i en række af 
sviklerne ses rektangulære spygat. 

†Tagrytter.  Dragerne i midtskibets tagværk af-
brydes på begge sider af  det ottende spærfag  fra 
øst (jfr.  fig.  15c) således, at langstolen på dette 
sted har tre bindbjælker efter  hinanden med til-
svarende spinklere dimensioner i trempelsyste-
met. Bindbjælken i det ottende spærfag  har midt 
i oversiden et taphul til kongen i en forsvunden 
tømmerkonstruktion. Det fremgår  af  de to 
klokkerebshuller under bjælken (jfr.  s. 1814), at 
dette må have været en tagrytter. Dette ophæng 
til messeklokkerne er ikke omtalt i kilderne, og 
efter  dets fjernelse  må spær og hanebånd i det 
pågældende fag  (og muligvis de to tilgrænsende) 
være udskiftet. 



HOLMSTRUP KIRKE 1815 

Fig. 25. Gavle af  våbenhus (s. 1814) og sakristi (s. 1814). 1:150. Opmåling ved Valdemar Koch, dateret 8. sept. 
1878. N M 2 . - Gables of  the porch and  sacristy. 

Eftermiddelalderlige  reparationer  og vedligehol-
delse.  Sammenlignet med flere  andre af  senmid-
delalderens store valfartskirker  såsom S. Søren i 
Rye ved Silkeborg eller Vor Frue i Karup, hvis 
særlige religiøse funktion  og økonomiske fun-
dament forsvandt  med reformationen,  er S. Sø-
ren i Holmstrup forbløffende  velbevaret. Natur-
ligvis har der løbende været behov for  istand-
sættelser, hvilket lejlighedsvis fremgår  af  det 
stærkt begrænsede kildemateriale. 

0.1712 må kirken have været underkastet væ-
sentlige reparationer, bl.a. på vinduer og i det 
indre (jfr.  †kalkmalerier). Om kirkens tilstand 
ved slutningen af  samme århundrede bemærker 
biskop Balle efter  sin visitats 1790:56 »Den her-
lige store kirke i Holmstrup, som er bygget i 
oldtiden med kunst og smag, har endnu ikke, 
efter  mine igentagne påmindelser, erholdt til-
børlig reparation, men skal dog have samme 
snart i vente«. 181257 var kirken under »betydelig 
reparation«, og atter i 1827 samt 1834-35 om-

tales kirkens reparation uden nærmere specifika-
tion. I slutningen af  1840'rne istandsattes den på 
ny, og således kunne man 1849 hævde, at »kir-
ken ved sidste hovedreparation havde vundet 
meget - ved altrets restauration og kirkens ind-
vendige forskønnelse«  (jfr.  †kalkmalerier).23 

Hvad de konkrete foranstaltninger  angår, er 
man i det væsentlige henvist til at aflæse  dem af 
bygningen selv. Således har man i ældre tid, 
navnlig på kirkens sydside og tårnets vestgavl 
søgt at udbedre forvitrede  sten med mørtel, 
hvori stumper af  tegl er trykket ind (jfr.  fig.  28). 
På tårnets sydside har forfaldet  været så om-
fattende,  at man 186023 udhuggede de dårlige 
sten, hvorefter  hele den øvre del skalmuredes 
med små sten og sikredes med ankre - et ind-
greb, som det fandtes  opportunt at dække under 
et lag lyserød puds (jfr.  fig.  5 og 15a). Det mis-
klædende arrangement fjernedes  o. 1936 til for-
del for  en skalmuring med moderne munkesten 
(arkitekt Algot Lautrup- Larsen). 
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Fig. 26. Smedet ankerforskud  på korgavlens søndre 
side, syd for  vinduet (s. 1816). HJ fot.  1988. - Wrought 
iron anchor on the south side  of  the chancel gable,  south of 
the window. 

Murværket har flere  steder slået revner, bl.a. 
på tårnets vestside, hvor en kraftig  fraktur  kan 
følges  fra  jordsmon via vinduet og videre helt 
op til glamhullet. For selve kirken har de speci-
elle terrænforhold  i øst bevirket, at gavlen ved 
søndre hjørne har skilt sig fra  langmurene. 
Dette synes at være en gammel skade ifølge  fint 
smedede renæssance? ankerforskud  (fig.  26 og 
17b), som fastholder  træankre mellem gavl og 
søndre højkirkemur. 1849 fandtes  det fornødent 
at indlægge »en ny bjælke i østre ende over kir-
ken«.23 

185223 blev kammen på søndre sideskibs vest-
gavl fornyet  og fik  antagelig samtidig den 
hvidtning, som kendes fra  ældre gengivelser 
(jfr.  fig.  5). 191625 besluttedes at forny  hele tag-
gavlen i munkesten og med blændinger samt 
kamtakker svarende til forholdene  i nordre side-

skib. 1910 (jfr.  fig.  21) stod præstedøren blændet 
med små sten i krydsskifte,  som siden er afløst 
af  munkesten i munkeskifte.  I allerseneste tid er 
kamtakkerne over korgavlens prekære syd-
hjørne ommuret med sten og mørtel, som stik-
ker generende af  mod det gamle murværk. 

De nuværende gulve  er i hovedsagen lagt i 
1800'rne, muligvis for  kirkens vedkommende 
allerede så tidligt som ved istandsættelsen af  det 
indre 1849. Materialet er i kor, midter- og tvær-
gange gule kvadratiske klinker fra  Knabstrup 
teglværk, mens der herudover er almindelige 
gule sten på fladen  uden fuge.  Koret er hævet og 
har mod midtskibet et trin af  granit. Hoved-
parten af  tårnrummets hævede gulv med trin af 
kantstillede gulsten, dækkes af  et tømret orgel-
podium, hvorfor  det ikke umiddelbart kan af-
gøres, om den forhøjning  ved vestvæggen, som 
på opmålingerne fra  1880 (jfr.  fig.  15c) bar fon-
ten, stadig forefindes.  Våbenhusets gulv ligger 
to trin højere end skibets og er af  gule sten på 
fladen  uden fuge.  I midten er et stort korset 
kors, lagt af  brunrøde sten. Sakristiets cement-
gulv må være udstøbt i forbindelse  med om-
dannelsen til fyrrum. 

(†)Gulve. Den nuværende kirkes ældre gulve 
kan ikke have ligget væsentlig lavere end de ek-
sisterende, jfr.  pillernes blottede markstensfun-
damenter. Birchs undersøgelser tyder på, at det 
ældste gulv har ligget en snes centimeter lavere, 
og der er på nær et enkelt felt  ikke påvist rester 
af  den nedrevne kirkes gulve, hvilket dog kan 
hænge sammen med udgravningsteknikken. 

1) Ved gravning i koret øst for  trinnet fandtes 
63 cm under gulv en flad,  ganske stor sten, lige 
øst for  rester af  en nord- sydgående mur, mulig-
vis levn af  alterbord med det bagvedliggende 
gulv af  stenheller? 2) I søndre sideskib ud for 
tredje pille fra  øst sås 15 cm under gulv et kalk-
lag med aftryk  af  fliser  i størrelsen 18x18 cm. I 
hovedparten af  de andre felter  i søndre sideskib 
påvistes i omtrent samme niveau et lag tegl-
stensrødt, ligeledes hvilende på kalk. Disse spor 
må repræsentere den nuværende kirkes ældste 
gulve. 3) I det omtalte felt  ved tredje pille sås 8 
cm under gulv aftryk  af  teglsten, liggende i 
nord-sydlig retning som den nu eksisterende be-
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Fig. 27. Kirken, set fra  nord. Tegning af  Burman Becker, dateret 25. juli 1854. Det kongelige Bibliotek. - The 
church seen from  the north. Drawing by Burman Becker,  dated  25th July  1854. 

Fig. 28-29. 28. Udsnit af  tårnets vestside over markstenssylden. Forvitret murværk er repareret med mørtel, 
hvori stumper af  tagtegl ses indtrykket (s. 1815). I en løber til venstre for  det nordre bomhul anes indridset 
bomærke? (s. 1803). HJ fot.  1988. 29. Udløb af  piscina (s. 1812) på kirkegavlens sydøstre side. Fot. i NM2. - 28. 
Detail  of  the west side  of  the tower above the groundsill  of  boulders.  Weathered  walling  has been repaired  with mortar, 
bonded  with fragments  of  roofing  tiles.  A stretcher  on the left  of  the north putlog  hole seems to bear traces of  an incised 
personal mark.  29. Piscina drain  on the south-east side  of  the church gable. 
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lægning. Dette aftryk  af  et gulv, hvilende på 
grus, havde også en parallel i lag af  teglstensrødt 
i andre af  sideskibets felter,  ligeledes kun få  cen-
timeter under gulv. 

Gulvfliser.  I korets sydøstre hjørne mellem al-
terbordet og pillen er et stykke gulv, af  stærkt 
slidte, grøn- og gulglaserede lerfliser,  der for-
oven måler 16x16 cm, på undersiden 14x14 cm. 
Stenene, der er lagt diagonalt i forhold  til rum-
mets hovedakser, kan være levn af  det ældste 
korgulv. - I midtskibet, i det felt,  hvor den æld-
ste kirkes vestgavl fremdroges  fandt  udgraveren 
i bunden af  en begravelse, som afbrød  funda-
mentet, to grønglaserede †tierfliser  med diagonal-
linjer og fire  hjertepalmetter omkring midten.58 

Kirkens vinduer  er i alt væsentligt intakte, ud-
over de tidligere omtalte ændringer af  sålbæn-
kens højde. I nordre sideskib ses på andet vindue 
fra  øst yderligere reparationer under sålbænken 
samt beskadigelser af  østre vange, hvilket skyl-
des, at åbningen indtil 184923 tjente som ind-
gangsdør til Kattrupgårds pulpitur (jfr.  s. 1842). 

De eksisterende, blyindfattede  ruder, som 
støttes af  lod- og vandrette jernsprodser, er alle 
af  nyere dato, muligvis fra  1870'erne, da vindu-
erne fornyedes  etapevis.23 I øvrigt nævnes ud-
skiftning  af  vinduer flere  gange, således er den 
tidligst bevarede oplysning herom fra  1713.59 

Tagværker.  Kirken, tårnet og tilbygningerne 
har i det væsentlige bevaret oprindelige tagvær-
ker af  eg. På den vestligste bindbjælke over 
midtskibet er indridset et årstal (1512?),60 som 
dog ikke kan læses med sikkerhed. Enkelte led 
er naturligvis udskiftet  fra  tid til anden, og 
1979-80 underkastedes tagværkerne en omfat-
tende istandsættelse, hvor de af  råd eller svamp 
angrebne led blev fornyet  i eg eller trykimpræg-
neret fyr  (A. Monrad Hansen). 

Over alle fire  afsnit  er der dragerstol med 
dobbelt lag hanebånd, hvorunder langsgående 
dragere, båret af  konger på bindbjælker; mellem 
kongerne er der vindafstivningskryds,  og spæ-
rene har lodrette stivere, der som regel er kæm-
met ned over spærskoen. De bladede eller tap-
pede samlinger er træfornaglet.  Tårnets  stol er 
yderligere forstærket  med en trempelkonstruk-
tion af  svære ankerbjælker, der er tappet ind i 

gavlspærenes bindbjælker tæt ved spærfød-
derne. Den treskibede  kirkes  tagværk danner for-
melt et hele, men er konstruktivt set delt, idet 
sideskibenes lange spær smalner til foroven, 
hvor de hviler på midtskibsspærenes nedre del 
(jfr.  fig.  15d). Den del af  tagværket, som dækker 
midtskibet må således være rejst først,  og svarer 
i øvrigt til tårnets, også hvad angår trempelsy-
stemet (jfr.  fig.  15c-d). De lange sideskibsspær 
har spærfod  som normalt, men understøttes 
herudover af  skråstivere (jfr.  fig.  10). Disse hvi-
ler mod højkirkemurene på en langsgående rem, 
der bæres af  konsollignende stikbjælker. 

Kirkens 28 spærfag  er afbundet  og opsat i 
overensstemmelse med det byggeskel, som 
fremgår  af  murværket. Således er midtskibets 13 
vestlige fag  ved vestsidens samlinger nummere-
ret med indhugne romertal fra  vest mod øst, 
mens de 15 fag  øst for  byggeskellet har tilsva-
rende markering, her blot fra  øst mod vest. I 
sideskibene bemærkes, at skråstiverne under-
støtter spærene på et lidt højeresiddende punkt 
end i vest; endvidere at den bærende rem er delt 
ved byggeskellet (jfr.  fig.  13). For sideskibenes 
tagtømmer gælder i øvrigt, at tømmeret øst for 
byggeskellet i hovedsagen er genanvendt mate-
riale fra  den gamle kirke. Dette forekommer 
særdeles rimeligt i betragtning af,  at den stående 
kirkes østende rejstes efter  nedbrydningen af 
den forsvundne  kirkes yngste afsnit  - kor og 
sakristi. Således er sakristiets  tagværk også gen-
brug, bl.a. ifølge  spærenes udstemninger til 
dobbelt lag hanebånd i højeresiddende position 
end den nuværende. Våbenhusets  er derimod op-
rindeligt på nuværende plads. 

Tagbeklædningen af  røde vingetegl er oplagt 
1979-80 i forbindelse  med tagværkernes reno-
vering. Den treskibede kirke, sakristiet og vå-
benhuset har muligvis altid haft  tegltage af 
munke og nonner, således som de er bevaret på 
kamtakkerne, bortset fra  sideskibenes vestgavle 
og tårnets nedskårne kamme med deres afdæk-
ning af  vingesten. 1716 benyttede man dog vin-
getegl ved en reparation på kirkens nordside ef-
ter stormskade. 171826 istandsatte murermester 
Bastian Bastiansen kirkens og våbenhusets tage 
med »Flensborgsten«. Derimod er det sikkert, 
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Fig. 30. Indre, set mod vest. NE fot.  1981. - Interior  to the west. 

at tårnet tidligere har stået med †blytag,  idet kir-
kens ejer 1794 opnåede kgl. bevilling til at aftage 
blyet herfra,  sælge det og oplægge tegl i stedet.61 

Opvarmning. 1891 installeredes efter  forslag  fra 
den kgl. bygningsinspektør Martin Nyrop ka-
lorifer  i sakristiet med indblæsning af  varm luft 
fra  kalorifergrav  i sideskibets gulv ud for  den 
tidligere sakristidør, som nu fjernedes.53  Anlæg-
get, som måtte fornyes  i 1920'rne og atter under 
krigen, kasseredes endeligt 1977, da man flyt-
tede fyret  til en selvstændig bygning uden for 
kirkegården. Ved denne lejlighed retableredes 
sakristidøren og en ny indblæsningsskakt op-

muredes langs sideskibsvæggen vest herfor.  Vå-
benhuset har vandopvarmet radiator. 

Kirken står i dag med sine røde teglstens-
mure, der bortset fra  enkelte skæmmende re-
parationer af  nyere dato, er af  stor stoflig  kvali-
tet. Hertil kommer, at de mange bomhuller 
yder et væsentligt bidrag til murfladernes  leven-
degørelse. I det indre er samtlige piller, vægge 
og hvælvflader  dækket af  hvidtekalk; dog er sa-
kristiets materialrum dækket af  en grålig puds. 

Vindfløje.  Bag tårnets toptinder er opsat to 
vejrhaner, som er fornyet  efter  ønske herom i 
1893.23 De kan have været oprindelige, men er 
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tidligst registreret på Kornerups prospekt fra 
1859 (fig.l). 

GLASMALERIER 

*Fire glasmalerier, formentlig  tysk eller neder-
landsk importarbejde fra  o. 1500, skænket til 
Oldnordisk Museum (Nationalmuseet) 1823 af 
kirkeejeren, baronesse Adeler (NM2 mus. 
nr. MLXII-III).62 1) Maria i solgisel, 94x37 cm 
(fig.  33). Den kronede jomfru  med Jesusbarnet 
på armen står på måneseglet og indrammes af 
solens flammende  luer. Over Maria svæver en 
rigt udarbejdet arkitektonisk baldakin, som på 
én gang angiver et hvælvet korrum samt et fan-
tastisk eksteriør med snoede søjler, af  hvilke den 
midterste flankeres  af  to løver. Fremstillingen er 
malet på glas med gule og brune farver;  dog er 
Marias kjortel rød under hvid kappe. 2) Hellig 
biskop, formentlig  S. Søren (Severinus), 94x37 
cm (fig.  34).63 Den glorieprydede biskop, hvis 
ansigt og højre skulder er gået tabt, ses i fuldt 
ornat med bispehue og -stav. Han er iklædt gul 
og hvid casula med guldbræmme, blå dalmatika 
og rød alba. Skikkelsen er vist i en baldakinkro-
net arkade, der åbner sig mod et kirkerum. Han 
står på et perspektivisk gulv af  gule og brune 
fliser,  og som baggrund er ophængt et blåt bro-

Fig. 31-32. *Glasmalerier fra  o. 1500 (s. 1820). 31. Våben for  Skave. 32. Våben for  Valkendorf.  NM2. - *Glass 
paintings c. 1500. 31. Armorial  bearings of  the Skave  family.  32. Armorial  bearings of  the Valkendorf  family. 

kadesstykke med gul bort foroven  samt tilsva-
rende frynser  forneden.  3) Våben for  Skave, 
33x33 cm (fig.  31). Skaveslægtens femoddede 
stjerne er hvid på blå grund. Skjoldet indram-
mes af  gul bladkrans med røde knopper og blå 
spidser. 4) Våben for  Valkendorf,  33x35 cm 
(fig.  32). Rød rose omgivet af  tre sorte ørnevin-
ger. Skjoldet har blå krans med røde knopper og 
spidser. 

Bevaringstilstanden er bedst for  de to våbe-
ners vedkommende, mens de større figurfrem-
stillinger er beskadiget, især omkring midten. 
Manglende glasstykker er imidlertid efter  er-
hvervelsen til Museet suppleret med nyt, hvor-
på rekonstruktion af  det forsvundne  er malet ind 
af  den unge H. G. F. Holm.64 De to store ruder 
er i øvrigt opbygget i vandrette baner à ca. 11 
cm.s højde. Hveranden af  disse var forstærket 
med vindjern i den ældre montering, som kom-
binerede de to malerier. Glasmaleriernes oprin-
delige komposition og plads i kirken er uvis. Da 
man erhvervede dem, sad de to figurbilleder  ved 
siden af  hinanden og udgjorde en del af  vinduet 
bag altret, mens de to våbener fandtes  i søndre 
sideskibs østre del.63 

Glasmalerierne er da formentlig  de miraku-
løst bevarede levn af  en mere omfattende  ud-
smykning af  korpartiets vinduer. Det er givet, 
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Fig. 33-34. *Glasmalerier fra  o. 1500 (s. 1820). 33. Maria i solgisel. 34. Hellig biskop, formentlig  valfartskirkens 
værnehelgen S. Søren (Severinus). NM2. John Lee fot.  1989. - *Glass paintings c. 1500. 33. Virgin  Mary  in glory. 
34. Bishop saint, probably the patron saint of  the shrine churh, St.  Severin. 

at de to figurfremstillinger  ikke har siddet ved 
siden af  hinanden i samme vindue, hvorimod 
våbenerne kan have indgået i en større komposi-
tion som identifikation  af  donatorer, således 
som det kendes fra  adskillige eksempler.66 

†KALKMALERIER 

1) 1712. I præsteindberetningen 174820 omtales 
tre malede indskrifter  på hvælvene. Den første 
var i tårnrummet, lige over vinduet, »hvor fon-
ten er«, og gengives således: 

Aarstallet fmdis  her 
Kirken repareret er 

1492 

Endvidere tilføjes,  at »stok, hammer, lod, mur-
ske, stod her hos til amindelse«, hvormed må 
menes, at disse håndværkerredskaber var gen-
givet i forbindelse  med inskriptionen. Den an-
den stod »lige overfor«,  vel på den østvendte 
kappe og lød: »Ebenezer, Corfitz  Nielsen murer 
1712«. Endelig refererer  præsten en tredje tekst 
på »den anden hvælving«, d. e. midtskibets 
vestligste: »Priser Herren, Gud og Kongen ærer, 
kirkens prydelse, menighedens fornøjelse«.  -
Det synes troligt, at disse indskrifter  har været 
led i en o. 1712 foretaget  forskønnelse  af  kirkens 
indre (jfr.  s. 1815). Det er uvist, hvilket ud-
gangspunkt man har haft  for  årstallet 1492, jfr. 
historik (s. 1789). 

2) 1849. Endnu 1910 stod kirkens indre med 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 125 
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Fig. 35. Indre, set mod øst. M.Mackeprang fot.  1910. 
- Interior  to the east. 

kalkmalede dekorationer (jfr.  fig.  35), bestående 
af  grå-sorte sparrer på arkader, vinduesindfat-
ninger samt gjordbuer og ribber; endvidere var 
samtlige spygat omkranset af  en seksoddet 
stjerne. I vederlag for  midtskibets hvælvbuer 
var malede konsoller og bag prædikestolen et 
bredere felt,  afsluttet  med små vaseformede 
spir, som strakte sig op på gjordbuen og rib-
berne. Sparremønstret virker som parafrase 
over middelaldermotiver, mens de sidstnævnte 
ornamenter snarere er renæssanceagtige, og det 
kan vel tænkes, at der her var tale om genop-
friskning  af  ældre dekorationsmaleri. I hvert fald 
rummede udsmykningen to ældre indskrifter,  af 
hvilke den med sorte versaler i skibets vestligste 
fag  var en gentagelse eller fornyelse  af  1712-ind-
skriften  samme sted: »Priser Herren, Gud og 
Kongen ære, Kirkens prydelse, Menighedens 
Fornøs(!)else 1849«. 

På østkappen af  midtskibets tredje fag,  lige 
over krucifikset  var malet en krone med Kri-

s tusmonogram (i græske bogstaver) omgivet af 
følgende  sorte versalindskrift:  »Wer tro intil en-
den, ieg wil gifve  dig lifsens  crone«. 

I N V E N T A R 

Oversigt.  Om inventaret i den kirke, hvis fundamen-
ter er iagttaget under den stående bygning, vides me-
get lidt. Kun ganske fa  stykker kan med sikkerhed 
regnes for  at være overflyttet  til den nye, større kirke; 
det gælder den enkle, romanske døbefont  af  granit og 
en siddende Maria med barnet, som må have haft 
plads på et sidealter. Ved udgravningerne 1945-46 
iagttoges nogle fundamentsten,  hvis udformning  og 
placering antyder, at de kan have haft  forbindelse 
med et †alterbord. Endelig giver de skriftlige  kilder 
oplysning om en †klokke støbt år 1400. Hvad angår 
kirkens øvrige inventar savnes en nøjagtig datering af 
de ældste og vigtigste stykker såsom altertavle, alter-
kalk, korstole og korbuekrucifiks.  Tilblivelsestids-
punktet må for  alle deles vedkommende sættes til 
slutningen af  1400'rne eller 1500'rnes første  år. Sand-
synligst er det vel, at de er anskaffet  til den nye byg-
ning, hvis nøjagtige opførelsesår  man imidlertid hel-
ler ikke kender. 

Samtidig med denne er i hvert fald  alterbordet og 
antagelig den store gotiske højaltertavle samt midt-
skabet af  en sidealtertavle, hvori står to figurer:  Jo-
hannes Døberen og en biskop, som kan formodes  at 
være S. Søren, dog mangler det bestemmende attri-
but. Desuden må i det mindste én af  kirkens dørfløje 
anses for  at være oprindelig. Den anden, nemlig ind-
gangsdøren til våbenhuset stammer snarest fra  et lidt 
senere tidspunkt i 1500'rne. Dette århundrede er i 
øvrigt repræsenteret med et par alterstager af  malm 
og stolegavle anskaffet  i flere  omgange; i det følgende 
århundrede opstilledes endnu flere,  hvoraf  kun et 
mindre antal gavle er bevaret. Den store pengeblok 
og et vægskab, der sekundært er indmuret i præ-
stedøren i sydsiden, er uden daterende detaljer, men 
må antages at stamme fra  15-1600'rne. Årstallet 1647 
læses på den karakteristiske prædikestol, hvis ophavs-
mand yderligere har sat sit navn på den; det er den 
kendte billedskærer Lorentz Jørgensen fra  Holbæk. 

1700'rne er kun i ringe grad repræsenteret. Kirkens 
eneste klokke er støbt 1793; jævnaldrende hermed er 
antagelig tårnuret, som dog næppe oprindelig stod 
her. Ved 1800'rnes midte indkøbtes en oblatæske og 
alterkande af  den ofte  benyttede type fra  Den konge-
lige Porcelænsfabrik,  og i slutningen af  1880'erne op-
stilledes et antal nye bænke i den vestlige del af  kir-
ken. 

Alterbord  (fig.  36), fra  korets opførelse,  af  tegl, 
243x105-109 cm, højde ca. 125 cm; det er m u -
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Fig. 36. Alterbord fra  korets opførelse,  med angivelse af  gemmenicher og helgengraven i bordets overside. I 
hjørnerne ses tre af  de oprindelig fire  indridsede indvielseskors. 1:50. Tegnet af  Mogens Vedsø 1989 på grundlag 
af  opmåling ved Aage H. Mathiesen 1895. - Altar  contemporary  with the chancel. Caches and  the confessio  ave shoum in 
the altar  top. At the corners can be seen three of  the four  consecratory  crosses originally  incised  on the altar. 

ret op ad og tilsyneladende i forbandt  med 
skrankemuren mellem de to østligste piller. 
Kortsidernes to øverste skifter  springer ca. 2 cm 
frem.  Bordet står hvidtet undtagen oversiden, 
hvor en del mørtel, især i nordvesthjørnet vid-
ner om reparationer.67 I hver af  de tre andre 
hjørner er indridset et ligearmet indvielseskors, 
8-10 cm, i en teglsten.68 Midtpå findes  en helgen-
grav, dækket af  en grålig sten, 31,5x25 cm. Ne-
denunder ligger der nogle knogler løst, vistnok 
af  et dyr (svin?). Ifølge  præsteindberetningen 
1748 fortaltes  dengang, at nogle katolske pil-
grimme omtrent 40 år tidligere under en rund-
visning i kirken havde stjålet S. Sørens ben i al-
terbordet. Præsten, der frygtede  provstens 
vrede, havde fået  det råd, på marken eller kirke-
gården at opsøge nogle ben, der lignede de 
stjålne og lægge dem som erstatning, hvilket var 
sket. Disse var imidlertid kort efter  blevet stjålet 
af  andre pilgrimme, og »siden findes  her ikke 
S. Sørens ben i Holmstrup«.69 1812 var helgen-
graven tom. 

I bordets forside  (mod vest) findes  en fladbuet 

niche, 65x60 cm og 46 cm dyb, og i sydsiden en 
firkantet,  33x31 og 33 cm dyb. Nordsiden har 
en ejendommelig, vinkeldannet niche, hvis åb-
ning måler 21x25 cm; dybden er 29 cm og i 
vinkelarmen 17, her er bredden 29 cm. 

†Alterbord?  Det var muligvis levn af  et alter-
bord i den romanske †kirke, som sås ved Anton 
Birchs udgravning, jfr.  s. 1795. 

†Alterklæde.  1856 noterede synet: Et nyt alter-
klæde af  normeret stof  bliver at anskaffe,  og 
endnu 1866 var et nyt klæde fornødent.23  1881 
anførtes  et nyt klæde med kors af  guldbro-
kade.25 

†Alterduge.  Inventariet 1695 nævner en gam-
mel alterdug af  klosterlærred med kniplinger 
om;701716 skænkede rådmand i København Ni-
kolai Vroe en af  fint  lærred, ligeledes med knip-
linger foruden  en tilsvarende messeskjorte.26 

Altertavle  (fig.  37), fra  1400'rnes slutning, 
sml. eksempelvis tavlen fra  Esrum †kloster-
kirke, som ved malet stifterindskrift  er dateret 
til 1496;71 forfærdigelsestidspunktet  kan dog 
ligge en snes år tidligere. Det er en sengotisk 
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Fig. 37. Altertavle fra  1400'rnes slutning. I midtskabet Korsfæstelsen  og seks helgenfigurer:  Katarina, S. Olav og 
S. Nikolaus til venstre; Barbara, Margrete og en biskop, muligvis S. Søren til højre (s. 1823). NE fot.  1981. -
Altar-piece  from  the close of  the 1400s. In  the central  compartment  the Crucifixion  and  six saints: St.  Catherine,  St.  Olav 
and  St.  Nicholas  on the left,  and  St.  Barbara, St.  Margaret  and  a bishop, possibly St.  Severin  on the right. 

skabstavle, uden predella, med to, nu faste  fløje. 
I midtskabet ses en fremstilling  af  Korsfæstelsen 
flankeret  af  helgener og helgeninder og i fløjene 
seks scener af  lidelseshistorien; på ydersiderne af 
de nu olivenfarvede  fløje  sås 1830 malede scener 
af  Jesu liv. Tavlen hviler på en fyrreplanke,  der 
ligger på skrankemuren mellem de to østligste 
piller (sml. alterbord). Adskillige indskårne års-
tal (se nedenfor)  lader formode,  at opstillingen 
er tilvejebragt i begyndelsen af  1700'rne, mulig-
vis som et led i den restaurering i 1700'rnes an-
det årti, som bl.a. omfattede  stolene (sml. også 
bygningsbeskrivelsen). Foruden planken på 
skrankemuren består arrangementet af  to lod-
rette støtter og endnu en vandret, kortere 
planke, som bæres af  to jern. Foran tavlen to 

nyere planker, der delvis dækker underkanten. 
Midtskabet måler 255x202 cm og rummer 

foruden  korsfæstelsesfremstillingen  seks små 
helgenfigurer,  tre til hver side, anbragt over 
hverandre svarende til fløjenes  inddeling, under 
kølbuer som midtfeltets.  Disse er dog sænket, 
hvorved der bliver plads til fialer  og korsblom-
ster; bagved har der sandsynligvis været gen-
nembrudt blad- eller stavværk, som det eksem-
pelvis ses på tavler i svenske kirker, der anses for 
at være lybsk eller lybsk inspireret arbejde.72 

Omkring det store korstræ, som nu er malet,73 

og de tre korsfæstede,  ses talrige engle; de tre 
holder kalke til at opsamle blodet fra  Kristi vun-
der, to nagler (oprindeligt antagelig tillige andre 
lidelsesredskaber), mens englen over den gode 
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røver har båret dennes sjæl i form  af  et spædbarn 
svarende til djævelen over den onde røver. 

I gruppen under den gode røver støttes den 
segnende Maria af  Johannes og Maria Magda-
lene; bagved står bl.a. den blinde Longinus og 
soldaten, der hjælper ham med at støde spydet i 
Kristi side. Neden for  korset sidder skriveren,74 

skåret i en træblok for  sig selv (fig.  69). I den 
onde side ses ypperstepræsten foruden  høveds-
manden pegende op på den korsfæstede,  des-
uden soldater og ved Jesu kors en knægt, der 
spotter ham. 

Blandt helgenfigurerne  kan tre bestemmes, 
resten mangler det attribut, som må have været 
bevaret, da Høyen 1832 så tavlen og kunne 
identificere  dem. De synes at have stået ander-
ledes dengang.75 I dag er rækkefølgen,  begyn-
dende foroven  til venstre (dvs. i nordsiden): Ka-
tarina, nu uden hjul, men med bog i venstre 
hånd, S. Olav, som holder ciborium i højre 
hånd og (fornyet)  scepter i venstre, højre fod 
træder på drage med kronet mandshoved vi-
sende kongens egne træk. Underst antagelig 
S. Nikolaus (bl.a. de rejsendes patron) fremstil-
let som skægget biskop med staven i den ene 
hånd og den anden løftet  til velsignelse. De til-
svarende figurer  i syd fremstiller  Barbara hol-
dende tårn, derunder Margrete, kronet, med 

djævlemasker i højre hånd (fig.  38c), attributtet i 
venstre mangler. Nederst står en biskop med 
spyd i højre hånd og lukket bog liggende på den 
fremstrakte  venstre, antagelig S. Søren? - Det 
udskårne gitterværk i fodstykket  under midt-
feltet  er tvedelt; de tilsvarende under helgenfi-
gurerne er overvejende fornyede. 

Fløjenes fremstillinger  af  lidelseshistorien be-
gynder i nordsiden og skal ses oppe fra  og ned. I 
modsætning til midtskabet er der ingen fodstyk-
ker her. Øverst Jesu bøn i Getsemane have 
(fig.  39). Billedet har to planer adskilt af  et flettet 
hegn, som en af  soldaterne er ved at skræve 
over. I forgrunden  til højre knæler Kristus foran 
en klippe, på hvis top kalken er opstillet; en djæ-
vel stikker hovedet ud af  en åbning forneden. 
Bag Kristus sidder tre sovende apostle (Peter, 
Johannes og Jakob); Johannes er fremstillet  i 
profil,  mens soldaterne på den anden side af 
hegnet ses frontalt.  Længst til venstre står Judas 
med pengepungen på maven og peger på Jesus. 

Næste scene viser Tilfangetagelsen  (fig.  39), 
således at man til venstre ser Judas omfavne  Je-
sus, mens en soldat holder fast  i ham. Til højre 
står Peter med løftet  sværd efter  at have hugget 
øret af  Malkus, ypperstepræstens tjener. 

I nederste felt  fremstilles  Jesus for  Pilatus 
(fig.  39); denne ses til venstre i billedet, mens 

Fig. 38a-c. Detaljer fra  altertavlen. a-b. Jøde og Kristus fra  Korsbæringen på nordfløjen,  sml. fig.  39 (s. 1826). 
c. Margrete i midskabet, sml. fig.  37 (s. 1825). NE fot.  1981. - Details of  the altar-piece.  a-b.Jew  and  Christ  from  the 
Bearing of  the Cross  on the north wing, cf.  fig.  39. St.  Margaret  in the central  compartment,  cf.  fig.  37. 
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Jesus er ved at blive ført  bort. Pilatus vasker sine 
hænder, og en tjener står med kande i hånden 
for  at hælde vand op. 

Foroven i sydfløjen  er fremstillet  Hudflettel-
sen (fig.  39); her er Jesus naglet fast  til martersøj-
len, og to bødler pisker ham, mens den ene 
ydermere trækker ham i håret. Scenen foregår 
foran  en malet mur. Samme mur gentages i fel-
tet nedenunder, som viser Tornekroningen; dog 
mangler nu bødlernes redskaber. Jesus sidder på 
en bænk midt i feltet;  ved hans venstre side knæ-
ler en hornblæsende knøs, som håner jødernes 
konge ved sin tuden. 

Til sidst ses Korsbæringen (fig.  39), hvor Je-
sus tynget drives af  sted af  soldaterne, mens Si-
mon af  Kyrene (fig.  46) hjælper med at bære det 
tunge korstræ. Bag ham Maria og Johannes og 
ved siden af  dem en jøde (fig.  38a), der pifter  i 
fingrene.  Forrest i optoget går en knægt med en 
kurv til naglerne over armen. 

Selv i tavlens nuværende forfaldne  tilstand 
fremgår  det tydeligt, at der er foretaget  ændrin-
ger af  midtskabet, rimeligvis ved restaureringen 
1846, som ikke synes nærmere oplyst. Det an-
går de vægge, der skiller sidefelterne  fra  midt-
feltet,  hvor der ses en øgning foroven  ud for 
midtfeltets  baldakiner; denne tilføjelse  forklarer 
behovet for  at doublere de yderste baldakiners 
ydersider, så at der ikke opstår et uforklarligt 
tomrum mellem disse og sidefelternes  vægge. 
Af  de i alt ti enkle småbaldakiner med fialer,76 

som sidder (nogle nærmest hænger) på vægge-
nes indsnit, forekommer  tre i hver side at være 
et rimeligere antal, eventuelt anbragt over †sta-
tuetter? (sml. eksempelvis tavlen i Sakskøbing, 
DK. Maribo s. 142, fig.  13) - eller også mangler 
der to. I sidstnævnte tilfælde  har de to statuetter, 
der kan have stået ud for  hver af  helgenfigu-
rerne, været meget små. Adskillige detaljer er 
knækket af,  og atributter mangler. 

Blandt de indskårne navne og årstal bag på 
tavlen kan nævnes: »G. S. Breun 1722 A 12, Ar-

nold, Krüse Ao 1701«, »Hallevadvs 49 MIS 
1735«, »Lavrenti, Michaelis« og »P. Dalhof 
1792«. 

Ikke alene træskærerarbejdet, men også staf-
feringen  er meget medtaget. Allerede ved en be-
sigtigelse 1971 konstateredes ret omfattende  op-
skalning på især de nedre grupper i altertavlen 
formentlig  forårsaget  af  opvarmningsforhol-
dene. En midlertidig fastlægning  foretoges 
1973, men endnu 1988 afventes  en restaurering. 
Den nuværende bemaling, der stammer fra 
1846,77 synes at ligge på en ældre kridtgrunds-
staffering,  som meget vel kan være middelal-
derlig.78 Rester af  gammel guldgrund ses hist og 
her under en brun overmaling, der er brugt til 
baggrunden. Det malede korstræ bag Kristus-
figuren  er grønt svarende til farven  på røvernes, 
der er skåret ligesom skriftbåndet;  dette er hvid-
malet med sorte bogstaver: »Inri«. De korsfæ-
stede har hvidlig karnation; til dragterne er 
brugt forgyldning  og desuden rødt, blåt, grønt 
og nuancer af  gråt, sort og hvidt. Bueslagene er 
gule med blå eller rød hulkel; til korsblomsterne 
er anvendt guldbronze. 

Som nævnt indledningsvis sås endnu 1830 
†malerier forestillende  scener af  Jesu liv, bl.a. 
Omskærelsen på fløjenes  bagside. 

Sidealtertavler.  1) Maria med barnet (fig.  40), 
fra  1375-1400. Gruppen er ca. 125 cm høj. Ma-
ria, der sidder på en bænk er fremstillet  frontalt 
med barnet på højre knæ. På det let forover-
bøjede hoved bærer hun krone, hvor nu kun to 
kronetakker formet  som gotisk korsblomst er 
bevaret. Ansigtets spidse hage understreges af 
den lange, lige næse. Hun er iklædt lang kjole 
med glat liv hvorover en kappe, som ligger 
stramt på skuldrene og holdes ind af  armene, 
mens den fra  skødet falder  folderigt  ned over 
kjolen, hvorunder et par spidse sko kommer til 
syne. I venstre hånd holder Maria et nyt scepter, 
med højre fatter  hun om barnet. Det er iklædt 
langærmet kjortel, ligeledes med glat liv og 

Fig. 39. Felter i altertavlens fløje,  sml. fig.  37. Kristi bøn i Getsemane, Tilfangetagelsen  og nederst Kristus for 
Pilatus. I den anden fløj  ses Hudfletteisen,  Tornekroningen og Korsbæringen ( s. 1825). NE fot.  1981. - Panels of 
the wings of  the altar-piece,  cf.  fig.  37. The  Agony in the Garden,  The  Capture  of  Christ,  and  below Christ  before  Pilate. 
The  other wing displays  the Flagellation,  Christ  crowned  with Thorns,  and  the Bearing of  the Cross. 
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Fig. 40-42. 40. Maria med barnet er udført  i 1300'rne og må således være overflyttet  fra  den ældre kirke (s. 1794, 
1826). 41. Johannes Døberen og en biskop, muligvis S. Søren, fra  midtskabet af  en sidealtertavle fra  1400'rnes 
sidste halvdel (s. 1828). 42. Johannes fra  korbuekrucifiksgruppen,  sml. fig.  49 (s. 1832). NE fot.  1981. - 40. The 
Virgin  and  Child  dates  from  the 1300s, and  must have therefore  been transferred  from  the older  church. 41. John  the Baptist 
and  a bishop, possibly St.  Severin,  from  the central  compartment  of  the altar-piece  of  a side  altar  dating  from  the second  half 
of  the 15th century. 42. Effigy  of  St.  John  from  the Rood  with fanking  figures,  cf.  fig.  49. 

mere vidde i nederdelen, som mellem benene 
falder  i v-formede  folder  og til siden i blødere 
svungne. I højre hånd ligger et stort æble, med 
venstre rækker han glad smilende noget, der lig-
ner en klods op til moderen. Hovedet er rundt 
med tætte, flade  krøller. 

Gruppen er beslægtet med en tilsvarende fra 
Kirke Helsinge, nu i Nationalmuseet, hvor de 
tilhørende fløjrelieffer  også opbevares (jfr.  s. 
1262).79 - Ingen af  stederne eksisterer skabet 
længere. 

Figuren restaureredes i begyndelsen af 
1890'erne af  maler Rahbek i Ringsted på bekost-
ning af  pastor Abraham Kall Rasmussen.80 Ma-
rias kjole, der er forgyldt  ligesom kappen, har 
stemplet brokademønster over det hele, mens 
kappen kun har en bræmme langs kanten. Foret 

er blåt, og Jesusbarnets kjortel rød, æblet er 
grønt ligesom bænken. 

Det er sandsynligvis denne tavle, »en gammel 
altertavle, Maria med barnet, som har været 
stærkt forgyldt«,  der 1748 stod i sakristiet. På 
foden  (af  skabet) var malet to våbener (jfr. 
fig.  72), hvorunder initialerne H(erman) I(uls) 
F(ædrene) O(g) M(ødrene) V(åben) M(aren) 
I(uls) F(ædrene) O(g) M(ødrene) V(åben).20 

Herman Jul var lensmand på Dragsholm 
1587-95. - 1910 ophængt på sydvæggen, i hvert 
fald  siden 1982 på nordvæggen. 

2) Fra sidste halvdel af  1400'rne er bevaret 
midtskabet med to figurer  forestillende  Johan-
nes Døberen og en biskop, sandsynligvis S. Sø-
ren (fig.  41). Skabet er 140,5 cm højt og 86,5 
bredt. I siderne ses spor af  hængsler til †fløje. 
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Figurerne, der er 85 cm høje, står på glat fod-
stykke; over dem er anbragt to kølbuer og stav-
værk. Johannes bærer folderig  kappe holdt oppe 
af  højre arm, således at benet lades frit.  Med 
hånden peger han på lammet, der ligger på luk-
ket bog. Hans hår og skæg består af  lange, krøl-
lede lokker. Bispen bærer fodsid  kjortel hvor-
over kappe og på hovedet mitra. Højre hånd 
holdes opad med løftet  pegefinger,  i venstre ny, 
knækket bispestav. 

Tavlen istandsattes i begyndelsen af  1890'erne 
af  maler Rahbek, jfr.  nr. 1.80 Skabets sider er 
røde, bunden forgyldt,  hvilket også gælder 
begge figurers  kapper og bispens mitra; Johan-
nes' kappe har rødt for,  bispens blåt, hans kjor-
tel er hvid. Skabets fodstykke  har malet forgyldt 
dekoration på sort bund efterlignende  tilsva-
rende udskåret i Nørre Asmindrup (Ods hrd.). 
Baggrunden for  stavværket foroven  er rød. Ud-
vendig fremtræder  skabet mørkebrunt. 

1910 ophængt på nordvæggen, i hvert fald 
siden 1982 på syd væggen, vest for  det østligste 
vindue. - Om tilbedelse af  billeder i kirken 
endnu 1552, se s. 1789. 

Alterkalk  (fig.  43), bestående af  fod,  skaft  og 
knop fra  o. 1500 (jfr.  indskriften,  sml. også kalk 
med graveret årstal 1499 i Sludstrup),81 og bæ-
ger fra  1830 eller kort efter.82  Nuværende højde 
19,5 cm. Den sekstungede fod  har fodplade  og 
standkant med kuglebort mellem to profilerin-
ger. Ved overgangen mellem de sekssidede 
skaftled  og fod,  knop samt bæger sidder tilsva-
rende profilled.  Knoppen har seks spidse tunger 
på over- og undersiden, derimellem fremstå-
ende rudebosser. På en af  fodtungerne  er fast-
naglet et lille, støbt krucifiks;  langs kanten løber 
et 1,5 cm bredt bånd med krydsskraveret bund, 
hvorpå indskrift  med minuskier (jfr.  fig.  72): 
»Bidder for  fruue  Tale af  Heckeberig«. Allerede 
for  mange år siden blev det foreslået,  at det dre-
jer sig om Tale Brostrup, der o. 1495 blev gift 
med Niels Hak.83 Han var 1502 forlenet  med 
Holbæk, og kan have skænket kalken til den nye 
kirke, muligvis efter  hendes død, som anses for 
at være indtruffet  tidligst 1503.84 Knoppens tun-
ger har skråskravering formet  som stavværks-
vinduer, på rudebosserne læses: »Ihesus«. 

Under bægerets udsvejfede  mundingsrand to 
ens, lidt slidte, ovale stempler hvori IL for  Johan 
Martin Lercke (Bøje 880), der fik  borgerskab i 
København 1812 og døde 1834. 

1718 var kalken så lille, at den ved kommu-
nionen ikke kunne »nå et bord omkring«, hvor-
for  provsten foreslog  at gøre den større;26 det 
fremgår  ikke, om forslaget  blev efterkommet, 
før  det nuværende bæger erhvervedes. 

Disk,  samtidig med kalkens bæger og med 
tilsvarende stempel under bunden.85 Tvm. 13 
cm, glat med 2 cm bred fane. 

†Altersølv.  Fra 1647 nævner inventarierne en 
kalk og disk af  forgyldt  sølv, vejende 29 lod;86 

heri indgår utvivlsomt den eksisterende kalk, 
hvis indskrift  gengives i en præsteindberetning 
1772.87 Desuden omtales 1647 en kalk og disk af 
tin samt en tinflaske. 

Oblatæske  og alterkande,  o. 1850, fra  Den kon-

Fig. 43. Alterkalk med fod,  skaft  og knop fra  o. 1500; 
bæger fra  1830 eller kort efter  (s. 1829). I fodens  ind-
skrift  nævnes fru  Tale (Brostrup) af  Heckeberg (i 
Skåne, gift  med Niels Hak). NE fot.  1981. - Chalice 
with base, stem and  knot  from  about 1500, cup from  1830 
or shortly  after.  The  inscription on the base mentions Fru 
Tale  (Brostrup)  of  Heckeberg  (in  Scania, married  to Niels 
Hak). 
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gelige Porcelænsfabrik,  sorte med guldkors og 
-kanter. Kanden er muligvis fra  1866, da synet 
foreslog  anskaffelse  af  en ny, men kan også være 
den, kirken besad allerede 1844.23 

Alterstager  (fig.  45), fra  o. 1550, lidt forskel-
lige, den ene 37, den anden 38,5 cm høj. Begge 
har cylinderformet  skaft,  som brydes af  ring 
med spidsovalt tværsnit flankeret  af  en mindre 
vulst. Fod- og lyseskål er næsten ensdannet og 
sidstnævnte forsynet  med lysepig af  jern. I den 
største stages skaftring  er boret to huller skråt 
ind mod skaftet.  - I inventariet 1695 omtales de 
to forskellige  stager, hvis vægt er henholdvis 9 
pd. og 14. 170888 manglede »den store stage«, 
formentlig  momentant; skulle en ny anskaffes, 
havde man antagelig ladet udføre  en nøjere kopi 
af  den tilbageblevne. 1862 var stagerne indrettet 
med lys til belysningsvæske,25 et ikke sjældent 
forekommende  fænomen  på denne tid, jfr.  ek-
sempelvis Røsnæs og Tømmerup.89 

Den mindre svarer til alterstagerne i Allerslev, 
som angives at være 35 cm høje;90 ligeledes be-
står et nært slægtskab med stagerne i Rørvig 
(Ods hrd.). 

†Røgelsekar?  Inventariet 1647 nævner et ild-
kar. 14 Maleren Johan Thomas Lundbye skriver i 
sine erindringer 1843 bl.a., at han ved et besøg i 
kirken fik  forevist  et røgelsekar, der sammen 

med en smuk alterkalk opbevaredes i et skab.91 

†Messehagler.  1647 nævnes en rød14 og 169570 

en af  atlask med guldkniplinger om kanten. Ef-
ter at kirkens messehagel var stjålet, købtes 1721 
en ny hos Thomas Saur i København. Dertil 
anvendtes 6½ alen fint  ægte karmoisin fløjl  og 
53/4 alen lybsk lærred, desuden 9 lod guld »point 
d'Espagne«, 7/8 lod guld kniplinger og 49/16 lod 
fine  guldtresser samt 1 lod silke.26 

Alterskranke  (fig.  44), 16-1700'rne, men senere 
ændret. Håndlisten hviler på udsavede, gen-
nembrudte balustre af  træ, sml. de ældre skrif-
testole i Bakkendrup fra  1628, Kirke Helsinge 
1630 og Drøsselbjerg.92 Skrankens nuværende 
form  er femsidet  med firkantede,  kannelerede 
hjørnestolper afsluttet  af  nyere, drejet knop for-
oven. På tre hjørner sidder beslag; de to midter-
ste sæt begrundes af  lukkeordning i midtfaget, 
som har været til at åbne. Nu finder  adgang sted 
i sydsidens østfag,  hvad der ikke forklarer  det 
sidste sæt hængsler. Skranken er behandlet med 
en klar lak. 

Font  (jfr.  fig.  30), romansk, af  granit, højde 83 
cm, tvm. 72, af  såkaldt Kalundborgtype,93 sva-
rende til bl.a. Føllenslev (s. 1671 med fig.  23) og 
Bjergsted. Foden, der er formet  som en firkan-
tet klods, med skamferet  tovstav foroven,  er 
hugget for  sig. Den bægerformede  kumme med 

Fig. 44. Alterskranke, muligvis fra  1600'rnes slutning, men ændret (s. 1830). NE fot.  1981. - Altar  rail,  possibly 
from  the close of  the 1600s, but altered. 
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Fig. 45. Alterstager fra  o. 1550, lidt forskellige  i udformningen  (s. 1830). NE fot.  1981.- Altar  candlesticks  c. 1550, 
one slightly  different  in shape from  the other. 

tilsvarende, men bedre bevaret tovstav ved 
mundingsranden, er fyldt  op med cement. På 
kantens overside ses yngre, indhuggede initialer 
»WN« og »MN«. 174820 stod fonten  i tårnrum-
met, hvor den ses på snittet fra  1880 (fig.  15c). 
Den lave forhøjning,  hvorpå den er afbildet,  må 
antages at være opbygget kort efter  1857, da 
synet ønskede kampestenene omkring fonten 
bortskaffet.23  En af  dem er efter  al sandsynlig-
hed den halvcirkulære sten, som nu ligger inden 
for  døren fra  våbenhuset, en placering, den også 
har på den plan, der udførtes  sammen med snit-
tet. Stenen har formentlig  oprindelig været en 
del af  et †fontepodium  (sml. Mørkøv s. 798). Nu 
står fonten  i midtskibet, syd for  nordsidens 
tredje pille, hvortil den sandsynligvis flyttedes 
efter  synets forslag  1889.53 I hvert fald  ses den 
her på et fotografi  fra  1910. 

Dåbsfad,  16-1700'rne, af  messing, tvm. 52 
cm. Glat og 5½ cm dybt. Fadet kan muligvis 
være det fontebækken  af  kobber, der nævnes i 
inventariet 1695,70 da der almindeligvis ikke 
skelnes så nøje mellem kobber og messing. Det 
angives da at veje 6 pd., hvilket er i overens-
stemmelse med det eksisterende fads  vægt. 

Dåbskande,  sandsynligvis anskaffet  kort efter 
1871,53 af  tin, af  en ofte  forekommende  type, 
som bl.a. ses i Store Fuglede (s. 1623 med 
fig.  18). Under bunden stemplet L. Buntzen.94 

Korbuekrucifiks  (fig.  49), fra  1400'rnes slut-
ning, opstillet på korbuebjælke sammen med 
Maria- og Johannesfigur.95  Kristus hænger i 
skråt strakte arme med hovedet bøjet mod højre 
skulder, hvor to hårlokker falder  ned; kind-
skægget er fremstillet  med tilsvarende, parallelle 
lokker. Øjnene er halvt lukkede, næsen lang og 
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lige. Partierne omkring skuldrene og især halsen 
er usædvanlig grove (fig.  48); de strakte fingre 
understreger indtrykket af  hændernes størrelse. 
Den hvælvede brystkasse har vunde i højre side; 
midjen er tydeligt markeret og fremhæves  yder-
ligere ved dybe lodrette indsnit i siderne. Det 
forholdsvis  smalle lændeklæde har tætte folder, 
der brydes på midten af  en snip, som kommer 
frem  mellem lårene, mens en anden hænger 
langs med venstre hofte  og når ned til knæene. 
Benene er magre, fødderne  overlagte, højre 
øverst, med hudfolder  omkring naglen. Flere af 
de karakteristiske træk, især udformningen  af  hals 
og midje, men også fodens  hudfolder  genfindes 
på krucifikserne  i Øde Førslev og Fyrendal.96 

Korstræet har korsblomster langs kanten97 og 
for  enderne firpas  hvori evangelistsymboler 
med skriftbånd.  Ved Kristi venstre hånd Mar-
kusløven, ved den højre Mattæusenglen, for-
oven Johannes' ørn og forneden  Lukasoksen. I 
korsskæringen glat cirkelfelt  og derover ny-
ere(?) indskriftbånd  hvorpå »Inri«. Den lodrette 
korsarm er tappet ned i bjælken og foroven  støt-
tet af  en jernstang ført  gennem hvælvet. 

Sidefigurerne  er rundt skårne med markering 
af  klædedragten på ryggen; de står på et glat, 

næsten cirkulært fodstykke,  som rager uden for 
korbuebjælken og ligesom korstræet er tappet 
ned i denne. Begges ansigter er fyldige,  med lidt 
fremstående  øjne. Maria (fig.  47) har foldet  hæn-
derne i bøn foran  brystet. Hun er iklædt fodsid 
kjole og bærer derover en kappe, som holdes op 
under venstre arm, så den falder  i v-formede, 
knækkede folder  over hendes venstre ben, mens 
højre lades frit,  og en spids sko stikker frem. 
Kappen er lagt over hovedlinet, som ved pan-
den er forsynet  med en plisseret kant. 

Johannes (fig.  42) er også iført  lang kjortel 
med lodrette folder,  der forneden  bøjer hen over 
fodstykket.  En bred krave er ligesom kappen 
tydeligt angivet på figurens  bagside. Kappen 
ligger på højre skulder og løftes  op af  højre 
hånd, som meget stift  fører  hen mod den bog, 
Johannes med venstre hånd støtter på maven. 
Det skulderlange hår ligger i tætte, regelmæs-
sige krøller over hovedet. 

Korbuebjælken er bemærkelsesværdig ved sin 
indskrift  (jfr.  fig.  72) der ikke som vanligt er 
udført  i relief  eller indskåret, eventuelt malet, 
men i gennembrudt arbejde, i ét med den om-
givende ramme; denne er delt i to dele, ikke som 
det skulle forventes  på midten, men lidt til højre 

Fig. 46-48. 46. Simon af  Kyrene fra  Korsbæringen på altertavlens sydfløj,  sml. fig.  39 (s. 1826). 47-48. Detaljer af 
Maria og Kristus fra  korbuekrucifiksgruppen,  sml. fig.  49 (s. 1831). NE fot.  1981. - 46. Simon of  Cyrene from  the 
Bearing of  the Cross  on the south wing of  the altar-piece,  cf.  fig.  39. 47-48. Details of  the Virgin  Mary  and  Christ  from  the 
Rood  group, cf.  fig.  49. 
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Fig. 49. Korbuekrucifiksgruppe  fra  o. 1500. Indskriften  på bjælken fortæller,  at det hellige legemes kor er bygget 
til ære for  den herlige bekender S. Søren på grund af  de på dette sted ved guddommelig førelse  skete gud-
dommelige mirakler til de dødeliges hjælp (s. 1831). NE fot.  1981. - Rood  with flanking  figures  c. 1500. The 
inscription on the Rood  beam tells  that the Corpus  Christi  chancel is built  in honour of  the glorious  confessor  St.  Severin 
because of  the miracles performed  upon mortals  in this place under  divine  guidance. 

(syd) for  (sml. fig.  49). Såvel begyndelsen som 
afslutningen  er ved den nuværende placering 
skjult i murpillernes huller. Indskriften  på latin 
med minuskier oplyser: »Glorioso confessori 
s(anc)to severi(n)o hoc in loco divis miraculis ad 
opem mortaliu(m) divinitus chorus sa(n)ti fabri-
catus est cor(por)is ...« (Det hellige legemes kor 
er bygget til ære for  den herlige bekender S. Sø-
ren på grund af  de på dette sted ved guddomme-
lig førelse  skete guddommelige mirakler til de 
dødeliges hjælp ...).98 En indskrift  udskåret på 
samme måde og med lignende indhold finder 
man som afslutning  foroven  på baldakinen over 
korstolene i Roskilde domkirke.99 Den medde-

ler også, til hvis ære koret dér er bygget, des-
uden af  hvem og hvornår. Det forekommer  så-
ledes rimeligt, at forklaringen  på den særpræ-
gede udformning  af  korbuebjælkens bogstaver 
er, at de oprindelig har hørt til korstolene. Te-
orien bekræftes  af  målene, idet afstanden  fra 
nordvæggen til adskillelsen mellem indskriftens 
to dele er 294 cm svarende til, at der er ca. 3 m 
mellem de to vægpiller i nordsiden; det tilbage-
værende stykke med den uafsluttede  indskrift 
måler 193 cm. Hvornår denne ændring er fore-
taget, vides ikke, men det kan være sket samti-
dig med, at man fjernede  korstolenes rygpane-
ler. Tidspunktet herfor  er dog heller ikke kendt. 
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1893 meddelte maler P. Rahbek, at han ved 
besøg i kirken havde fundet  to af  de meget 
smukke udskårne, malede bogstaver på gulvet, 
og at det ved eftersyn  viste sig, at der manglede 
flere.  Herefter  aftegnede  J. Kornerup indskrif-
ten, som allerede J. F. Fenger havde gengivet i 
Kirkehistoriske Samlinger 1853-56,100 hvorpå de 
i alt ca. 15 løse, tre tommer høje bogstaver fæst-
nedes på deres rette plads, som fremgik  af  spor 
på bjælken. De manglende tilføjedes,  hvorefter 
bjælken maledes 1898.101 

Kristusfiguren  har naturlig karnation, lænde-
klædet er forgyldt  med blåt for.  Korstræets 
evangelistsymboler står hvide på rød bund. Ma-
rias kjole er forgyldt,  hovedlin og kappe hvide, 
sidstnævnte med rødt for.  Johannes bærer lige-
ledes forgyldt  kjortel, men kappen er brun med 
blåt for.  Korbuebjælken fremtræder  blå, mens 
rammelisterne er røde og bogstaverne for-
gyldte. 1973 sikredes de farveskaller,  der var ved 
at falde  af,  med papir, men farvelaget  var meget 
svært beskadiget. 

Prædikestolen  (fig.  51) med samtidig opgang 
og dør samt himmel er ifølge  signaturen med 
reliefskårne  versaler på et af  topstykkerne udført 
af  Lorentz Jørgensen 1647.102 Stolen har syv fag 
med gammeltestamentlige fremstillinger  i fel-
terne, som adskilles af  apostelhermer og ikke 

Fig. 50. Topstykke nærmest væggen på prædikestols-
himlen med Lorentz Jørgensens signatur, sml. fig.  51 
(s. 1836). NE fot.  1981. - Top  ornament closest  to the wall 
on the sounding-board  over the pulpit,  the ornament is 
signed  by Lorentz Jørgensen,  cf.  fig.  51. 

værkstedets oftere  benyttede dydehermer.103 

Andre apostle flankerer  opgangens dør og ad-
skiller panelets to glatte felter. 

Opbygningen er tilpasset det store kirkerum; 
således har kurven foruden  postamentet, hvis 
hjørner markeres af  bøjler med diademhoved 
omkring et karnisformet  led ovenover, også i de 
enkelte fag  indskudt et glat fodstykke  under de 
reliefskårne  sceners indskriftkartouche.  Sva-
rende til postamentets er gesimsens hjørner 
markeret af  bøjler, her med englehoved; de to 
midterste dog med våbenskjolde for  Lorentz 
Jørgensens mæcen, lensmand Christopher Urne 
og hustruen, Sophie Lindenow. Han var 1645 
forflyttet  til Dragsholm fra  Tranekær på Lange-
land; herfra  fulgte  billedskæreren med og bo-
satte sig først  i Holbæk, senere i Kvanløse. Sto-
lens underbaldakin har bøjler samlet omkring 
drueklase, mens himlens højere bøjler bærer en 
lille konsol, hvorpå står den velsignende Kri-
stus. 

Kurvens felter  rummer arkader, hvis eneste 
bevarede arkitekturled er et listekapitæl hvor-
under tandsnit; i øvrigt er de opløst i bruskværk 
med et af  værkstedets karakteristiske englehove-
der på slutstenens plads. Regnet fra  opgangen 
forestiller  scenerne: 1) Adams skabelse, 2) Evas 
skabelse af  den sovende Adams ribben, 3) Her-
ren viser Adam og Eva Kundskabens træ, 4) 
Syndefaldet,  hvor Eva rækker Adam æblet, 
mens en påfugl  strækker sig op efter  en af  de 
frugter,  hun holder i den anden hånd; ved foden 
af  træet sidder en abe, 5) Adam og Eva skjuler 
sig i havens buske, en liggende hjort udfylder 
pladsen under Gud Fader, som kommer til syne 
over træernes kroner, 6) Uddrivelsen af  Paradis, 
englen med palmegren i højre hånd sidder i en 
sky, scenen indrammes af  træer, 7) Efter  Ud-
drivelsen arbejder Adam med at grave, Eva 
spinder på håndten. 

Felterne adskilles som nævnt af  apostelhermer 
med masker i bruskværk på skaftet  og stiliseret 
bladværk bag figurernes  hoved. Ikke alle lader 
sig identificere,  da deres eneste attribut er en 
opslået bog. Nærmest opgangen står Filip med 
latinsk kors, de to følgende  holder kun bog, 
derefter  ses Thomas med vinkel, Judas Taddæus 
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Fig. 51. Prædikestol, iføl-
ge reliefskåret  indskrift 
på et af  himlens topstyk-
ker, jfr.  fig.  50, udført  af 
Lorentz Jørgensen, 1647 
(s. 1834). NE fot.  1981. -
Pulpit,  according  to the ins-
cription carved  in relief  on 
the ornament above it, cf 

fig.  50, is the work  of  Lo-
rentz Jørgensen,  1647. 



1836 SKIPPINGE HERRED 

med kølle, Simon med sav, Mattæus med helle-
bard og Mattias med økse. Ved dørstolperne ses 
Andreas foran  korset og med åben bog til den 
ene side, til den anden Peter med nøgle og på 
den indvendige side Jakob den yngre? med val-
kestok og åben bog, endelig mellem opgangs-
panelets to glatte felter  Johannes holdende kalk. 

Under kurvens glatte postamentfelter  sidder 
små, bruskede hængestykker og lidt større un-
der hjørnerne. Mellem storfelterne  og gesimsen 
er indskudt en gennemløbende portalliste; bag 
de to ovenfor  omtalte våbenskjolde ses skrift-
bånd, hvis reliefversaler  henviser til: »H(r.) 
Christopher Wrne« og »F(ru) Sophia Linde-
now«. Under håndlisten er anbragt en gennem-
løbende stiliseret bladbort. 

Den ottekantede himmel har bruskbarokke 
topstykker hvorimellem hjørnespir endende i 
flammer;104  i det midterste ses Christian 4. s kro-
nede monogram, på det vestligste, nærmest 
væggen, findes  den reliefskårne  signatur (fig. 
50) med versaler på latin: »Lorentz Iories 
inf(!)en(it)  et fecit«  (Lorentz Jørgensen udtænkte 
og gjorde). Skemaet for  stolens udformning  er 
dog ikke nyt, selv om billedskæreren har af-
passet den til rummet. Nok er den en af  de før-
ste, Lorentz Jørgensens værksted har stået for, 
men den svarer i høj grad til læremesteren Hans 
Gudewerths arbejder.105 Otte bøjler samles un-
der ottekantet konsol, hvor Kristus står med 
højre hånd løftet  velsignende og med verdens-
kuglen i den vestre. Himlens underside (fig.  53) 
udmærker sig ved sine reliefskårne  dekoratio-
ner, hvori indgår fire  englehoveder omkring 
strålesol, sml. Store Tåstrup og Hjembæk (s. 
335 og 700), der ligeledes er opbygget som en 
illustration af  Johannes' syn på Patmos (Åb. 
l,12f.). 

Døren (fig.  52) til opgangen flugter  næsten 
med sydsiden af  den pille, som stolen står ved, 
og trappen følger  pillens østside. Selve dørfløjen 
har to glatte, rektangulære, profillisteindram-

Fig. 52. Døren til prædikestolsopgangen. Karmens 
hermer forestiller  Andreas og Peter (s. 1836). NE fot. 
1981. - Door leading  to the pulpit  stair. 

Fig. 53. Underside af  prædikestolens himmel, sml. 
fig.  51 (s. 1836). NE fot.  1981. - Underside  of  the sound-
ing-board  of  the pulpit,  cf.  fig.  51. 
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mede fyldinger  og oprindeligt klinkefald  og 
hængsler; karmens hermer er omtalt sammen 
med kurvens. Topstykkets kartouche rummer 
Jesumonogram på begge sider. 

Stolen står med en forholdsvis  velbevaret op-
rindelig, partiel staffering  med oliefarver  på 
overordentlig tynd kridtgrund. Indskrifterne  er 
med forgyldt  fraktur  på sort bund, i postamen-
tet: »I Skulle Giøre Efter/  Ordet oc Icke alleni-
ste/ Høre det, med hvilcket/ I bedrage Eder self 
iac. I/ Salige ere De som/ Høre Guds Ord/ Oc 
bevare det LVC. II« og i gesimsfrisens  felter: 
»Bedrer eder oc troer evangelio mar. 1./ Om 
Iesu vidne Alle/ Propheter at alle/ De som tro/ 
Pa(a) han(n)em ved hans/ nafn  hafuer  syndernis/ 
forladelse,  Act. 10«. I kartoucherne i kurvens 
felter  refererer  indskrifterne  til de reliefskårne 
scener ovenover begyndende med Adams ska-
belse: 1) »Gen. 1. v. 26. Lader os giøre et menni-
ske Til vort Billede«, 2) »Gen. 2. v. 18. Ieg vil 
Giøre Hannem En medhielp.«, 3) »Gen. 2. v. 
17. Hvilcken Dag du æder Deraf  Skalt du døe«, 
4) »Gen. 3. v. 7, Da oplodes deris øyen at de 
vaare nøgne«, 5) »Gen. 3. v. 10. Ieg Hørde din 
røst oc fryctede  thi skiulte ieg mig«, 6) »Gen. 3. 
24. Gud sette cherubim, at være veien Til Lif-
sens træ«, 7) »Gen. 3. 19. I dit ansictis Sued. 
Skal du æde brød«, og på himlen: »Raab Høit 
Spar icke (din Strube)/ Opløft  Din Røst som en 
Basune oc kundgiør/ Mit Folck Deris ofver/ 
Trædeise ES. 58 [,1] Væ(!) mig/ om ieg icke 
prædicker/ Euangelium 1029«. Opstillet ved 
fjerde  pille i syd. 

†Prædikestol.  I skibets sydmur ses spor, som 
antyder tilstedeværelsen af  en udvendig prædi-
kestol, se s. 1810. 

Stoleværkets  ældste gavle stammer fra  midten 
af  1500'rne;106 også 16- og 1800'rne er repræsen-
teret, selv om kun et lille antal af  de talrige ældre 
stole, som har stået i kirken, er i behold. 
1716-17 blev således 97 repareret. Den oprinde-
lige indretning med åbne rygstød er bibeholdt. 
Sæderne er fornyet  og fremtræder  nu bredere 
end fra  begyndelsen, muligvis samtidig med 
denne ændring er dørene fjernet.107  Stolene er 
opstillet i blokke flankerende  midtgangen, men 
afbrudt  af  pillerne; bænkene vest for  indgangs-

døren anskaffedes  i sidste halvdel af  forrige  år-
hundrede. 

1) De ældste stole (fig.  54, 55a) er antagelig 
udført  omkring eller kort efter  midten af 
1500'rne, jfr.  gavle i Højby (Ods hrd.) hvoraf  en 
med årstal 1555 og degnestolen fra  1557 i Åge-
rup (s. 269 med fig.  26). De er af  varierende 
bredde, fra  20 til 33 cm. To har foroven  på den 
glatte gavl et udsparet cirkelfelt  hvori roset eller 
karvesnitsmønster; andre to har et felt  med ud-
sparet stavværk, og endelig er den sidste og 
smalleste helt glat. Alle afsluttes  med hjørnespir, 
som enten er snoede eller glatte med forskelligt 
formede  udsparede felter.  Derimellem ses fiale 
med korsblomst, en primitivt skåret herme eller 
en form  for  bladmønster. 

2) 1560-90'erne. Fire gavle med fladsnit  i vari-
erede geometriske mønstre (fig.  55b-c).108 Den 
øvre afslutning  er enten formet  som et cirkel-

Fig. 54. Stolegavle nr. 1 fra  1550'erne, sml. fig.  55a 
(s. 1837). Tegning af  H. Storck 1878. NM2. - Bench-
ends  no. i from  the 1550s, cf.  fig.  55a. 
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Fig. 55a-e. Stolegavle. a. Nr. 1 fra  1550'erne, sml. fig.  54 (s. 1837). b-c. Nr. 2 fra  1560-90'erne (s. 1837). d-e. Nr. 3 
fra  1637 (s. 1838). NE fot.  1981. - Bench-ends.  a. No.  1 from  the 1550s, cf.  fig.  54. b-c. No.  2 from  the 1560-90s. d-e. 
No.  3 from  1637. 

udsnit eller for  to gavles vedkommende som en 
trekantgavl. I sidste tilfælde  er der under gavlen 
en frise  med reliefskårne  versaler, som anfører 
ejerindens navn: »Dorite Ra/smvsdater«. I for-
bindelse med en undersøgelse 1885 fremkaldt  af 
kirkens ønske om fornyelse  af  stolene omtaler 
Direktionen for  de antikvariske Mindesmærkers 
Bevaring (Nationalmuseet) sammen med disse 
to gavle en senere bortkommet †låge. 

I de næsten cirkulære endestykker er indridset 
linjer, der minder om den fra  jævnaldrende 
gavle kendte muslingeskaldekoration (se f.eks. 
en oversavet i Butterup s. 77, fig.  19). Geome-
triske mønstre udført  i fladsnit  ses på stolegavle 
og paneler eller prædikestole spredt over Sjæl-
land, eksempelvis stolegavle i Kirke Helsinge, 
Sigersted, Haslev og en dørfløj  i Høm.1 0 9 

3) Med indskåret årstal 1637 (fig.  55d), en da-
tering, der ud fra  stilistiske kriterier meget vel 
kan være forfærdigelsesåret,  sml. præstestol i 
Fodby.110 På en tilsvarende gavl læses initialerne 
ARD; disse to gavle har et højt postament 
smykket af  kassetteværk hvorover en pålagt pi-
laster, der smalner opefter;  over et profilkapitæl, 
hvori indgår tandsnitliste, ses i frisen  de oven-
omtalte initialer samt årstal. Øverst trekantgavl 
med tre toptinder. 

Yderligere to gavle er udført  efter  samme 
skema, dog smalner pilastrene her nedefter;  des-
uden er den bredere og kanneleret. I gesimsen 
er, muligvis sekundært, indskåret henholdsvis 
»BID 16« (fig.  55e) og »MOD 64«. 

4) Fra 1885-88,111 beslægtet med stole tegnet 
af  arkitekt Christian Hansen til bl.a. Holbæk 
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S. Nikolaj kirke 1868, jfr.  også Store Taastrup 
og Havrebjerg.112 Gavlene har spærformet  af-
dækning og derunder spidsbuet felt  hvori lille 
roset foroven.  I modsætning til de nævnte stole 
har armlænene ingen udsmykning. For nærvæ-
rende findes  6 korte og 12 lange, egetræsmalede 
opstillet i skibets vestende og i sideskibene. 

Om stolenes tilstand i de senere århundreder 
haves følgende  arkivalske oplysninger: 1716 var 
de rådne, løse og ganske ubrugelige, hvorfor 
der indkøbtes materialer til deres forbedring.26 

Arbejdet, som omfattede  97 stole, skulle udfø-
res af  snedker Mogens Høyberg fra  Kalund-
borg. Næste år fik  snedker Just Henrich Rued-
muller betaling for  hængsler, søm og andet der-
til. 1748 oplyses, at kirken har tre gange og fire 
rader stole,20 formentlig  to i midtskibet og en i 
hver af  sideskibene. 1842 trængte adskillige døre 
ved stolene til at blive gået efter,  så at de kunne 
lukkes, og de følgende  år var det sæderne, der 
havde behov for  reparation eller fornyelse.23 

Denne synes først  gennemført  1885, da det i 
forbindelse  med forslag  til stolenes nyopstilling 
bemærkes, at de smalle, særdeles umagelige sæ-
der, de stejle rygge, de plumpe jernbeslag og 
uregelmæssigheder i anbringelsesmåden samt i 
højden berettiger en fornyelse. 

Inden fornyelsen  besigtigedes stolene; deres 
udseende og tilstand blev noteret, og der tegne-
des en skitse af  opstillingen. Heraf  fremgår,  at 
de ovenfor  beskrevne ældre stole stod i fjerde  og 
hovedsagelig femte  fag.  De øvrige †stole  skøn-
nedes uden arkæologisk eller kunsthistorisk in-
teresse og mentes at stamme fra  slutningen af 
1700'rne. Alle var strøgne med en hvidblå farve 
fra  samme tid eller begyndelsen af  1800'rne. 

Ud for  indgangsdøren afsluttedes  nordsidens 
vestre stolerække med et †panel, som ifølge  be-
skrivelsen må formodes  at være udført  o. 1600. 
Det bar følgende  indskrift,  vistnok med versa-
ler: »Den(n)e stol hafvr  de tvend gvdfrytig 
mend Ped(e)r Ped(e)rsøn oc Ped(e)r Nilsøn 
b(e)kosted i Holmstrvp i Akselholm«. 

Korstole  (fig.  56 og 57), fra  o. 1500. I alt ti 
stole, fem  i nord og fem  i syd er opstillet i koret 
imellem de to østligste pillepar, på hver sin side 
af  altertavlen, vinkelret på denne. Af  stolenes 

overbygning, som har dannet væg mod sideski-
bene, er intet bevaret, men en rille i dækplan-
kerne antyder tilstedeværelsen. Stoleryggenes 
nuværende øvre afslutning  stammer hovedsage-
lig fra  ny tid. De to pulte har delvis oprindelige 
gavle, og det ene pultbræt er ligeledes gammelt, 
mens resten er fornyet. 

Stolene, der står på et forhøjet  plankegulv, 
hvoraf  halvdelen af  nordsidens stammer fra 
1800'rne, er opbygget efter  den almindelige mo-
del kendt fra  f.eks.  Roskilde og Skælskør.113 De 
har gennemløbende dækplanker med frem-
spring over svungne armlæn beregnet til at 
støtte albuerne på, når gudstjenesten krævede, 
at kannikerne stod op. Til samme formål  er der 
under sæderne anbragt konsoller (misericordier) 
formet  som mandshoveder af  forskelligt  udse-
ende. Vangerne har kvartcirkulære udsparinger 
til klapsæderne; herunder er der i forkanten  et 
reliefskåret  firblad  og længere nede en ottekan-
tet søjle. En tilsvarende bærer dækpladen; bag 
søjlerne findes  en udskæring, og bag den øverste 

Fig. 56. Korstole i sydsiden (s. 1839). NE fot.  1981. -
Choir  stalls  on the south side. 
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Fig. 57. Korstole i nordsiden (s. 1839). NE fot.  1981. - Choir  stalls  on the north side. 

Fig. 58. Detaljer af  korstole, sml. fig.  57. Håndstøtter formet  som hoveder (s. 1839). NE fot.  1981. - Details of  the 
choir stalls,  cf.  fig.  57. Hand  rests in the shape of  heads. 
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er der yderligere én formet  som et vindue hvori 
grenværk. Under den øvre søjle er forkanten 
trukket frem  som håndstøtte i form  af  hoveder 
(fig.  58). - Over ryglænenes dækplader sidder 
nu for  størstedelen nyere, udsavet løvværk i fem 
felter  svarende til stolenes antal; heraf  er to i 
nord og to i syd gamle. 

Det bør noteres, at den østligste stol i begge 
sider er smallere end resten - et forhold,  som 
tydeligvis ikke er oprindeligt. Det skyldes mu-
ligvis, at stolene var beregnet til at stå et fag 
længere mod vest, hvor målene passer, dersom 
alle fem  stole var lige brede. Den afvigende  ud-
formning  af  de tre østligste pillepar synes at be-
kræfte  formodningen  om et, i hvert fald  fra  be-
gyndelsen planlagt større kor. 

Pultene er sammensat af  dele fra  meget for-
skellig tid, idet omtrent halvdelen af  to af  gav-
lene og det ene pultbræt er udført  i senmiddelal-
deren, mens resten er af  nyere dato, enten stam-
mende fra  stolenes nyopstilling og delvise for-
nyelse i 1880'erne eller fra  begyndelsen af 
samme århundrede. På den tidligere omtalte 
skitse (fig.  73) er kun markeret den endnu eksi-
sterende pult i syd, hvis ælde fremgår  af  adskil-
lige indskårne initialer og årstal (fig.  74) hvor-
iblandt »Io(h)annes Christophori Cimb: anno 
1607«, »anno 1628 H Pavlvs Olai«, »Hans Iør-
gensen R 1643 3 May« og »L: B: 1783«. Den 
glatte gavl i øst og forpanelet  er nye, men po-
diet, hvorpå pulten og stolene står, er gammelt. 
Det gælder også halvdelen af  gavlen i vest, 
hvorom det i skrivelse til ministeriet hedder, at 
den kunne suppleres, hvilket også er sket. 
Samme forhold  gælder vestgavlen på pulten i 
nord, men her er pultbrættet som nævnt nyt. De 
to våbener på gavlene er forskellige  i fremstil-
lingsmåden ved, at det i sydsiden er malet, mens 
nordsidens er reliefskåret.  Selv om stafferingen 
kun i begrænset omfang  er bevaret, synes våbe-
nerne at kunne henføres  til to Roskildebisper: 
Mod syd Johan Jepsen Ravensberg (†1512) og 
mod nord hans efterfølger,  Lage Urne. 

Skriftestol  (fig.  59), fra  1717, forarbejdet  af 
snedker Just Henrich Ruedmuller.26 Stolen er 
200 cm høj, 125 bred og 115 dyb. Forsidens 
låge, med oprindelige bukkehornsbeslag,  flanke-

res af  kannelerede, toskanske pilastre og har to 
fyldinger,  den øverste med udsavede mønstre, 
som genfindes  i sidepanelernes tilsvarende fyl-
dinger; derunder har de hver to glatte rektangu-
lære. Over glat gesims en udkraget kronliste. 
Stolen er malet med en lys grå farve  og står i 
koret, bag altertavlen, op ad østvæggen. 1905 
betegnet gammel og brøstfældig.25  Det er usik-
kert, om det er samme stol for  præsten, der 1832 
stod i koret og beskrives som meget smagløs og 
vansirende.114 

†Møbler  i sakristiet.  1647 nævnes et bord med 
bordkiste udi, og i 1690'erne et lille gammelt 
bord i sakristiet.14 

En herskabsstol  er i slutningen af  1800'rne ind-
rettet øst for  prædikestolen.115 Dens to gavle ud 
mod midtergangen har trekanttopstykker med 
tinder hvorpå drejede spir; i felterne  ses friherre-
kroner, i frisen  våbener for  henholdsvis Adeler 
og de Falsen (antagelig for  Frederik Herman 
Christian de Falsen baron Zypthen-Adeler, der 
fra  1878 til 1908 ejede Dragsholm, hvorunder 

Fig. 59. Skriftestol  fra  1717, udført  af  Just Henrich 
Ruedmuller (s. 1841). NE fot.  1981. - Confessional  from 

1717 executed  by Just  Henrich  Ruedmuller. 
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Fig. 60a-c. Vægskabe. a-b. Skab i søndre sideskibs blændede præstedør, vist i lukket og åben stand. Bemærk det 
hemmelige rum i bunden (s. 1842). NE fot.  1981. c. Skab i niche i sakristiets nordvæg (s. 1842). HJ fot.  1988. -
Wall  cupboards,  a-b. Cupboard  in the walled  up priest's  door  in the south side  aisle, shown both closed  and  open. Notice  the 
secret compartment  in the bottom. c. Cupboard  in a niche in the north wall  of  the sacristy. 

kirken hørte). Mellem gavlene to låger med fyl-
dinger. Stolen står mørkbejdset, bænke og panel 
dog med mørk egetræsmaling. 

†Herskabspulpitur.  1818 noterede synet, at 
trappen op til den Kattrupgård tilhørende stol 
var aldeles borte,57 og endnu 1841 synes den at 
mangle, siden den udvendige dør til samme stol 
burde forsynes  med forsvarlig  lås og lukke. Da 
den ikke benyttedes af  ejeren og skæmmede kir-
ken, ønskedes den 1845 fjernet,  hvilket dog 
først  skete 1849, hvorefter  et vindue indsattes i 
stedet for  døren.23 En affasning  i den yderste fals 
i nordmurens andet vindue fra  øst antyder, at 
døren har haft  sin plads her. Stolens placering 
har således været over for  prædikestolen som 
beskrevet af  I. H. Larsen 1832.114 

Skabe.  1) (Fig. 60a), fra  15-1600'rne, indrettet i 
den tilmurede præstedør i skibets sydvæg, andet 
fag  fra  øst. Forsiden, 130x63 cm, er i plan med 
tilmuringen og dækket af  tætsiddende vandrette 
jernbånd, der synes at følge  skabets sider, som 
det kendes fra  skabe, der er fjernet  fra  deres op-

rindelige indbyggede plads i væggen, eksempel-
vis Raklev (s. 1395, fig.  26). 

De to midterste af  fire  lodrette planker fun-
gerer som låge. I skabets bund er indrettet et 
hemmeligt rum, tilgængeligt når lågen åbnes 
(fig.  60b). I det indre findes  fire  hylder med ud-
savning på midten af  den slags, der kendes fra 
verdslige skabe.116 På lågens inderside sidder op-
rindelig lås bag det nederste nøglehul. Skabet 
står med gullig egetræsmaling. 

Udformningen  stemmer overens med beskri-
velsen i præsteindberetningen 1748 af  et skab i 
sakristiet, der brugtes til opbevaring af  altertøjet 
(kalk og disk).117 Der kan i hvert fald  ikke være 
tale om det skab, der nu er indrettet i en af  sa-
kristiets nicher (sml. nedenfor),  hvorefter  den 
mulighed må overvejes, at skabet er flyttet  fra 
sakristiet til sin nuværende plads. 

2) (Fig. 60c), fra  16-1700'rne, af  fyr,  indrettet i 
en vægniche i sakristiets nordvæg, øst for  dø-
ren, 138x67 cm, inkluderet et par centimeters 
fremspring  i begge sider. Lågen består af  to 
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planker holdt sammen af  to gangjern på for-
siden. Såvel lågen som de to ramtræer har hver 
to hulkele langs de lodrette kanter; tilsvarende 
ses på den vandrette plankeafdækning  foroven. 
Midt i lågens ene side er indfældet  en træklods, 
hvor en †lås har siddet. 

Skabet er muligvis indsat i nichen, efter  at 
skab nr. 1 flyttedes  til sin nuværende plads i ski-
bet (s. d.). 

Pengeblokken  (fig.  61), fra  15-1600'rne, er hug-
get i én blok; den er ca. 75 cm høj og 36x30 cm 
foroven  over de tre frie  siders affasning.  Der er 
pengeslids i det jerndækkede låg og låge i for-
siden. Fem vandrette jernbånd løber rundt om 
blokken; desuden ses nederst på forsiden  re-
sterne af  endnu et. Af  disse har det øverste og 
det nederste hver en øsken på forsiden  til en 
†jernstang, som har sikret lågen sammen med de 
hængelåse, der hørte til de to øskener på siden i 
næstøverste og næstnederste bånd. Meget lys 

grå med sorte jernbånd. Opstillet ved sydsiden 
af  nordrækkens femte  pille. 

Pengebøsser.  1) O.1860,118 af  messing, 20 cm 
høj, klokkeformet,  med pengetragt i toppen. 2) 
Fra 1900'rne, af  messing, cirkulær, med drevet 
græsk kors på forsiden  og pengetragt foroven. 

Dørfløje.  1) (Fig. 62), fra  o. 1500, sammensat af 
tre planker, der er profileret  ved sammenstø-
dene og holdt sammen af  to revler og to nye 
gangjern. I tårnets mellemstokværk, ind til ski-
bets loft,  med rester af  sort maling på siden mod 
tårnrummet. 

2) (Fig. 64), fra  o. 1500, næsten identisk med 
en nu forsvunden  dør til sakristiet. De er be-
slægtet med en dørfløj  i Drøsselbjerg fra  1489 og 
en enklere udformet  i Hammer kirke på Syd-
sjælland.119 Karvsnitsskæringerne foroven  gen-
findes  i princippet på en dør i Kirkerup, som 
yderligere er dekoreret forneden.  Døren er sam-
mensat af  fem  lodrette planker, som på den side, 

Fig. 61. Pengeblok fra  15-1600'rne, set forfra  og bagfra  (s. 1843). NE fot.  1981. - Alms post i6th/17th  century seen 
from  the front  and  back. 
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Fig. 62-63. Dørfløje.  62. Nr. 1 i åbningen fra  tårnets mellemstokværk til skibets loft,  formodentlig  fra  op-
førelsestidspunktet  (s. 1843). HJ fot.  1988. 63. Nr. 3 fra  1500'rne. Indgangsdør til våbenhuset (s. 1844). 1:25. 
Tegning af  H. Storck 1878, gengivet efter  Ældre Nordisk Architektur, III. Række. - Doors. 62. No.  1. between the 
second  storey of  the tower and  the loft  above the nave, presumably part of  the original  fabric  of  the nave. 63. No.  3. dating 
from  the 1500s. Entrance  to the porch. 

der vender mod skibet har to affasede  revler 
hvorimellem kryds. På ydersiden er der oven på 
to gangjern pålagt rammeværk bestående af  lod-
rette ramstykker og imellem dem diagonalt stil-
lede eller vandrette stykker dekoreret med store 
sømhoveder. I det øvre bræt, som er afpasset 
efter  døråbningen, er huljernssnit formet  som 
rosetter. På ydersiden snoet dørring,  af  jern, på 
indersiden klinkefald.  I skibets norddør. 

3) (Fig. 63), fra  1500'rne. Den store dør består 
af  fire  lodrette planker, som på indersiden hol-
des sammen af  to revler med kryds imellem. På 
ydersiden er slået ni vandrette planker, den øvre 
afpasset  efter  døråbningen og forsynet  med tre 
meget vejrbidte, nu næsten helt borttærede 
karvsnitsrosetter og huljernsstik. Resten af  plan-
kerne har forskelligt  formede  udskæringer og er 

desuden forsynet  med sømhoveder, som på dø-
rens bagside er bøjet om. Her sidder også en 
stor lås, hvis låsehus af  træ er formet  som en 
firkantet  planke, hvori »kører« en jernstang. På 
ydersiden glat, cirkulært nøgleblik af  jern og et 
spinkelt håndgreb. På indersiden er døren brun-
malet, udvendig står den ubehandlet. Indgangs-
dør til våbenhuset. 

4) 17-1800'rne,120 på ydersiden flammeret  om-
kring rudestillet kvadrat, indvendig forsynet 
med glat beklædning fra  1900'rne. Udvendig 
rødmalet, indvendig lakeret. I skibets syddør 
(sml. fig.  20), ude af  brug. 

5) Muligvis fra  1839, da en ny tårndør an-
skaffedes.23  Rødmalet. 

6) Formentlig fra  1891.52 Rødmalet. Til sakri-
stiet. 
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†Dørfløj  (fig.  65a), jævnaldrende med nr. 2, 
kendt fra  tegning af  Storck, hvoraf  fremgår,  at 
den var forsynet  med lignende, men enklere 
rammeværk, idet der mellem fem  lodrette ram-
træer kun sås diagonaltstillede og ingen vand-
rette stykker. Dørfløjen,  der sad i åbningen mel-
lem kor og sakristi indtil 1891, syntes allerede 
1910 at være forsvundet  fra  kirken. Samtidig 
†dørring  se fig.  65b. 

Orgel,  bygget o. 1927-28 af  Th. Frobenius & 
Co., København.121 Otte stemmer og én trans-

mission, ét manual og pedal. Disposition: Ma-
nual: Bordun 16', Principal 8', *Rørfløjte  8', 
*Salicional 8', *Celeste 8', Octav 4', *Travers-
fløjte  4', Octav 2'; oktavkoppel, svelle for  de 
med * mærkede stemmer. Pedal: Subbas 16' 
(transmission). Tutti. Pneumatisk aktion, kegle-
vindlader. I kirkens vestende; af  hensyn til vest-
vinduet er instrumentet opbygget i to huse langs 
sidevæggene. Facaderne, vendt mod midtergan-
gen, har attrappiber af  sølvbronzeret zink. 

Salmenummertavler,  fra  o. 1910,122 med vinkel-

Fig. 64. Dørfløj  nr. 2, 
mellem våbenhus og 
skib (s. 1843). NE fot. 
1981. - Door no. 2 between 
the porch and  the nave. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 
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Fig. 65a-b. †Dørfløj  mellem kor og sakristi, a. Helhed mod kirken (s. 1845). 1:25. b. Detalje med †dørring 
(s. 1845). 1:5. Tegninger af  H. Storck 1878. N M 2 . - †Door between the chancel and  the sacristy. a. Facade  towards  the 
church. b. Detail  showing †door  ring. 

formet  afslutning  foroven  og forneden  en lille 
kasse inddelt i rum til numrene, som er af  metal. 
Sortlakerede med gylden frakturindskrift:  »Før 
Prædiken« og »Efter  Prædiken«. Fra ældre foto-
grafier  kendes enkle tavler med buetunge for-
oven og hvidmalet frakturindskrift  som de ny-
eres. 

Kirken oplyses af  lampetter  på vægge og piller. 
†Petroleumshcengelamper  var 1899 ophængt i arka-
derne (jfr.  fig.  35).25 

Seks hatteknager,  tildannet af  afbarkede  grene. 
1) I den ene indridset sammenskrevne initialer 
og årstal: »Anno MHS (eller HMS) 1710«. Rød-
malet med cirkler konstrueret med en passer, 
hvis huller og cirkelslag står lyse. På sydsiden af 
femte  pille i syd. 2-6) Af  de udaterede sidder to 
på sydsiden af  tredje og fjerde  pille, mens de tre 
sidste er anbragt på sydvæggen. 

Tårnur,  formentlig  fra  slutningen af  16- eller 
1700'rne, af  smedejern, samlet med kiler (højde 
72 cm, længde 98 cm, bredde 44 cm). De fire 
hjørnestivere er forlænget  nedefter  som udad-
bøjede ben. Foroven har der været pyntebøjler, 
formodentlig  som spiraler, men de er næsten 
helt fjernede.  De vandrette stivere er profilerede 
ved enderne. I en af  disse et stempel, stammende 
fra  smeltehytten. 

Gangværk med timeslagværk, kvarterslag-
værk mangler nu. Gangen sidder i midten af 
rammen, de to slagværker i hver sin ende, med 
akslerne vinkelret på gangværket. Stokkedrev 
overalt i det oprindelige værk. Trævalser med 
hesteskoformede  spærværker. Lodder af  bly. 
Optræksudvekslinger. Gangværket har mellem-
hjul og ganghjul med hagegang. Langt jernpen-
dul (ca. 3,30) med linse. Slagværket har kon-
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ventionel udløsning med ikke mindre end 16 
hammerløftestifter,  samt et ekstra hjul, hvorpå 
vindfanget  er anbragt. 

Da uret mangler kvarterslagværk - der findes 
ingen kvarterklokke i kirken - og i øvrigt nu er 
anbragt på en yderst akavet måde, må man for-
mode, at det har stået et andet sted, sandsynlig-
vis på Dragsholm slot (jfr.  s. 1790), hvor der fra 
gammel tid haves både time- og kvarterklokke. 
Det nuværende 8-døgnsur dér blev opsat 1856 af 
tårnurmager A. Funch, som samarbejdede med 
Louv, hvis navn er malet i urhuset i Holmstrup: 
»26 Maj 1857 P. C. Louv«.123 Det gamle værk fra 
Dragsholm er da blevet flyttet  til Holmstrup. 

Urhus i øvre mellemstokværk, ved sydmu-
ren, lige ud for  urskiven. 

Kirkeejeren ønskede 1870-71 at nedtage uret, 
men det forblev  på sin plads til trods for  at »der 
nu i alle gårde og huse er stueure og enhver 
gårdmand, husmand og karl ejer et lommeur. 
Sognerådet ønsker tårnuret bevaret til at stille de 
mange små ure efter«.80 

Et †slagur  nævnes tidligst 1647.14 Det havde 
også en klokke nede i kirkerummet (1748).20 

Uret gik kun mådeligt, og 1855 skønnes det 
ubrugeligt.124 

Urskiven  (fig.  66) er firkantet  med hvid bund 
og sorte romertal og med timeviser (»stiv vi-
ser«), Den har tidligere haft  inddelinger i 2 
gange 12 timer.114 I sviklerne anes årstallet 1856 
under den hvide maling. 

Klokke  (fig.  67), fra  1793. Tvm. 115 cm. Ifølge 
indskrift  med reliefversaler  »Forferdiget  af 
H. C. Gamst i Kiøbenhavn bekostet omstøbt af 
baron Friderich Adeler 1793«. Over indskriften 
og på slagkanten ses bladborter, på slagkanten 
desuden profillister.123  Ophængt i slyngebom. 

*Klokke?  Fra o. 1500, uden indskrift  eller de-
koration. Af  Uldall126 tilskrevet Oluf  Kegge. 
Ifølge  samme forfatter  siges klokken at være 
ført  fra  S. Sørens kirke i Holmstrup til dens nu-
værende plads i Hørve (Ods hrd.). 

†Klokker.  Fra 1400, omtalt i præsteindberet-
ningen 1748, hvor det udtrykkeligt bemærkes, 
at der i klokketårnet kun er én klokke, »af  yp-
perlig lyd og størrelse«.20 Indskriften  med gam-
mel »munkeskrift«  gengives således: »Alpha et 

Fig. 66. Urskive på tårnets sydmur. I sviklerne anes 
årstallet 1856 (s. 1847). HS fot.  1974. - Dial of  clock  on 
the south wall  of  the tower. The  date  1856 is faintly  dis-
cernible. 

Fig. 67. Klokke støbt 1793 af  H. C. Gamst i Køben-
havn (s. 1847). NE fot.  1981. - Bell  cast in 1193 by 
H.  C. Gamst of  Copenhagen. 

127* 
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o(mega) principium et finis.  Primus et novissi-
mus. A(nn)o dei med et die Marie Magdalena« 
(alfa  og omega. Begyndelsen og enden. Den 
første  og den sidste. I det Herrens år 1400 og på 
Marie Magdalenes dag). På legemet var tre vå-
bener og stempler med små ulæselige bogstaver 
omkring. 

Ifølge  samme kilde var der i tårnet et urværk, 
som slog både i tårnet og i kirken; denne op-
lysning forklarer  et udsagn i Danske Atlas gå-
ende ud på, at der i tårnet »er et urværk samt to 
klokker, den ene fra  1400«, den anden kendes 
ikke.127 

To klokkerebshuller i korhvælvet, under det 
sted, hvor en tagrytter har siddet, bekræfter  til-
stedeværelsen af  en eller to †klokker i denne. 

Klokkestol,  af  eg, med adskillige genanvendte 
planker. De to lodrette stolper, som deler sto-
len, er usædvanlig kraftige;  den ene er yderligere 
suppleret med en spinklere stolpe. Midtfaget  har 
krydsbånd under klokken, sidefagene  i hele fa-
get. 

GRAVMINDER 

Gravsten  (fig.  68), o. 1652. Mads Nielson, skov-
foged  i Hömstrvp, †1652 i sin alders 84. år, og 
hustru Maren • daater, †16• ... år. Rødgrå 
kalksten, 87x58 cm, med fordybet  versalind-
skrift  i oval midt på stenen. I hjørnerne cirkelfel-
ter med firkløver,  mellem de øvre vinget engle-
hoved, og mellem de nedre ovalfelt  med kra-
nium, korslagte knogler og timeglas. Stenen er 
udført  efter  skema beslægtet med gravstenen i 
Rørby over Niels Holgersen Bruun, †1707 (s. 
1531 med fig.  40). I midtskibets gulv, nord for 
sydrækkens tredje pille. 

†Kiste,  1821. Ifølge  indskriften  på låget rum-
mede den Christian Fridrich greve af  Moltke, 
forst-  og jagtjunker. *ll .sept. 1799, †30.juli 
1821. I sakristiet, hvorfra  kisten 1827 ønskedes 
fjernet,  for  at rummet kunne blive ryddeliggjort 
til brug for  sognepræsten,23 men endnu 1857 
stod den simple, sorte kiste dér.128 

Støbejernskors,  fra  1800'rnes midte, antagelig 
det, der ses på Kornerups tegning fra  1859 
(fig.  1), på »I L Birch.s Familiebegravelse« som 

Fig. 68. Gravsten over Mads Nielsen, †1652, og hu-
stru, Maren (s. 1848). NE fot.  1981. - Tombstone  of 
Mads  Nielsen,  †1652, and  his wife  Maren. 

angivet med reliefversaler  i korsskæringen. La-
tinsk kors med trekløverformede  ender, 100x67 
cm. Glat bagside. Svarende til kors på Holmens 
kirkegård, København.129 På kirkegården, syd 
for  kirken. 

†Kirkegårdsmonumenter.  1) Fra 1800'rne, ældre 
end 1878, da Hans J. Holm tegnede det.130 I om-
talen nævnes blot, at det er smedet. Det ser ud 
til at have været beslægtet med et fra  Søstrup, 
nu i Holbæk Museum.131 2-4) Tre marmorplader 
på et ikke nærmere betegnet gravsted.132 2) 
O. 1845. Christian Moller, *10. maj 1787, 
†l. marts 1845. 3) 1851. Johannes Splittorf, 
*25. aug. 1811, †23. maj 1851. 4) 1852. Ane Jo-
hanne Moller, *17. jan. 1790, †18. april 1852. 

På fotografier  fra  1910, 1922 og endnu 1952 
ses nu forsvundne  †støbejernsgitre  omkring ad-
skillige gravsteder (jfr.  fig.  21 og 4). 
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april 1887) til ministeriet, fastholder  sidstnævnte af-
visningen af  tanken om en fortifikatorisk  hensigt med 
de smalle, usmigede sprækker. Den omstændighed, 
at jordsmonnet omkring muren ikke er synderlig hæ-
vet taler også imod tanken om befæstning  - en ro-
mantisk opfattelse,  der senest er genfremsat  af  Johan 
Lange: Værn og våben i kirker og klostre, 1987, s. 56. 
25 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(86). 
26 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1713-19. Sjællands 
stifts  kirkergsk. - 1719-31. Rgsk. for  kgl. kirker. 
27 Ved synsforretningen  1903 forevistes  en tegning til 
det planlagte kapel, jfr.  note 25. 

28 Anton Birch: Set. Sørens Valfartskirke  i Holmstrup 
er »ældre end Amerika«, siger Murene, i Holbæk 
Amtstidende, 13. jan. 1943. 
29 S. 1118 og 1612. Vedr. Avnsø i Skippinge hrd. hen-
vises til Jørgen Ganshorn: Aunsøgård og Aunsø 
kirke. Bygningshistorie og sammenhæng, i ÅrbHol-
bæk 1981, s. 47-66. 
30 Jfr.  eksempelvis Gierslev og Årby (s. 1119, 1449). 
31 Som eksempel på en lignende, meget flad  koraf-
slutning kan nævnes Store Fuglede (s. 1615). Et flad-
buet fundament  for  tresidet gavl kendes bl.a. fra  rui-
nen af  Vordingborg Helligåndshus, jfr.  DK. Præstø s. 
201. 
32 Eksempel på det førstnævnte  ses i Radsted (DK. 
Maribo s. 981f.)  og Valløby (DK. Præstø s. 294f.),  på 
det sidstnævnte i Tibirke (DK. Frborg. s. 1318f.)  og 
Kliplev (DK. SJyll. s. 1971), hvor koret dog ikke er 
bredere end skibet. 
33 Et mere nærliggende eksempel på en sådan om-
bygning, der er gået i stå efter  færdiggørelsen  af  koret 
ses i S. Olai i Skanør, jfr.  Kjeld de Fine Licht: Øre-
sundsmotiver, i NMArb. 1976, s. 37. 
34 F.eks. Trap; Harald Langberg: Danmarks Byg-
ningskultur, I, 1955, s. 104; Erik Horskjær i Hakon 
Lund og Knud Millech, red.: Danmarks Bygnings-
kunst, 1963, s. 167; Hugo Johannsen i Hakon Lund, 
red.: Kirkens huse. Danmarks arkitektur 6, 1981, s. 
92. 

35Jfr.  note 28; endvidere sammes redegørelser for 
gravningerne 1945 og -46 med en lang række iagtta-
gelser vedrørende den stående bygning. Det anførte 
citat stammer fra  Mackeprangs indberetning 1910. 
36 Det skal bemærkes, at fortandingen  ikke umiddel-
bart kan iagttages indvendig, hvor forholdet  sløres af 
hvidtekalk. Der kan dog næppe herske tvivl om et 
byggestop på dette sted, hvor fortandingen  udvendig 
rejser sig over en høj syldsten, der midlertidigt har 
dannet hjørne. Som yderligere indicier kan nævnes, 
at løberskiftet  mellem gesimsens savtænder her af-
sluttes med en binder; endvidere at det tredje bomhul 
på dette sted er anlagt mellem to af  fortandingens 
tænder og således mod sædvane ikke afdækkes  af  en 
løber. 
37 Jfr.  indb. s. 12 (1946) og snit i udgravningsfelt  Aa 
på tegning 3. 
38 Det bemærkes, at stenene i den middelalderlige rest 
af  søndre sideskibs taggavl er tyndere end de til høj-
kirken benyttede, hvorfor  sammenføjningen  ved for-
tandingen ikke er lykkedes, hvorimod der er bedre 
overensstemmelse i nord. 
39 Birchs undersøgelse viste (jfr.  indb. 1946 s. 23, teg-
ning 7 med udgravningsfelt  H), at koromgangens in-
dre hjørne i nordvest er tilføjet  efter  opførelsen  af 
lukkemuren. Justeringen måtte foretages,  fordi  kor-
polygonens nordøsthjørne ikke var afsat  i flugt  med 
nordre sideskib (jfr.  s. 1802). 
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40Jfr.  Tore Nyberg og Thomas Riis, udg.: Kalund-
borgs Historie, 3, 1983, s. 33f.;  Jørgen Ganshorn: 
Stenhuse i Kalundborg, i Hikuin, 13, 1987, s. 75f. 
Huset er målt af  Jacob Kornerup 1877 (NM2) før 
restaureringen samme år; endvidere 1913 af  Axel Ek-
berg, jfr.  ÆldNordArch. V. Ser. 4. R., sml. note 55. 
41 Jfr.  det righoldige materiale i Helsingør S. Marie 
(DK. Frborg. s. 313) og Elna Møller i artiklen »tegl«, 
i KulthistLeks. XVIII, sp. 152. 
42 Jfr.  f.eks.  Finderup (s. 1155). 
43 Eksempelvis den nedrevne kirke i Varberg på Hal-
landskysten, jfr.  SvK. vol. 181. Se tillige den nyttige 
sammenstilling af  kirkeplaner i Anders Andrén: Den 
urbana scenen. Bonn og Malmø 1985, s. 191-237. 
44 Eksempelvis Helsingør S. Marie (DK. Frborg. s. 
301 ff.)  og Køge S. Nicolai (DK. Kbh. Amt s. 180). 
45 Utilstrækkelig fundering  i forbindelse  med delvis 
benyttelse af  forgængerens  fundamenter  kendes bl.a. 
fra  Køge S. Nicolai, hvor fremgangsmåden  er an-
svarlig for  den stedvis stærkt udadhældende højkirke-
mur, jfr.  DK. Kbh. Amt s. 172 og 188. 
46I selve kirken svinger stenmålene mellem 27-
28x13-14x9-10 cm. 
47 Undtaget herfra  er gesimsen bag sakristiet, hvor 
tænderne vender ens. 
48 En nærliggende parallel findes  i Store Fuglede (s. 
1615) og har muligvis også kronet det nedrevne lang-
huskor i Holmstrup (jfr.  fig.  7b). Andre repræsentan-
ter er Fanefjord  på Møn (DK. Præstø s. 1014f.),  S. 
Petri og †S. Clara klosterkirke, begge i København 
(DK. Kbh. By, 1. bd., s. 242 og 6. bd., s. 33). Ideen 
levede videre i eftermiddelalderligt  kirkebyggeri, 
som det bl.a. fremgår  af  de nordsjællandske kirker i 
Alsønderup og Slangerup (DK. Frborg. s. 1444 og s. 
2037f.). 
49 Jfr.  redegørelsen herfor  i bl.a. Helsinge (s. 1247 og 
note 30). Et nærliggende eksempel på tilsvarende 
bomhuller til en svalegangs stikbjælker kendes fra 
den såkaldte rektorbolig ved Kalundborg Vor Frue 
(note 40), muligvis opført  af  samme bygmester, som 
har arbejdet ved Holmstrup kirke. 
50 En udvendig prædikestol er bevaret i en af  sydsi-
dens støttepiller ved johannitterkirken S. Hans i 
Odense, jfr.  »predikestol« i KultHistLeks. XIII, sp. 
431. På Krafts  kirkegård øst for  apsiden ved Lunds 
domkirke skal stenhuggeren Adam van Düren i 
1500'rnes begyndelse have forfærdiget  en prædike-
stol, hvorfra  afladskræmmeren  Archimboldi ifølge 
gammel tradition skal have uddelt syndernes forla-
delse, jfr.  Otto Rydbeck: Lunds domkyrkas bygg-
nadshistoria, Lund 1923, s. 235. Endvidere »Aussen-
kanzel«,  i Otto Schmitt, udg.: Reallexikon zur deut-
schen Kunstgeschichte, I, Stuttgart 1937, sp. 1293ff. 
51 Den oprindelige fløj  har været ophængt i stapler, af 
hvilke den øvre er bevaret i bunden af  den indre ni-
che. 

Fig. 71. Kirken, set fra  øst. Tegning af  Burman 
Becker, dateret 25. juli 1854. Det kongelige Biblio-
tek. - The  church seen from  the east. Drawing by Burman 
Becker,  dated  25th July  1854. 

52 Jfr.  indb. 1895. 
53 Jfr.  note 23 og 25. 
54 De forefandtes  i nuværende skikkelse 1910, men 

endnu 1880 (jfr.  fig.  17a) var gesimsen blot markeret 
af  et enkelt savskifte. 

55 Således Undløse sakristi, Kundby våbenhus samt 
korgavlene i Mørkøv, Havrebjerg og Store Fuglede 
(s. 362, 627, 778, 1090 og 1615). I Havrebjerg-gavlen 
fra  1529 ses en lignende underdeling af  den midterste 
højblænding. - Da kirketårnet i Krogstrup i Horns 
herred fik  nye taggavle 1881-82 (DK. Frborg. s. 2734) 
tegnedes de som variationer over Holmstrups våben-
hus, der netop 1880 var publiceret i ÆldNordArch. 
III. rk., planche 11, sml. fig.  17a. 
56 RA. DaKanc. Generalkirkeinspektionskollegiet. 
11. 1738-91. Indsendte visitatsberetninger. 
57 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn. 
58 Birch skitserede senere dette mønster efter  hukom-

melsen og opgiver ikke mål. Han daterede fliserne  til 
o. 1600, men de kan være middelalderlige. 
59 I regnskabet nævnes 5 nye vinduer i størrelse 1x2 

alen, 7 nye vinduesstænger og forbedring  af  4 gamle 
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Fig. 72. Indskrifter  og våbener, aftegnet  af  Søren Abildgaard på hans topografiske  rejser i årene 1756-78. På 
venstre side: Alterkalken, sml. fig.  43 (s. 1829); på højre: Våbener på et forsvundet  †skab til Maria-altertavlen, 
sml. fig.  40 (s. 1828), glasmalede våbener, sml. fig.  31-32 (s. 1820) og indskriften  på korbuebjælken, sml. fig.  49 
(s. 1833). N M 2 . - Inscriptions  and  coats of  arms, drawn  by Søren  Abildgaard  during  his topographical  travels  in the years 

1756-78.  On the left  page: The  chalice, cf.  fig.  43; on the right:  Coats  of  arms on a lost  †compartment  for  the Lady 
altar-piece,  cf.fig.  40, stained-glass  coats of  arms, cf.fig.  31-32 and  inscription on the Rood  beam, cf.  fig.  43. 

vinduer med nyt bly og lodning, jfr.  note 26. 
60 Indridsningen bemærkedes af  Helms, da han 1886 
besøgte kirken (jfr.  note 24). I hans indb. om kirke-
gårdsmuren findes  et afrevet  blad fra  notebog, 
hvorpå gnideaftryk  af  indridsningen, der læses som 
»1312«. 
61 Jfr.  LA. Godsarkiver. Adelersborg. 1719-1924. Kir-
kerne vedk. 1708 (note 88), nævnes behov for  bly-
tækkerarbejde, hvortil kunne benyttes »11 stk. store 
og små ruller gammelt tavlebly, som ligger i sakri-
stiet og tilforn  har ligget på tårnet«. - 1816 bemær-
kes, at der mangler noget bly på tårnets tag, muligvis 
til inddækning, jfr.  note 57. 
62 Jfr.  korrespondance i NM2; endvidere Antikvari-
ske Annaler, 4, 1827, s. 432-34; Aage Roussell, i Die 
Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien (Cor-
pus Vitrearum Medii Aevi), Stockholm 1964, s. 300f. 
63 I en kalkmalet fremstilling  fra  Stubbekøbing (DK. 
Maribo s. 272) afbildes  helgenen med kirkemodel 
svarende til den gængse ikonografi,  mens han på et 
forsvundet  †kalkmaleri i Århus domkirke foruden  bi-

spestaven bærer en knogle (DK. Århus s. 418 samt 
andre eksempler i note 163). 
64 Jfr.  ÅrbOldkHist. 1988 (Christian Jürgensen Thom-
sen 1788 - 29. december - 1988), s. 85; endvidere 
Antikvariske Annaler s. 432. En skematisk tegning 
med angivelse af  suppleringernes omfang  findes  hos 
Roussell (note 62). 
65 Våbenerne omtales tidligst 1748, da de beskrives 
som værende i »den lille gang mod syd«, jfr.  note 20. 
De er aftegnet  af  Søren Abildgaard (jfr.  fig.  72), der 
lokaliserer dem til »et vindue oppe i Koret«. Pastor 
Gøtzche beskriver dem i sin indb. til Oldsagskom-
missionen 9. okt. 1822, som værende i »et vindue på 
kirkens søndre side«. 
66 F.eks. en række glasmalerier fra  o. 1475 i kollegi-
atskirken Saint-Gommaire, Lierre, jfr.  Jean Helbig: 
Les vitreaux médiévaux conservés en Belgique 1200-
1500 (Corpus Vitrearum Medii Aevi. Belgique.Tome 
I) Bruxelles 1961, fig.  59, 61. 
67 1812 var alle fire  kors synlige. 
68 Sml. Jens Vellev: Altre og alterindvielser - særligt i 
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Odense stift,  i Fynske Minder 1975, 1976, s. 23-61. 
69 Jfr.  note 20; endvidere J. F. Fenger: Helgensager, i 
KirkehistSaml. II, 1853-56, s. 33. 
70 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820. 
71 DK. Frborg. s. 1052f.,  fig.  10. 
72 Västra Ryd (Uppland) fra  1479 og Hammarby (Sö-
dermanland), jfr.  Aron Andersson: Medieval Woo-
den Sculpture in Sweden, IV, Stockholm 1975, s. 282 
og 129, fig.  48-49 og V, 1964, s. 226 og 222-23. 
73 Et dyvelhul til fastgørelse  af  et løst korstræ be-
kræfter  dets tidligere tilstedeværelse. 
74 Jfr.  Else Kai Sass: Pilate and the Title for  Christ's 
Cross, i Hafnia  1972, s. 5-67. 
75 Uden angivelse af  plads opregner han fortløbende: 
?, Nikolaus, Katarina, Olav, Margareta og Barbara. 
76 To er tydeligvis forskellige  fra  resten. 
77 Jfr.  synets bemærkning 1842, at altertavlen bør re-
staureres (note 23). 
78 Jfr.  besigtigelsen 1971. 
79 Denne er ved dendrokronologisk undersøgelse da-
teret til o. 1375. 
80 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager. 
81 DK. Sorø s. 696, fig.  8. 
82 1830 behøvedes et nyt og større bæger (note 23). 
83 J. F. Fenger: Helgensager, i KirkehistSaml. II, 
1853-56, s. 1-51. Om kalken s. 20, om St. Sörens 
Holmstrup s. 31- 40. Det skal bemærkes, at Fenger 
foreslår,  at kalken er skænket af  dattersønnen, Hak 
Ulfstand,  der var lensmand på Kalundborg 1588- 91. 
84 Jfr.  DaBiogrLeks., 1979f. 
85 Jfr.  også synsudsættelse 1830 (note 23), da der for-
uden et nyt og større kommunionsbæger også ønske-
des et nyt og større »oblatfad«. 

86 Jfr.  note 14 og 70. 
87 NM2. Håndskriftsaml.  Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman  1755 og 1773. II. 
88 LA. Bispearkivet. Tuse hrd. 1661-1820. 
89 S. 1362 og 1429. I Røsnæs var stagerne forsynet 
med bliklys og lamper til lysvæske, i Tømmerup 
havde de forlorne  piber til lys; begge steder 1862. 
9 0 DK. Kbh. Amt s. 810 med fig.  9. 
91 Jfr.  N. L. Faaborg: Johan Thomas Lundbyes erin-
dringer fra  Røsnæs og Skarresø, i Fund og Forskning 
XV, 1968, s. 39-58. Om Holmstrup s. 56. 
9 2 S. 1233, 1280 med fig.  48 og 1328. 
93 Mackeprang: Døbefonte  s. 6, 96 og 406. 
94 Om kandestøberdynastiet Buntzen, se: Poul Hal-
kjær Kristensen: Danske Tinmærker, ved Holger 
Rasmussen, 1983. 
95 Kristusfiguren  er ved en sekundær skrue øverst i 
brystkassen fæstnet  til korstræet. 
96 DK. Sorø s. 538, fig.  5 og s. 1072, fig.  12. 
97 Jfr.  de to i note 96 nævnte krucifiksers  korstræ, 
hvor korsenderne er afvigende  udformet. 
98 Oversættelse ved Erik Skov. 
99 Jfr.  DK. Kbh. Amt s. 1677. Se også Poul Kürstein: 
Korstolene i Roskilde Domkirke og deres billeder, 
1966, især s. 8-9 og omslagets bagside. 
100 Sml. note 69, s. 32. Søren Abildgaards tegning af 
indskriften  (jfr.  fig.  72) svarer på få  undtagelser nær 
til de nuværende forhold;  dengang manglede »o« i 
»opem«. Endvidere læste han »corusati«, hvor der i 
dag ses »chorussati«, og det sidste ord opfattede  han 
som »corus«. Høyen gengiver indskriften  uden mar-
kering af  forkortelsesstreger:  »Glorioso confessoris 
Sto Severin hoc in loco duobis miraculis ad opem 

Fig. 73. Skitseplan af  stolestadernes opstilling 1885, da der fremsattes  forslag  om deres istandsættelse (s. 1839). 
N M 2 . - Sketch  plan of  the disposition  of  the benches in 1885, when a proposal for  their restoration  was put forward. 



1854 SKIPPINGE HERRED 

mortalium divinitui coruscati fabricatus  est chorus« i 
sin notebog. J. F. Fenger læste »duobus« og ikke »di-
vis«, »corruscanti« og ikke »corus sa(n)ti«, og op-
fattede  det sidste ord som »corus« og ikke 
»cor(por)is«. J. Kornerup satte en parentes om de 
bogstaver, der manglede, da han fra  en stige under-
søgte indskriften  og »med fuldkommen  sikkerhed« 
fandt  den oprindelige ordlyd efter  at have anbragt alle 
de løse bogstaver på deres oprindelige plads, hvor 
sporene var tydeligt at se på bjælken. 
1 0 1 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirke- og sko-
lergsk. 1895-1905. 
1 0 2 Jfr.  Jensen: Snedkere s. 103, 107 og samme: Lo-
rents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk 1910, s. 
12. 

103 Hjørnestatuetterne på den langt yngre stol, fra 
1671, i Næstved S. Peders kirke forestiller  ni apostle; 
yderligere tre er fremstillet  i forbindelse  med opgan-
gen svarende til forholdene  i Holmstrup, jfr.  DK. 
Præstø s. 99. 
1 0 4 Disse flammer  synes at være et særkende for  LJ, så 
vidt det ses, bruger læremesteren, Hans Gudewerth, 
dem ikke. 
105 Ældre er vist kun stolen i Fuglsbølle (Langelands 
Søndre hrd., Svendborg amt). 
1 0 6 Om de ældste stole i vore kirker, se Erik Skov: 
Almuebænk og herremandsstol? Bidrag til kirkesto-
lens historie i Danmark, i Strejflys  over Danmarks 
bygningskultur. Festskrift  til Harald Langberg, 1979, 
s. 235-49, især s. 236-37. 
107 kunne adskillige døre ikke lukkes; året efter 
var ulempen ved at blive afhjulpet  (note 23). 
1 0 8 Lignende ses på stolene i Fuglebjerg, hvor gavlene 
dog har en anden afslutning  foroven  (DK. Sorø s. 
992). 

1 0 9 S. 1275 med fig.  45-46, DK. Sorø s. 438, 572 og 
531 med fig.  6. 
1 1 0 DK. Sorø s. 1107 med fig.  9. Denne stol anses for 
at være udført  o. 1600-10. 
1 1 1 I skrivelse af  10. okt. 1885 fra  Kirke- og Under-
visningsvæsenet omtales en forestående  fornyelse  af 
stolene. Af  Kultusministeriets journalsager synes at 
fremgå,  at udskiftningen  af  stolene foregår  i løbet af 
årene 1885-88 (note 80). 
1 1 2 S. 336 og 1105 med fig.  30. 
1 1 3 DK. Kbh. Amt s. 1672 med fig.  300, 343 og DK. 
Sorø s. 254 med fig.  17. 
1 1 4 Larsen: Holbæk, 1, s. 217. 
1 1 5 Jfr.  omtale 1889 (note 23). 
116 Se Lars Friis: Gemmemøbler, kister, skabe, skuffe-
møbler og chatoller på Frilandsmuseet ved Sorgenfri, 
1976, s. 111, fig.  118. 
117 Jfr.  note 20. Det var stærkt jernbeslået og forsynet 
med to låse. Den tredje lås er skjult af  et jernbånd. 
1 1 8 1856 manglede bøsser (jfr.  note 23), men inven-
tariet 1862 (jfr.  note 25) nævner en. 
1 1 9 S. 1329 med fig.  38, DK. Præstø s. 799 med fig.  11 
og DK. Sorø s. 842 med fig.  5. 
120 1717 anskaffedes  †klinke og klinkefald  til den søn-
dre dør (jfr.  note 26). 
121 Meddelt af  Th. Frobenius & Sønner. 
122 I synsprotokollen læses 1889: Tre nummertavler 
med skydenumre anskaffes  og 1906: Fire nye num-
mertavler bliver anskaffet  (note 25). Ofte  synes der 
dog at være gået adskillige år, før  en henstilling blev 
efterkommet.  1897 (note 25): To nye store tavler med 
løse tal anskaffes. 
123 Om tårnurmagerne Funch og Louv, se Bodil Tor-
nehave: Bornholmske Urmagre, 1983, s. 135 og 146. 
1 2 4 Note 57 og 23. 

Fig. 74. Indskårne navne og årstal på pulten til korstolene i sydsiden (s. 1841). NE fot  1981. - Carved  names and 
dates  on the desk  of  the choir stalls  on the south side. 
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Fig. 75. Egnen omkring Holmstrup (sml. s. 1789-91). Syd for  landsbyen er S. Sørens kilde og mod øst Præ-
stemosen, som er levn af  den nu udtørrede sø, Læsø, med den lille holm, Kirkeholm, nær kirken. Læsøholm, en 
gård tilhørende Hvideslægten, var opkaldt efter  søen, der indtil 1300'rnes senere del også gav navn til kirke og 
sogn. Som det ses på kortet var Læsø det vestlige led i en kæde af  småsøer, af  hvilke Gulemose og Rajemose 
fortsat  eksisterer. Den nord-sydgående landevej passerede derfor  naturligt Læsøens vestbred og længere mod 
syd Bromølle, det vigtige overgangssted gennem den nu afvandede  Åmose. Udsnit af  målebordsblad ca. 1895. 
1:20.000. Kort - og Matrikelstyrelsen. - The  vicinity round  Holmstrup.  To  the south of  the village  is the holy spring of 
St.  Severin  and  to the east Præstemosen,  the former  lake,  Læsø, with the islet,  Kirkeholm,  near the church. Læsøholm, a 
manor belonging  to the Hvide  family,  was called  after  the lake,  that until  the latter  part of  the 14th century also gave its name 
to the church and  parish. As seen on the map, Læsø was the western part of  a chain of  small  lakes,  of  which Gulemose and 
Rajemose still  exist. The  north-south  going road  therefore  passed  the west shore of  Læsø and  further  south Bromølle,  the 
important  crossing through  the now drained  Åmose. 

1 2 5 1972 udskiftedes  kneblen, og samtlige beslag blev 
eftergået  og udbedret efter  behov af  firmaet  Thu-
balka, Vejle, der også 1930 havde repareret klokken. 
1 2 6 Kirkeklokker s. 208. 

127 DaAtlas VI, 224. I. H. Larsen anfører  med hen-
visning til samme kilde, at kirken har haft  tre klokker 
(note 114). 
1 2 8 Note 132 og 114, s. 218. 
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1 2 9 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, kata-
log nr. 182. 
1 3 0 Jfr.  ÆldNordArch., 1879, III. rk. bl. 15. 

1 3 1 Det er ikke omtalt i DK. 
1 3 2 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen Ussing: 
Gravskrifter  osv. 1-2. 1856-64. 



Fig. 1. Ydre, set fra  sydøst. HJ fot.  1989. - Exterior  seen from  the south-east. 

VISKINGE KIRKE 
SKIPPINGE HERRED 

Kirken er i Roskildebispens jordebog anført  med to 
mk.1 1444 nævnes en sognepræst,2 og fra  1453 kendes 
et brev, hvorved Roskildebispen indsatte en sogne-
præst i Viskinge samt annekset Avnsø.3 1493 siges det 
udtrykkeligt, at Roskildebispen har jus patronatus.4 

1567 havde sognet 24 tiendeydere,5 og kirken var 
kongeligt ejet,6 indtil historikeren, kancelliråd Niels 
Slange 29. aug. 1699 fik  skøde på patronats- og kalds-
ret (sml. altersølv, -stager og †klokke).7 Efter  denne 
erhvervedes rettighederne af  den kongelige general-
bygmester, Johan Conrad Ernst (sml. †begravelse i 
nordkapellet), der siden 1724 var ejer af  Avnsøgård.8 

28. dec. 1750 købte general Christian Lerche gården 
og dens kirker af  fru  etatsrådinde Ernst,9 hvorefter 
kirken lå under Lerchenborg (sml. messehagel og †al-
terklæde). 1804 gav den daværende grev Lerche kon-

gen skøde på jus vocandi.10 Ifølge  skøde af  24. juni 
1853 ejedes kirken nu af  baron Vilhelm Lerche (sml. 
kirkegårdsmonumenter) til Birkendegård (Værslev 
sogn), der året forinden  var udskilt fra  stamhuset.11 

Overgang til selveje fandt  sted 25. juni 1908. 
Møntfund.  Ved  harpning af  fyld  fra  gulvene i kirken 

1965 fandtes  32 mønter, heraf  26 danske fra  Christof-
fer  II til Christian IX, to norske fra  Frederik IV og 
Frederik V, tre mecklenborgske hulpenninge og en 
witten fra  Stralsund 1515.12 

Foruden mønterne indleveredes til Nationalmuseet 
*fund,  hovedsagelig fra  harpning af  gulvenes fyld  og 
omfattende  dels diverse bygningslevn såsom flise-
fragmenter,  vinduesglas, blysprosser, tagsten (munk), 
dels personlige ejendele i skikkelse af  knapper, kridt-
piber m.v. og endelig en række kistebeslag.13 
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Fig. 2. Landsbyplan 1806. - Village  map. 

Kirken, hvis tårn skal have tjent som sømærke 
(s. 1866), ligger højt på et bakkedrag i den øst-
lige udkant af  landsbyen, der først  i nyere tid er 
vokset herud (jfr.  fig.  2). Fra kirkegården, hvis 
højeste punkt ligger under koret, er der nu en 
storslået udsigt, navnlig mod vest og nord. Kir-
kegården har delvis bevaret gamle grænser mod 
syd, vest og nord, eftersom  den hverken har 
kunnet udvides mod den gamle landevej i syd 
(nu Kirkebakken) eller i vest, hvor terrænet fal-
der brat mod landsbyen. Først 1933 blev en til-
trængt udvidelse mod øst taget i brug,14 og i 

Fig. 3. Inderside af  låge i kirkegårdens sydvestre 
hjørne (s. 1858). HJ fot.  1989. - Gate in the south-west 
corner of  the churchyard  seenfrom  the inside. 

1960'erne er et større areal tillagt på det skrå-
nende terræn nord for  den gamle kirkegård. 

Kirkegårdens  hegn og indgange.  Den gamle del 
hegnes af  mure, der fortrinsvis  er sat af  store 
teglsten, hvilende på høj sokkel eller syld af  rå 
kampesten og enkelte kvadre. Fire-fem  meter 
øst for  sydvesthjørnet findes  i murens yderside 
en sten med skål  formede  fordybninger.15  Murene er 
formentlig  af  middelalderlig oprindelse, hvilket 
tillige gjaldt den †østmur, som fjernedes  ved ud-
videlsen (jfr.  fig.  4).16 Sydmuren, der udvendig 
prydes af  et fornyet?  savskifte  er i øvrigt ved en 
regulering og sænkning af  landevejen 1937 un-
derfanget  med kløvsten og for  den østre dels 
vedkommende befæstiget  med cement.17 Mu-
rene, der står hvidtede og afdækket  med ind-
advendte vingesten, repareredes i 1660'erne med 
såvel vingetegl som munke og nonner.18 -
Østudvidelsen hegnes af  samtidige kløvstens-
mure med afdækning  af  vingesten, mens kirke-
gårdens yngste afsnit  skærmes af  levende hegn. 

Samtlige ældre indgange findes  i syd mod 
Kirkebakken. Hovedindgangen er ud for  våben-
huset og har oprindelig fungeret  som køreport, 
men er nu efter  kirkegårdsudvidelsen og lande-
vejens regulering forbeholdt  fodgængere  og for-
synet med udvendig trappe. Dens piller er an-
tagelig fra  1800'rnes anden halvdel. De har ud-
vendige korsblændinger og afdækkes  af  små sa-
deltage over bloktandgesims - en type, som ses 
benyttet ved de fleste  af  Lerchenborgs kirker.19 

På indersiden er der kramper til ældre låger. 
Porten synes i øvrigt ombygget flere  gange i 
forrige  århundrede.20 Således siges det 1827, at 
»hvælvingen« (d.e. en muret bue) til den for  få 
år siden opmurede indgang bør nedtages og si-
derne forhøjes,  da »ingen kan passere oprejst 
igennem«. - Betydelig ældre, muligvis fra 
1600'rne, er den fladbuede,  indvendig falsede 
fodgængerlåge  (fig.  3) i det knækkede sydvest-
hjørne, som fulgte  den gamle landevejs slyn-
gede forløb.  En tilsvarende †portal  i sydøsthjør-
net (jfr.  fig.  4) var 1862 blændet og blev ned-
revet ved kirkegårdsudvidelsen 1933.11 I stedet 
indsattes her i den nye kløvstensmur en køre-
port, lukket af  gråmalede trætremmefløje,  sva-
rende til de øvrige åbningers. For sydvestlågens 



VISKINGE KIRKE 1859 

Fig. 4. Kirke og kirkegårdsmur med blændet †låge (s. 1858) set fra  landevejen i syd. P. Hauberg fot.  1896. 
Church and  churchyard  wall  with bricked  up †gateway seenfrom  the south. 

vedkommende er gangjern  og klinkefald  (jfr. 
fig.  3) dog ældre, muligvis fra  1600'rne.21 - For-
bindelsen til kirkegårdens yngste afsnit  er til-
vejebragt ved gennembrydning af  den gamle 
nordmur.22 

Langs østudvidelsens inderside er plantet 
bornholmsk røn, mens de store træer, som tid-
ligere dannede læbælte inden for  ringmuren 
(jfr.fig.  4), forlængst  er fældede. 

Bygninger  m.v. på kirkegården.  I kirkegårdens 
nordvestre hjørne er o. 1975 opført  en toilet-  og 
redskabsbygning  (arkitekt A. Monrad Hansen). 
Den hvidkalkede, teglhængte bygning afløste  et 
†nødtørftshus  sammesteds, tidligst nævnt 
1921.11 - 1665 blev en †kirkelade  nedbrudt.23 Før 
vej reguleringen lå der uden for  kirkens sydmur, 
vest for  portalen, et †kalkhus  af  uvis alder.24 

BYGNING 

Kirken består af  romansk skib, muligvis fra 
1200'rnes begyndelse, hvis tilhørende †kor i sen-
middelalderen afløstes  af  et langhuskor med sa-
kristi på nordsiden. Endvidere er der tre andre 
middelalderlige tilbygninger, af  hvilke et kapel i 
nord senest er rejst i første  del af  1400'rne, mens 
tårnet i vest og våbenhuset mod syd antagelig er 
yngre. Orienteringen afviger  stærkt mod syd. 

Den romanske stenkirke adskiller sig fra  ti-
dens typiske landsbykirke ved sit vestparti med 
†herskabspulpitur, hvorfor  en stormand må for-
modes at være initiativtager til byggeriet. To 
enkeltheder - det oprindelige kors usædvanlige 
proportioner, men navnlig et granitrelief  fra  den 
nedrevne korbue? - indicerer, at bygherren skal 
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Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af  Per Godtfredsen  1966, udgravning ved KdeFl 1965 og tegnet af  Marianne Nielsen 
1989. Signaturforklaring  s. 9. - Ground-plan.  Key  on p.9. 

søges blandt medlemmerne af  den magtfulde 
Hvideslægt og dateres til tiden o. 1200. 

Ved kirkens restaurering 1965 påvistes funda-
menter til nordre halvdel af  det romanske †kor 
(jfr.  fig.  5), som har haft  †apsis. Fundamentet 
bestod af  rå og kløvet kamp, hvorover sokkel-
skifte,  der stod bedst bevaret ved nordøsthjør-
net. Det 19 cm høje skifte  var kvaderhugget ud-
vendig, mens materialet mod det indre var klø-
vet. Levn af  apsiden var forsvundet  ved senere 
begravelser i koret foran  det nuværende alter, 
men indirekte gav den sig til kende gennem 
nordre vange til en apsisbue. Det forsvundne 
kors udstrækning i kirkens længdeakse - kun ca. 
tre meter - er usædvanlig beskeden. Tilsvarende 
forhold  kendes bl.a. fra  Soderup25. 

Også det bevarede skib er opført  af  rå og klø-
vet marksten,  lagt i nogenlunde jævne skifter 
mellem kvadersatte hjørner. Vinduerne er lige-
ledes sat af  kamp med støbte stik af  svagt til-
dannede, dvs. kløvede eller udsøgte 'trekantede' 

sten. Murværket står indvendig med dækkende 
pudslag, der strækker sig ind i vinduessmigen. 
Tilsvarende ses udvendig, hvor levn af  oprinde-
lig murbehandling er bevaret bag tilbygnin-
gerne; her spores tillige rester af  hvidtning. På 
vestgavlens yderside strækker pudslaget sig op 
til tagfodshøjde,  mens selve gavltrekanten nu 
kun dækkes af  udglattet fugemørtel  med kva-
derridsning. Skibets oprindelige murhøjde an-
drager i sydøst ca. 5,35 m, i nordøst ca. 5,45 m. 

Døre og vinduer.  Syddøren er i brug, mens 
norddøren forsvandt  allerede i middelalderen, 
da kapellets arkadeåbning indsattes. På et punkt 
er den bevarede dør usædvanlig, idet dens ydre 
rundbue (nu nærmest kurvehanksbuet på grund 
af  udvidelse i nyere tid)26 fremhæves  med et 
10-12 cm tykt udkraget led (jfr.  fig.  6), hvis ure-
gelmæssige forløb  tyder på, at det er sat af 
marksten, svarende til vinduernes stik. Dørens 
indvendige niche afdækkes  af  to egeplanker, 
hvoraf  den inderste er meget bred og 6-8 cm 
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tyk. På åbningens vestre hjørne ses en kvader 
med skålformet  hul, jfr.  våbenhus. - Levninger af 
norddørens udkragede »bryn« er synlige fra  lig-
kapellet (jfr.  fig.  6). 

Der er to vinduer af  normal form  i hver lang-
mur, foruden  to cirkelåbninger vest for  dørene. 
Vinduerne er senest tilmuret i forbindelse  med 
hvælvslagningen og står for  nordsidens ved-
kommende synlige som udvendige blændinger; 
sydsidens to østlige er derimod til dels borttaget 
af  senere lysåbninger. Efter  kirkens istandsæt-
telse 1965 er de to cirkelåbninger tillige synlige 
som indvendige nicher, mens det midterste 
nordvindue lige siden hvælvslagningen har stået 
delvis åbent mod loftsrummet.  De rundbuede 
vinduers form  kendetegnes ved den yderligt lig-
gende, kun ca. 17 cm brede lysning. I ydre mur-
flugt  måler midtervinduet ca. 130x62 cm, ind-
vendig er bredden ca. 90 cm og issepunktet sid-
der her 80 cm under murkronen. Cirkelvinduer-
nes 35-40 cm brede lysninger er derimod 
anbragt omtrent midt i murlivet; den udvendige 
bredde er i nord ca. 70 cm, i syd ca. 65 cm og 
indvendig måles ca. 105 cm. Det søndre sidder 

Fig. 6. Blændet arkade mellem nordkapel og skib 
(s. 1863) set fra  kapellet, under hvis skjoldbue man 
aner levn af  den oprindelige †dørs bryn (s. 1861). HJ 
fot.  1989. - Blind  arcade  between the north chapel and  the 
nave seen from  the chapel where traces of  the original  moul-
ding  above †door  are faintly  discernible. 

ca. 100 cm under murkronen. Ved genåbningen 
1965 fandtes  levn af  blysprosser i det nordre cir-
kelvindue (inv. nr. D 291/1965). 

De to cirkelvinduer, hvortil antagelig har 
sluttet sig et tredje, senere udvidet, i gavlen (se 
nedenfor),  fremhæver  skibets vestparti som 
ramme om en særlig indretning - et herskabs-
pulpitur. 

Indre.  Ved kirkens restaurering i forrige  år-
hundrede er murkronen på skibets sidemure 
ombygget og rettet op, hvorfor  det er vanske-
ligt at afgøre,  hvorvidt †loftsbjælkerne  har været 
indkapslet i murværket eller hvilet på dette. -
En ornamenteret granitkvader, genanvendt i vå-
benhusets sokkel (s. 1865) har muligvis tjent 
som kragbånd?  i den oprindelige korbue. 

Det forsvundne  †herskabspulpitur  er som be-
skrevet fremhævet  i eksteriøret ved vestendens 
cirkelvinduer - et mønster, som kendes fra  en-
kelte andre af  tidens mere statelige landsbykir-
ker.27 Selve pulpituret har formentlig  været en 
opbygning af  træ, hvis gulvbjælker har ligget i 
højde med et mindre tilbagespring i vestgavlen, 
ca. 230 cm over det ældste gulvniveau.28 Sva-
rende hertil ses i nordvesthjørnets hvælvpiller en 
afsavet  bjælkeende. Denne ophøjede tribune var 
bevaret til langt ned i middelalderen, i ombyg-
get skikkelse muligvis endnu længere (jfr.  s. 
1887). Herom vidner de vestligste hvælvpiller, 
der forneden  omtrent til vederlagshøjde og det 
omtalte spring i gavlen er meget kraftige,  hvor-
efter  de indsnævres til almindelige dimensioner. 
Et yderligere indicium for  pulpiturets fortsatte 
eksistens ligger i den omstændighed, at man ved 
udsmykningen af  skibets hvælv med kalkma-
lerier i 1400'rne har undladt at bemale det vest-
ligste fag.  - Vestgavlen er bevaret. 

Ændringer  og tilføjelser.  Tidligt, formentlig  o. 
1200'rnes midte er vestgavlens cirkelvindue for-
størret og ombygget i tegl. Den 97 cm brede 
lysning er sat af  krumhugne sten, og åbningen 
måler udvendig 135, indvendig 150 cm. Vinduet 
er fremhævet  ved bemaling (se kalkmalerier nr. 
1 og fig.  9). 

Senest i anden fjerdedel  af  1400'rne (se kalk-
malerier), men muligvis allerede i 1300'rne ind-
byggedes hvælv i (†kor) og skib. Sidstnævnte fik 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 128 
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Fig. 7. Skibets vestgavl, set fra  tårnets mellemstok-
værk. På den sekundære kam af  mursten er en top-
tinde bevaret (s. 1862). Thora Fisker fot.  1966. - West 
gable of  the nave seen from  the tower's  second  storey. A 
pinnacle is preserved  on the secondary  brick  crest. 

tre fag,  hvilende på falsede  væg- og hjørnepiller 
med udkraget skifte  som markering af  vederlag 
for  de spidse, helstens brede skjold- og gjord-
buer; kun de vestlige hjørnepiller mangler krag-
bånd på grund af  den anormale opbygning, om-
talt i forbindelse  med det forsvundne  †herskabs-
pulpitur. Halvstensribberne er profilerede  for-
neden og almindelig retkantede foroven.  Ingen 
overribber, men topkvadrat; i flere  svikler ses 
rektangulære spygat. 

Rimeligvis samtidig med hvælvslagningen 
(og den heraf  følgende  ændring af  tagværkerne) 
oplagdes på sidemurene en gesims af  et enkelt, 
udkraget teglskifte,  ligesom gavlene fik  en be-
skeden forhøjelse  med tindesmykkede  kamme.  Det 
fremgår  af  den bevarede vestgavl (fig.  7), der 
mod tårnets mellemstokværk fremtræder  med 
skrå kamme, brudt af  helstens brede tinder. 
Kammen afdækkes  af  bindere, der for  hver 
fjerde  sten fastholdes  af  en let fremspringende 
løber - en teknisk finesse,  som også er påvist i 
Reerslev (s. 978, note 17). 

I skibets sydvæg, i langhusets tredje fag,  fin-
des to tætsiddende gemmenicher, som formentlig 
er sekundære og indsat i tilknytning til et sideal-
ter. Den østre måler 27x30 og er 32 cm dyb; 
den vestre 42x40 og 35 cm i dybden; begge 
sidder ca. 70 cm over nuværende gulv. 

Den ældste af  kirkens tilbygninger er nord-
kapellet  (jfr.  fig.  12), der inden 1400'rnes midte 
udsmykkedes med kalkmalerier. Bygningen, 
der har oprindelig yderdør,29 er en kombination 
af  våbenhus og kapel, således som det kendes fra 
adskillige vestsjællandske kirker.30 Materialet er 
rå og kløvede marksten, suppleret med munke-
sten til enkeltheder. Naturstenen er lagt i nogen-
lunde jævne skifter  mellem kvadersatte hjørner, 
og den fremspringende  kampestenssyld er 
endnu synlig omkring nordvesthjørnet og vest-
muren. Flankemurenes falsgesims  er af  nyere 
dato, og det rundbuede østvindue har fået  sin 
nuværende form  ved en restaurering 1869-70. 
Gavldøren, som sidder forskudt  mod vest af 

Fig. 8. Sakristiets vestmur med udløb fra  piscina 
(s. 1864). Thora Fisker fot.  1966. - West  wall  of  the 
sacristy with drain  from  the piscina. 
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Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot.  1981. - Interior  to the west. 

hensyn til rummets oprindelige kapelfunktion 
er ved en restaurering i forrige  århundrede for-
højet og ombygget med udvendig fladbue;  der-
imod er den indre, falsede  anslagsniche (for  dør-
fløjen)  med 120 cm dybt hul til stængebom 
urørt (jfr.  fig.  15). Taggavlen er hovedsagelig af 
tegl og formentlig  ombygget i middelalderens 
seneste årtier. Den har ni let brynede kamtakker 
og brydes af  en fladbuet  loftsluge  under spids-
buet spejl, flankeret  af  to små korsblændinger 
(sml. våbenhus ved Holmstrup fra  o. 1525, 
s. 1814, fig.  25). 

Det indre dækkes af  et samtidigt hvælv, hvi-
lende på forlæg  og en halvstens bred, spidsbuet 
skjoldbue mod skibet; ribberne er halvstens, og 
i sviklerne ses rektangulære spygat. Forbindel-
sen til skibet tilvejebragtes gennem den nu 
blændede, rundbuede arkade (jfr.  fig.  6), hvis 
overgribende stik udspringer usædvanlig lavt, 
idet gulvhøjden er betydeligt hævet i forhold  til 
den oprindelige situation. 

175831 omtales tilbygningen som kapel for 
kirkeejeren,generalbygmester J.C.Ernst (sml. 
†begravelse), men en ændring var øjensynlig 
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gennemført  1791, da arkaden stod blændet.32 

1862 fungerede  den som kalkhus, omfattende  en 
kalkkule med karm og bræddelåg.11 1866 øn-
skede man bygningen bragt tilbage til sin op-
rindelige bestemmelse som »gravkapel« eller 
»ligkapel«.20 I forbindelse  med afdækningen  af 
kalkmalerier udfærdigedes  1902 et forslag  (ved 
arkitekt C. M. Smidt) til ombygning og genska-
belse af  forbindelsen  med kirken, en plan, som 
imidlertid ikke blev virkeliggjort. 

Kirkens øvrige tilbygninger er antagelig rejst 
i løbet af  1400'rne. Den indbyrdes rækkefølge 
kan - bortset fra  kor og sakristi - ikke afgøres 
med sikkerhed; dog taler flere  omstændigheder 
for,  at ombygningen af  korpartiet og opførelsen 
af  våbenhuset kan være sket i samme fase  af 
kirkens bygningshistorie. 

Langhuskoret  på to fag  er opført  af  nedbryd-
ningsmaterialer fra  det gamle kor (bl.a. udflyt-
tede hjørnekvadre), suppleret med munkesten 
og formuret  i bælter - ude som inde. Det ydre 
præges nu stærkt af  restaureringen 1869-70, da 
murværket afrensedes,  omsattes partielt og for 
gavlens vedkommende omtrent helt nymure-
des; endvidere oplagdes nye gesimser, og det 
ensidigt belyste kors to sydvinduer omformedes 
til rundbuede, udvendigt falsede  åbninger. På 
denne baggrund er det vanskeligt at bedømme, i 
hvor høj grad korgavlen med dens ni rundbuede 
højblændinger under tilsvarende antal kamtak-
ker repræsenterer oprindelig form.  En stræk-
ning af  den ældste gesims i skikkelse af  et ud-
kraget skifte  af  kopper er endnu bevaret bag sa-
kristiets tag; sammesteds ses tillige, at korets 
ydermure stod blanke, da denne tilbygning op-
førtes. 

Det indre deles i to fag  af  samtidige hvælv, 
hvilende på forlæg.  Den spidse, helstens brede 
gjordbue svarer til buen mod skibets hvælv; rib-
berne er halvstens, og der er lette overribber. Et 
klokkerebshul  i vestfagets  østre kappe viser, at 
koret har haft  en messeklokke her, formentlig 
ophængt i en †tagrytter,  som endnu synes at have 
eksisteret 1662.33 Den fladbuede,  falsede  dør til 
sakristiet er muligvis oprindelig, og i så fald  er 
dette anneks planlagt samtidig med langhusko-
ret. 

Fig. 10. Våbenhusets gavl (s. 1865) Erik Skov fot. 
1969. - Gable of  the porch. 

Sakristiet  er bygget af  munkesten i munke-
skifte  over fremspringende  syld af  marksten. 
Gesimserne af  to trinvis fremspringende  kop-
skifter  er fornyet,  og dette gælder tillige de to 
rundbuede vinduer, som ved restaureringen 
1869-70 afløste  falsede  og fladbuede  åbninger 
under ydre spidsbuet spejl. Taggavlen har imid-
lertid bevaret oprindelig form  med syv spids-
buede høj blændinger under tilsvarende antal let 
brynede kamtakker. Blændingernes stik ses til-
lige på bagsiden af  den kun én sten svære mur, 
der mod loftsrummet  har en bred forstærkning, 
hvori smal lyssprække. 

Det indre dækkes af  samtidigt hvælv med 
halvstensribber og en svagt tilspidset, helstens 
bred skjoldbue mod koret. I vestvæggen en 
fladbuet  piscina (fig.  46), der med en hulet af-
løbssten udmunder på murens yderside (fig.  8). 
Den indvendige niche er 46 cm dyb, måler 
47x41 cm i murflugten  og sidder 60 cm over 
nuværende gulv. Den store skabsniche nord 
herfor  (sml. vægskab) er muligvis oprindelig. 

Våbenhuset  præges af  gentagne ombygninger, 
hvorfor  oprindelig skikkelse og opførelsestids-
punkt kun vanskeligt lader sig indkredse. De 



VISKINGE KIRKE 1865 

spinkle flankemure  af  kløvsten med muret 
rundbuet østvindue er helt omsat 1869-70. Den 
sværere gavl (fig.  10) er derimod hovedsagelig 
af  munkesten i munkeskifte,  men med nogle 
meget store, veltildannede granitkvadre forne-
den. Endvidere bemærkes på gavlens inderside, 
øst for  døren en cirkulær sten med skålformet 
fordybning  i midten (jfr.  skibets syddør). Sidst-
nævnte materiale, men navnlig en reliefkvader  i 
vestmuren (se nedenfor),  hidrører sandsynligvis 
fra  det nedrevne kor, og i så fald  er våbenhuset 
antagelig jævngammelt med langhuskoret. Se-
nere er tilbygningen ombygget og forhøjet  fra 
et niveau, der repræsenteres af  et tilbagespring 
på indersiden af  gavlen over den rundbuede, fal-
sede dør, som også forekommer  sekundær (sml. 
dørfløj).  Denne ændring synes ifølge  taggavlen 
med dens syv vandret falsede  højblændinger af 
Kalundborgtype at skulle tidsfæstes  til 1500'rne. 
Blændingerne udgår i øvrigt fra  et savskifte  lidt 
over sidemurenes nye falsgesimser  og krones af 
kamtakker. 

Den omtalte reliefsmykkede  granitkvader  (fig. 
11) forneden  i vestmuren måler 100x39 cm og 
har rimeligvis oprindelig siddet som kragbånd i 
den forsvundne  korbue.34 Kvaderen smykkes af 
et felt,  hvor der i relief  er hugget en frise  af 
vekslende op- og nedadvendte, fembladede  pal-
metter, der på hver side af  det spidse midterblad 

har en lille kugle. Denne karakteristiske ranke 
kendes fra  granitarbejder i en række sjællandske 
kirker - bl.a. Fjenneslev og Kalundborg Vor 
Frue - alle med tilknytning til Hvideslægten, der 
i tiden o. 1200 har betjent sig af  den navnløse 
håndværker, kaldet »Hvidemesteren« eller 
»Hvideslægtens stenhugger«.35 

Adgangen til skibets loftsrum  synes indtil 
1800'rnes hovedrestaurering at være sket fra  vå-
benhusets loft.  Herom vidner en omhyggelig 
muret døråbning i skibets murkrone. Dørens 
hvidtede østvange er af  marksten ligesom et par 
trin i selve murlivet; derimod er vestvangen 
samt et kvartcirkulært bueslag af  store genan-
vendte munkesten givetvis en senere ændring. 

Tårnet  har i lighed med våbenhuset en noget 
kompliceret bygningshistorie, men også her 
sløres faserne  af  en gennemgribende restaure-
ring i 1800'rne, hvorved syd- og vestsiden skal-
muredes forneden  og ombyggedes helt i klok-
kestokværket og taggavlene. Murværket er ho-
vedsagelig munkesten i munkeskifte  over frem-
springende markstenssyld, indvendig findes 
enkelte kampesten, antagelig genbenyttet fra 
skibets vestgavl. 

Tårnrummet, der forbindes  med skibet ved 
en spidsbuet arkade, overdækkes af  samtidigt 
hvælv med halvstensribber og tilsvarende di-
mensioneret, spids skjoldbue mod skibets gavl. 

Fig. 11. Granitkvader, smykket af  palmetfrise,  muligvis fra  det nedrevne †kor, men nu genanvendt i våbenhusets 
vestre sokkel (s. 1865). HJ fot.  1989. - Granite ashlar with palmette  frieze,  possibly from  the demolished  †chancel, but 
now reused  in the plinth on the west side  of  the porch. 
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I nordkappens overside anes et tilmuret klok-
kerebshul.  Det rundbuede, udvendig falsede 
vestvindue er ombygget ved 1800'rnes store re-
staurering; men ved istandsættelsen 1965 påvi-
stes mod tårnrummet munkestensvangerne af 
det oprindelige, lidt bredere og højeresiddende 
vindue med spidsbuet stik.36 

Adgangen til øvre stokværk skete oprindelig 
ad en †fritrappe  i nord, hvis tilhørende dør - flad-
buet og med ydre fals  - fortsat  benyttes som 
overdør i trappehuset. Mellemstokværket, der 
belyses gennem et nyere, rundbuet vestvindue, 
påkalder sig speciel interesse ved levn af  en 
ældre klokkestol - et forhold,  som tyder på, at 
tårnet en tid lang har stået ufuldført,  således som 
det bl.a. kendes fra  Butterup (s. 62). I givet fald 
repræsenterer et farveskifte  i murstenene på 
højde med skibets murkrone (sml. fig.  12) denne 
standsning. Indvendig markerer skellet sig med 
et spring i sidemurene, umiddelbart over op-
gangsdørens stik. På denne afsats  er lagt en rem, 
som bærer nord-sydgående ankerbjælker. Sidst-
nævnte danner underlag for  fire  øst-vestlig-
gende egebjælker, som er fodtømmer  af  en tre 
fags  (†)klokkestol  (s. d.). Arrangementet er for-
mentlig oprindeligt; dog kan det ikke helt ude-
lukkes, at bjælkerne er flyttet  ned ved fornyel-
sen af  klokkestokværkets nuværende stol. - En 
rundbuet dør af  små gule sten giver adgang til 
skibets loft  og er antagelig indsat ved 1800'rnes 
store restaurering som afløser  for  den gamle op-
gang over våbenhusloftet. 

Såfremt  tårnet en tid lang har stået »kullet«, 
kan der på den anden side ikke herske tvivl om, 
at arbejdet er genoptaget og fuldført  endnu i 
middelalderen, uanset at glamhullernes og 
blændingsgavlenes originale form  kan være be-
tydelig ændret. Mest autentisk virker gavlene, 
der smykkes af  syv rundbuede højblændinger, 
af  hvilke den midterste er bredest og har tvedelt 
stik med hængestav over to retkantede glugger. 
I klokkestokværket ses spring i muren på højde 
med de fornyede  glamhuller, og her spores i det 
ikke ombyggede nordøstre hjørne enkelte af  de 
»kanaler« til udrigning af  stilladsbomme, som 
er så karakteristiske for  senmiddelalderens 
tårne. 

Det er uvist, hvornår man har erstattet fri-
trappen med spindeltrappe i muret trappehus. 
Det må i hvert fald  være sket inden midten af 
1600'rne, idet reparation af  taget over »vindel-
trappen« omtales 1665 (sml. tillige dørfløj  nr. 
3).23 I sin nuværende skikkelse (jfr.  fig.  12) synes 
trappehuset, hvis materiale udgøres af  gamle 
genanvendte og moderne munkesten på det 
nærmeste helt fornyet  ved en restaurering i 
1800'rne. Den fladbuede  underdør åbner sig til 
en cementeret spindeltrappe, belyst af  retkantet 
slids i nordsiden; tilbygningens saddeltag har 
kamtakket gavl. 

Eftermiddelalderlige  reparationer  og vedligehol-
delse.  Der er kun få  efterretninger  om kirkens 
tilstand i denne periode. Ved en besigtigelse år 
1700 omtales den som værende »brøstfældig  på 
tag, kirkemur, tårnmur, hvælving, gavl og vå-
benhusloft«.37  Det fremgår  endvidere, at tagene 
allerede ved denne tid var tækket med vingetegl, 
og at kirken engang er blevet hvidtet, også på de 
senmiddelalderlige tilbygninger, der oprindelig 
stod i blank mur. Kalkningen omtales specifikt  i 
beskrivelsen af  tårnet 1772:38 »Kirkens tårn er 
temmelig højt, og har før  i tiden været et sø-
mærke for  skibsfarende,  der fra  Store Bælt 
skulle sejle til Norge og Nordsøen«, hvorfor  sø-
farende  har givet bidrag til dets kalkning. Som 
sømærke, kan tårnet, hvis højde på ingen måde 
er bemærkelsesværdig, dog snarest have haft  en 
funktion  i forbindelse  med besejlingen af  Salt-
bæk Vig.39 

Som kirken fremtræder  nu, er dens ydre af-
gørende præget af  en hårdhændet restaurering 
1869-70.  Det er uoplyst, hvorvidt samtlige ny-
ere restaureringsarbejder i det ydre er gennem-
ført  på én gang ved denne lejlighed. I den lako-
niske synsberetning 186911 hedder det herom 
blot følgende:  »Synet udtaler sin påskønnelse af, 
at den betydelige udbedring af  kirken i inde-
værende år er påbegyndt og agtes fortsat,  idet 
den søndre ydermur samt våbenhuset er renset 
for  kalk, så at det oprindelige byggemateriale, 
munkesten og granit, er bragt for  dagen, og 
hvor fornødent  gjordes, erstattet af  nyere i 
samme stil. I forbindelse  hermed er på samme 
tid indsat rundbuede jernvinduer«. To år senere, 
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Fig. 12. Kapel (s. 1863) og tårn (s. 1865), set fra  nordvest. HS fot.  1986. - Chapel  and  tower seen from  the north-west. 

i 1871, var den påbegyndte »grundige og smag-
fulde  restauration« af  kirkens ydre fuldbragt  og 
gennemført  i alle enkeltheder. Hverken korgav-
len eller tårnet med dets fornyede  trappehus 
omtales direkte, men det er mest sandsynligt, at 
de to sidstnævnte afsnit  også er istandsat samti-
dig med det øvrige. 

Den seneste større istandsættelse er gennem-
ført  1965 (arkitekterne Inger og Johannes Exner) 

og angik kirkens indre med fornyelse  af  varme-
anlæg, gulve i kor og sakristi samt våbenhusloft 
(lysegråt bjælkeloft). 

Gulve. I langhuskorets to fag  er lagt et hævet 
podium af  ludbehandlede brædder, mens skibets 
midtergang har kantstillede gulsten uden fuge.  I 
stolene er gråmalet bræddegulv fra  1954,40 og 
tilsvarende findes  i tårnrummet. Sakristiets og 
ligkapellets gulve er af  gule sten på fladen  uden 
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Fig. 13. Kristus for  Pila-
tus (s. 1870). Kalkmaleri 
o. 1425-50 på søndre 
kappe i tredje fag,  sml. 
fig.  16. Usigneret teg-
ning fra  1878. - Christ  be-

fore  Pilate.  Mural  painting 
c. 1425-50 on the south cell 
in the third  bay, cf.  fig.  16. 
Unsigned  drawing  1878. 

fuge,  mens tilsvarende materiale i våbenhuset er 
lagt i sildebensmønster med fuge.  I forbindelse 
med restaureringen 1965 påvistes enkelte levn af 
tidligere †gulve:  1) Oprindeligt mørtelgulv på et 
kort stykke af  midtergangen vest for  døren; 
oversiden lå ca. 215 cm under hvælvpillens 
kragbånd ved døren, dvs. ca. 35 cm under nu-
værende gulv. 2) Fragmenter af  to *gulvfliser 
(inv. nr. D 105-06/1965) med mørk grøn glasur, 
hvoraf  den ene fandtes  i koret. - Ved kirkens 
beskrivelse 186211 var gulvene overalt gule mur-
sten på fladen,  undtagen foran  altret, hvor der 
fandtes  et let hævet, malet bræddegulv; i nord-
kapellet (kalkhus) var slet intet gulv. 

Tagværkerne  er nyere, af  fyr,  og formentlig  i 
hovedsagen fra  1800'rne. 

Opvarmning. 1880 anmodedes om opsættelse 
af  en kakkelovn i skibets nordside under anden 
hvælvbue fra  tårnet. 189511 blev den udskiftet 
med en ny og større, opstillet i skibets sydvestre 
hjørne, tilsluttet en skorsten, som førtes  op gen-
nem tårnet. 1922 afløstes  den af  kalorifer  på 

samme sted. 1937 blev den kasseret til fordel  for 
elektrisk varme,41 der ændredes 1965. 

Kirken står i dag for  det ydres vedkommende 
med afrensede  mure, helt præget af  den hård-
hændede restaurering 1869-70, mens det lyse til-
talende interiør repræsenterer fornyelsen  1965. 
Tagene afdækkes  med røde vingetegl, der på 
tårnet er fornyet  1988. 

KALKMALERIER 

Middelalderlige kalkmalerier i det oprindelige 
skibs to østlige hvælv, dvs. langhusets tredje og 
fjerde  fag,  samt i nordkapellet må fra  tid til an-
den være kommet til syne ved reparation af  de 
eftermiddelalderlige  hvidtelag på vægge og 
hvælv. Malerispor omtales 1859 af  Worsaae, der 
selv kun så levn i kapellet.42 En usigneret 
blyantstegning af  kalkmalerier i tredje fags  syd-
kappe (fig.  13) med Worsaaes påskrift  og års-
tallet 1878, viser, at man nu havde foretaget  en 
delvis afdækning  her. Dette bekræftes  endvidere 
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af  arkitekt Erik Schiødtes indberetning til Min-
desmærkedirektionen 1883, hvori han anbefaler 
en fuldstændig  afdækning  og desuden fremsen-
der en tegning med nye enkeltheder fra  skibets 
hvælvudsmykning. De dengang kendte billeder 
omtales i J. Magnus-Petersens værk om vore 
kalkmalerier fra  1895,43 og samme år foretog 
nævnte forfatter  på opfordring  af  Kultusmini-
steriet og Nationalmuseet en fuldstændig  afdæk-
ning af  malerierne på tredje og fjerde  hvælvfag 
med henblik på restaurering. 1897 blev ud-
smykningen restaureret af  Magnus-Petersen i 
samarbejde med den unge Eigil Rothe. Arbejdet 
omfattede  de to nævnte hvælvfag;  dog med 
undtagelse af  Marias himmelkroning (i fjerde 
fags  vestkappe), som den stedlige præst fandt  så 

katolsk, at det trods museets og konservatorer-
nes energiske protester ikke kunne tolereres.44 

På det vestlige hvælvfag,  som havde vist sig at 
være tomt (jfr.  †pulpitur s. 1861) malede Mag-
nus-Petersen en dekoration i stil med den mid-
delalderlige. 

Samtidig med restaureringen af  skibets 
hvælvudsmykning fremdrog  man på nordka-
pellets vægge, hvælvkapper og den blændede 
arkadebues synlige underside en række malerier, 
som skønnedes sammenhørende med skibets, 
hvorfor  restaureringen også ønskedes udstrakt 
hertil. Ministeriet bevilgede de fornødne  midler, 
men alligevel gik sagen i hårdknude, fordi  sog-
net på den ene side ikke ville afgive  brugsretten 
til ligkapellet, mens de antikvariske myndighe-

Fig. 14. Skematisk plan over kalkmalerier o. 1425-50. 1-10. Malerier på de to østlige hvælv i det oprindelige skib 
(s. 1870f.)  1. Kristus for  Pilatus. 2. Hudflettelsen.  3. Bespottelsen. 4. Røverne føres  til Golgatha. 5. Kors-
bæringen. 6. Korsfæstelsen.  7. Himmelfarten.  8. Pinseunderet. 9. Marias himmelkroning. 10. Dommedag. - A. 
Forsvundet †våbenskjold (s. 1874). - 11-14 samt a.-d. Forsvundne †kalkmalerier o. 1425-50 i nordkapel 
(s. 1874f.).  11. Tilfangetagelsen?  12. Korsbæringen. 13. Kristus på korset. 14. Opstandelsen. - a. Pietà. b. S. Kri-
stoffer.  c. Maria Magdalene, d. Rytter i turnérrustning. - Schematic  plan of  mur al paintings c. 1425-50. 1-10. Motifs 
on the two most easterly  vaults in the original  nave. 1. Christ  before  Pilate.  2. The  Flagellation.  3. The  Mocking  of  Christ, 
4. The  Two  Thieves  are led  to Golgotha.  5. Christ  Carrying  the Cross.  6. The  Crucifixion.  7. The  Ascension. 8. The 
Descent of  the Holy  Ghost. 9. The  Coronation  of  the Virgin.  10. The  Last Judgement.  - A. Missing  †coat of  arms. - 11-14 
and  a.-d.  Lost †murals  c. 1425-50 in the north chapel. 11. The  Capture  of  Christ?  12. Christ  Carrying  the Cross.  13. Christ 
on the Cross.  14. The  Resurrection.  - a. Pietà. b. St.  Christopher,  c. Mary  Magdalene,  d.  Horseman  in tilting  armour. 
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Fig. 15. Pietà (s. 1875). †Kalkmaleri o. 1425-50 på ka-
pellets nordvæg. Akvarel ved Eigil Rothe 1897. 
N M 2 . - Pietà. †Mural  painting from  c. 1425-50 on the 
north wall  of  the chapel. 

der heroverfor  måtte nære betænkelighed ved at 
bekoste en restaurering, når rummets brug -
hvadenten det atter inkorporeredes i kirken eller 
forblev  udskilt - uvægerligt ville medføre  be-
skadigelse af  malerierne. 

Sagen forhandledes  i en årrække og forskel-
lige løsningsmodeller fremlagdes  1898 og igen 
1902, da der syntes at åbne sig en udvej ved 
sognerådets tilsagn om eventuelt at bekoste ind-
retning af  et nyt lighus i det gamle kalkhus ved 
landevejen. 1906 blev sagen rejst på ny af  mini-
steriet og herefter  behandlet af  sognerådet, der 
imidlertid afviste  tanken. Nu frafaldt  National-
museet ønsket om restaurering af  malerierne, 
der atter kunne overhvidtes efter  forudgående 
affotografering  og -tegning; beklageligvis skete 
dette aldrig. Endnu 1923 stod de kun delvis af-
dækkede malerier i kapellet fremme  (fig.  25), 
men er herefter  kalket over. 

De restaurerede malerier i skibet fremtrådte 
allerede i 1920'rne så tilsværtede af  fejestøv  og 

sod fra  kakkelovnen, at sognepræsten 1923 an-
modede Nationalmuseet om at foretage  en rens-
ning. Ønsket herom fremførtes  flere  gange i lø-
bet af  de følgende  årtier, men først  efter  2. ver-
denskrig tillod økonomi og forbedrede  opvarm-
ningsforhold  en genrestaurering, som udførtes 
1965 af  Egmont Lind. Ved denne lejlighed af-
dækkedes Marias himmelkroning på ny, mens 
diverse sekundære tilmålinger, bl.a. på hvælv-
pillernes kragbånd og vesthvælvet borttoges. 

1) O. 1250 udførtes  en arkitektonisk bemaling 
af  det store vestlige rundvindue (jfr.  fig.  9). Stik-
kene blev trukket op med rødt, hvidt og blå-
gråt, således som det ofte  ses i senromansk tegl-
stensbyggeri;45 endvidere forsynedes  smigen 
med et siksak-ornament i samme farver. 

2) O. 1425-50 har man bekostet en fornem 
udsmykning af  skibets vægge og hvælv, øst for 
vestpulpituret samt i nordkapellet; formentlig 
har billedsuiten tillige omfattet  det senere ned-
revne †kor. Den navnløse kunstner, af  hvem der 
hidtil ikke er fundet  andre arbejder, skiller sig ud 
fra  tidens hjemlige kirkemalere som en af  de 
betydeligste og tør vel nævnes på linje med me-
steren for  udsmykningen i den nærliggende 
Rørby samt Undløse (s. 1508f.  og 367f.).  Den 
kunstneriske baggrund for  hans billeder, som 
rummer flere  usædvanlige ikonografiske  træk, 
må søges i den internationale eller såkaldt 
»skønne« stil fra  tiden o. 1400, muligvis med 
nærmeste forbillede  i den westfalske  maler Con-
rad af  Soest. På den anden side repræsenterer 
Himmelkroningens ikonografi  et motiv, som 
først  for  alvor vinder frem  i 1400'rnes anden 
halvdel, hvorfor  udsmykningen tidligst kan da-
teres til århundredets anden fjerdedel.46 

Tredje  fag  rummer scener af  Kristi lidelseshi-
storie, begyndende med sydkappen, hvorpå er 
fremstillet  Kristus for  Pilatus (fig.  13) i østre 
halvdel og Hudflettelsen  (fig.  16) i vestre. I vest-
kappen følger  Bespottelsen (fig.  17, 26), der 
ikke er almindeligt forekommende  i den hjem-
lige middelalderkunst og her synes delvis blan-
det sammen med Tornekroningen.47 Kristus sid-
der tålmodig med bind for  øjnene på en tron-
stolslignende bænk med korslagte hænder, fat-
tende om rørsceptret; om håret anes svage spor 
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Fig. 16. Kristus for  Pilatus og Hudfletteisen  (s. 1870). Kalkmalerier fra  o. 1425-50 på søndre kappe i tredje fag. 
NE fot.  1989. - Christ  before  Pilate,  and  the Flagellation.  Mural  paintings from  c. 1425-50 on the south cell  in the third 
bay. 

Fig. 17. Bespottelsen og røverne på vej til Golgatha (s. 1870). Kalkmalerier fra  o. 1425-50 på vestre kappe i tredje 
fag.  NE fot.  1989. - The  Mocking  of  Christ  and  the Thieves  being led  to Golgotha.  Mural  paintings c. 1425-50 on the 
west cell  in the third  bay. 

af  tornekronen.48 Tre mænd - to stående og en nen i kappens nordre halvdel (fig.  17): De to 
tredje på hug - håner Frelseren, mens en fjerde,  nøgne røvere, der bundne og kun iført  lænde-
gestikulerende viser beskueren videre mod sce- klæde trækkes af  sted mod Golgatha af  en kriger 
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Fig. 18. Korsbæringen (s. 1872). Kalkmaleri o. 1425-50 på nordre kappe i tredje fag.  NE fot.  1989. - Christ 
Carrying  the Cross.  Mural  painting c. 1425-50 on the north cell  in the third  bay. 

Fig. 19. Korsfæstelsen  (s. 1873). Kalkmaleri o. 1425-50 på østre kappe i tredje fag.  NE fot.  1989. - The  Crucifixion. 
Mural  painting c. 1425-50 on the east cell  in the third  bay. 

i fuld  rustning. Røverne er således del af  Korse-
gangen i nordkappen (fig.  18), men på grund af 
pladsforholdene  har scenen måttet fordeles  på 

halvanden kappe. Forrest ses den tornekronede 
Kristus, tynget i knæ af  korstræet, mens en bød-
del og to soldater driver ham af  sted med slag og 
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tov. Ved Kristi side er vist den hellige Veronika 
(fig.  27), som knæler med svededugen og aftryk 
af  Frelserens åsyn. Bag hende den klejne, kutte-
klædte Simon af  Kyrene, der fatter  om kors-
træet for  at lette Kristus byrden. Herefter  følger 
Maria, støttet af  Johannes og vestligst i kappen 
er malet en knægt (fig.  18), der med økse, spade 
samt hammer og nagler i en flettet  kurv strider 
sig frem  mod retterstedet. Sædvanligvis udgør 
denne håndværker såvel som de to røvere Kor-
segangens fortrop,49  men Viskingemaleren har 
tvunget af  pladsforholdene  trukket hovedperso-
nen frem  som centrum i nordkappen og forvist 
de nævnte bipersoner til bagtroppen. 

Hvælvfagets  hovedscene er østkappens store 
Golgathascene (fig.  19), symmetrisk opbygget 
omkring den korsfæstede  Kristus, som flankeres 
af  de to røvere: den gode ved Frelserens højre 
side (mod nord), den ondé mod syd. Svarende 
til denne skelnen er nord for  Kristus vist de tre 
Maria'er og Johannes omkring gudsmoderen, 
der ligger i afmagt,  mens en tilsvarende gruppe 
mod syd omfatter  jøder og romere. Den døde 
Kristus er svagt krummet mod sin højre side, 
hvor den blinde Longinus, hjulpet af  sin tjener, 
støder spyddet i Kristi bryst; indskriften  på bån-
det i korsets top er nu slidt bort. De to røvere er 
begge bundet til deres T-kors med bagudvredne 
arme. Over den gode røver er en engel med 
foldede  hænder; røverens sjæl ses nu ikke, men 
det gør derimod den onde røvers, som gribes af 
en djævel med flagermusevinger.  I gruppen af 
mennesker ved Kristi venstre side er fremhævet 
den romerske høvedsmand, hvis udbrud (Matt. 
27,54) er gengivet på minuskelskriftbånd  over 
hans hoved med den højpuldede hat: »Vere filius 
dei (erat) iste« (Sandelig, han var Guds søn). 

Fjerde  fag  rummer scener efter  Opstandelsen 
samt Marias himmelkroning og Dommedag. I 
østkappen er afmalet  Kristi himmelfart  (fig.  20). 
Maria og de 12 apostle er vist knælende i bøn på 
Oliebjerget, hvor Kristi fodaftryk  endnu er syn-
lige, mens fødderne  af  den opadsvævende er vist 
under toprosettens skybræmme. 

I sydkappen er malet Pinseunderet (fig.  21). 
Her er Maria den centrale figur,  omgivet af 
apostlene. Øverst Helligåndsduen (med kors-

Fig. 20. Himmelfarten  (s. 1873). Kalkmaleri o. 
1425-50 på østre kappe i fjerde  fag.  NE fot.  1989. -
The  Ascension. Mural  painting c. 1425-50 on the east cell 
in the fourth  bay. 

glorie), hvorfra  stråler udgår til den bedende 
forsamling;  i lighed med det foregående  billede 
er enkelte apostelglorier udeladt af  kompositio-
nelle grunde. 

Vestkappens genafdækkede  billede viser Ma-
rias himmelkroning ved Helligånden (fig.  22, 
24) - en fremstilling,  som først  kendes i 
1400'rne og for  alvor vinder frem  i århundredets 
anden halvdel og senere.50 Den kronede Maria 
sidder andagtsfuldt  på et højsæde, smykket af 

Fig. 21. Pinseunderet (s. 1873). Kalkmaleri o. 1425-50 
på søndre kappe i fjerde  fag.  NE fot.  1989. - The 
Descent of  the Holy  Ghost. Mural  painting c. 1425-50 on 
the south cell  in the fourth  bay. 
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Fig. 22. Marias himmelkroning (s. 1873). Kalkmaleri 
o. 1425-50 på vestre kappe i fjerde  fag,  sml. fig.  24. 
NE fot.  1989. - The  Coronation  of  the Virgin.  Mural 
painting c. 1425-50 on the west cell  in the fourth  bay, cf. 
fig-24. 

Fig. 24. Marias himmelkroning (s. 1873). Kalkmaleri 
o. 1425-50 på vestre kappe i fjerde  fag,  sml. fig.  22. 
Akvarel ved J. Magnus-Petersen 1895. NM2. - The 
Coronation  of  the Virgin.  Mural  painting c. 1425-50 on the 
west cell  in the fourth  bay, cf.  fig.  22. Watercolour  by 
J.  Magnus-Petersen  1895. 

skriftbånd  læses: »Surgite mortui et venite ad 
judicium« (stå op, I døde, kom til Herrens 
dom). 

Det er muligt, at de opstandne sjæle har været 
afmalet  på væggen nedenunder; men om †væg-
udsmykningen  haves kun begrænset viden. Såle-
des fremkom  1895 eller 97 et våbenskjold (fig. 
53b) på »den anden hvælvings nordre skjold-
bue«, dvs. i langhusets fjerde  fag  på nordre 
skjoldbues underside!52 - 1965 konstateredes på 
nordvæggen i fjerde  fag  en to-linjet minuskel-
indskrift,  som dog ikke lod sig tyde. 

De overhvidtede †kalkmalerier  i nordkapellet 
kendes nu kun gennem Magnus-Petersens be-
skrivelse, suppleret af  en akvarel og et fotografi 
(fig.  15, 25).53 Heraf  fremgår,  at der på de fire 
hvælvkapper var malet scener af  Kristi lidelses-
historie, mens der på væggene samt undersiden 
af  arkadeblændingen mod skibet var helgenfi-
gurer og ornamentale motiver. 

stavværksblændinger. Hun flankeres  af  Gud og 
Kristus, henholdsvis ved hendes venstre og 
højre side. Hverken Faderen eller Sønnen bærer 
kroner, men Vor Herre udmærker sig dog ved 
rigsæble og liljescepter. Helligåndsduen mang-
ler nu, men svage spor over Marias hoved an-
giver dens plads.51 

Nordkappens Dommedag (fig.  23) viser Kri-
stus, indrammet af  mandorla og tronende på 
dobbelt regnbue. I hans opløftede  hænder, på 
fødderne  og det blottede bryst er naglegab og 
sidevunde markeret. Fra hovedet udgår nådens 
lilje og straffens  sværd. Dommeren flankeres  af 
fire  basunblæsende engle, på hvis minuskel-

Fig. 23. Dommedag (s. 1874). Kalkmaleri o. 1425-50 
på nordre kappe i fjerde  fag.  NE fot.  1989. - The  Last 
Judgement.  Mural  painting c. 1425-50 on the north cell  in 
the fourth  bay. 
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Fig. 25. Opstandelsen (s. 
1875). †Kalkmaleri o. 
1425-50 på nordre kappe 
i kapellet. Knud Steffen-
sen fot.  1923. - The  Re-
surrection.  †Mural  painting 
c. 1425-50 on the north cell 
in the chapel. 

Hvælvingens  passionscyklus indledtes på vest-
kappen, hvis dårligt bevarede billede tilsynela-
dende forestillede  Tilfangetagelsen  i Gethse-
mane have. Herefter  fulgte  i sydkappen Kors-
dragningen. I beskrivelsen fremhæves  Kristus 
med korset, Simon af  Kyrene samt soldater, der 
slår og trækker Frelseren frem.  Østkappen var 
forbeholdt  Korsfæstelsen,  og det nævnes, at 
man her så Maria og Johannes knælende! ved 
korsets fod,  mens baggrunden var udfyldt  af 
tårne, kupler og bygninger i Jerusalem. Bedst 
underrettet er vi om nordkappens Opstandelse 
(fig.  25), der er ikonografisk  usædvanlig ved, at 
den opstandne Kristus med sejrsfanen  flankeres 
af  engle med røgelsekar. Herudover er kompo-
sitionen traditionel med fremstillingen  af  Kri-
stus, der træder ud af  den åbne sarkofag  og en 
sovende, sammenkrøbet gravvogter. 

Blandt †vægudsmykningens  malerier er vi bedst 
informeret  om en Pietà, der fandtes  på nord-
væggen øst for  døren (fig.  15). På vestvæggen 
var malet et to alen højt (ca. 125 cm) billede af 
S. Kristoffer,  der bærer Jesusbarnet over floden, 
mens han støtter sig til den blomstrende stav; 
alene det nederste af  Jesusbarnet var bevaret. 
Østvæggen havde ingen figurbilleder,  kun orna-
mentik, hvadenten dette nu skyldes hensyn til 

vinduet eller et alter? Også sydvæggen var 
smykket af  ornamentik omkring arkadebuen 
mod skibet. På undersiden af  denne sås, delvis 
skjult af  blændmuren, to skikkelser: Mod vest 
Maria Magdalene, glorieprydet, og med salve-
krukke, mod øst »en rytter i turnérrustning og 
skjold på armen«. Sidstnævnte havde som 
mærke en hammer på gul bund (fig.  53a), gan-
ske svarende til et i skibet fremkommet  skjold 
(fig.  53b).54 Dette rytterbillede vakte særlig op-
mærksomhed og tolkedes som portræt af  en rid-
der, der havde stiftet  kapellet som sit lejersted 
og samtidig bekostet kirkens udsmykning med 
kalkmalerier.55 Våbenskjoldet lod sig beklage-
ligvis ikke identificere.  Det forekommer  imid-
lertid usandsynligt, at rytterbilledet skulle være 
portræt af  en stifter,  idet sådanne gerne afbildes 
knælende og i diminutiv størrelse. Snarere er der 
tale om en ridderhelgen, eller også kan den tur-
neringsklædte rytter have udgjort del af  en 
større helhed i tilslutning til en kamp- eller tur-
neringsscene på skibets nordvæg, jfr.  tilsvarende 
fragment  i Fårevejle (Ods hrd.). 

Ornamentik  og farver.  De religiøse billeder er 
malet i en ornamental indfatning,  som allerede 
ved den tidligste afdækning  vakte beundring. 
Det gjaldt navnlig de bølgeranker, som bredte 
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Fig. 26. Bespottelsen (s. 1870). Kalkmaleri o. 1425-50 på vestkappen i tredje fag,  sml. fig.  17. Fot. i NM2 efter 
restaureringen 1965. - The  Mocking  of  Christ.  Mural  painting c. 1425-50 on the west cell  in the third  bay, cf.  fig.  17. 

sig på hvælvenes buer og tillige indrammede 
vægmalerierne i nordkapellet (jfr.  fig.  15). Snart 
er rankerne sammensat af  tvefarvede,  fligede 
blade i rødt-grønt og afsluttet  med slyngtråde, 
snart omfatter  de vindrueklaser og tredelte 
blomster; sidstnævnte ses på undersiden af 
gjordbuerne, mens førstnævnte  smykker forsi-
den af  skjoldbuerne i langhusets tredje fag  såvel 
som tidligere kapellets vægge. Hvælvsviklerne 
udfyldes  af  hvirvelroset, mens der i kappespid-
serne omkring ribbekrydset er malet tunger, 
skybræmme og yderst en kølbuet bladstængel 
med små kløverformede  skud - elementer, der 
tilsammen udgør en stor toproset med mindel-
ser om ældre former  for  hvælvdekoration. Kon-
servativ er også den af  kløverblade kantede spar-
remønstring på ribberne samt skjold- og gjord-
buer i fjerde  fag,  hvor buernes toppunkt og rib-
bekrydset markeres af  lille roset. Tilsvarende 
ornamentik sås også i nordkapellet, hvor ma-
leren langs ydervæggene havde imiteret skjold-
buer (sml. fig.  15, 25). Kapellets udsmykning 
gav tillige en fornemmelse  af,  hvorledes også 
skibets vægge må have været dekoreret. Således 

Fig. 27. Kristus og Veronika (s. 1873). Udsnit af 
Korsdragningen, sml. fig.  18. Kalkmaleri o. 1425-50 
på nordre kappe i tredje fag.  EM fot.  1966. - Christ 
and  St.  Veronica.  Detail  of  the Carrying  of  the Cross,  cf. 
fig.  18. Mural  painting c. 1425-50 on the north cell  in the 
third  bay. 
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var figurerne  indrammet af  rankeværk og udgik 
fra  en vandret kløverfrise,  under hvilken der var 
malet en dragning. 

Malerierne er udført  på let gullig hvidtekalk, 
og hovedfarverne  er gulokker, mørkerød, lysere 
og mørkere grøn samt lys grå. Oprindelig har 
udsmykningen fremtrådt  mere farvestrålende. 
Der er således fundet  små rester af  dekompo-
neret zinnober og mønje, ligesom man endnu, 
f.eks.  i Korsegangens jordsmon, aner en rigere 
nuancering med græsvækst i mørkere grønt på 
den lyse, grønne baggrund. 

Stil  og program.  Som nævnt i indledningen har 
maleren hentet sit stilistiske ideal inden for  den 
internationale gotik. Forlæggene er imidlertid 
fortolket  på en personlig måde, ligesom han har 
måttet tillempe kompositionerne i forhold  til 
hvælvenes akavede maleflader.  Karakteristisk er 
bestræbelsen på at forme  ansigter og lemmer 
plastisk ved lysokker afskygning.  En speciel for-
kærlighed er de ternede dragter, hvis rudefelter 
varieres ved udfyldning  med skiftevis  firkløver 
og prikker i kontrastfarver.  Særegen er tillige 
variationen i gloriernes udsmykning: Således 
prydes Kristi glorie af  korsstillede liljevækster 
(undtaget herfra  synes glorierne i kapellets Kri-
stusfremstillinger),  mens der til en række af  de 
øvrige glorier er benyttet strålekrans. 

Det stærke fællespræg,  som udmærker kalk-
malerierne i skibet og øjensynlig tillige i nord-
kapellet, udelukker ikke, at mesteren har arbej-
det sammen med en eller flere  hjælpere. Det bør 
i den forbindelse  nævnes, at Magnus-Petersen i 
sin indberetning om nordkapellets malerier 
fremhævede  en kvalitetsforskel  mellem hvæl-
vets billeder og de »langt bedre udførte«  væg-
malerier, navnlig S. Kristoffer  og Pietà. 

Den overordnede plan for  disponeringen af  de 
enkelte scener er vanskelig at bestemme, navn-
lig i betragtning af  vort manglende kendskab til 
vægmalerierne i skibet, foruden  de billeder, der 
antagelig har prydet det nedrevne kor. Alligevel 
giver det, som er bevaret, anledning til undren, 
især fordi  man savner flere  vigtige episoder i 
hvælvmaleriernes passionscylus, mens de som 
findes,  tilmed i et vist omfang  gentages i nord-
kapellet. Muligvis skal kapellet opfattes  som et 

Fig. 28. Gud Fader (s. 1874). Udsnit af  Marias him-
melkroning, sml. fig.  22. Kalkmaleri o. 1425-50 på 
vestre kappe i fjerde  fag.  Ulla Haastrup fot.  1965. -
God  the Father.  Detail  of  the Coronation  of  the Virgin,  cf. 

fig.  22. Mural  painting c. 1425-50 on the west cell  in the 
fourth  bay. 

selvstændigt afsnit,  hvis udsmykning i øvrigt er 
opbygget efter  et velkendt skema: I den nedre 
zone, nærmest kirkegængerne er fremstillet  hel-
lige mænd og kvinder foruden  et andagtsbillede 
- Pietà - som synes særdeles velmotiveret for  et 
begravelseskapel. I en højere sfære,  på hvælv-
kappernes »himmel« er afbildet  fire  hovedscener 
i Kristi lidelseshistorie. To af  disse - Korsdrag-
ningen og Korsfæstelsen  - findes  i mere udviklet 
form  på de rummeligere hvælvflader  i skibets 
tredje fag.  Her er Golgathabilledet logisk an-
bragt i østkappen over det korbuekrucifiks,  som 
må antages at have hængt i indgangen til koret 
over lægmandsaltret. Passionsbillederne videre-
føres  i fjerde  fag  med Himmelfart  og Pinseun-
der, mens Marias himmelkroning må opfattes 
som en stærk markering af  Gudsmoderens be-
tydning. Anbringelsen af  Dommedagsbilledet i 
nordkappen er snarest en nødløsning af  hensyn 
til Himmelkroningen i vestkappen, men kan 
muligvis være sanktioneret som et bindeled 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 129 
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Fig. 29. Indre, set m o d øst. NE fot.  1981. - Interior  to the east. 

mellem skibets og kapellets passionsbilleder. 
3) O. 1425-50? To rødbrune indvielseskors  på 

undersiden af  tredje fags  gjordbue (dvs. oprin-
delig den østre skjoldbue mod triumfvæggen) 
umiddelbart over hvælvpillernes kragbånd kan 
være samtidige med maleriudsmykningen. 
Dette gjaldt formentlig  tillige et †hjulkors  på 
nordkapellets nordvæg (jfr.  fig.  15). 

†Kalkmalerier.  1) O. 1425. De atter tildækkede 
malerier i nordkapellet er beskrevet ovenfor  i 
sammenhæng med de bevarede i skibet. 

2) 1800'rne. Magnus-Petersen nævner i sin 
indberetning 1895, at væggene og hvælvene i 
langhuskoret, dvs. første  og andet fag,  »for  ikke 
lang tid siden var smukt dekorerede«. Et foto-
grafi  fra  samme år viser et hjørne af  altervæggen 
med malet vinløv i spalier over ligeledes imi-
teret panel. Ifølge  interiørbillede 1923 var korets 
kalkmalerier da overhvidtede, på nær en Hellig-
åndsdue på østkappen i første  hvælvfag. 
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INVENTAR 
Oversigt.  Kirkens ældste inventarstykke er den ro-
manske granitfont,  hvori et dåbsfad  fra  midten af 
1500'rne. Omkring 1600 kom den nu reducerede 
prædikestol til og i 1660'erne to epitafier,  det ene over 
sognepræsten, det andet med tilknytning til Avnsø-
gård. Altersølv, foruden  sygesæt, alterstager og en nu 
omstøbt klokke bærer historikeren og kancelliem-
bedsmanden Niels Slanges navn eller våben. Han 
ejede kirken i begyndelsen af  1700'rne og var gift 
med en søster til den næste kirkeejer, generalbygme-
ster Johan Conrad Ernst til Avnsøgård; denne var 
bisat i nordkapellet, men kisten er senere gravet ned 
på kirkegården. Familien Lerche, som derefter  kom i 
besiddelse af  kirken, berigede dens inventar med en 
messehagel og et †altertæppe. Bortkommen er be-
klageligvis også et kobberstik, som en af  greverne 
skænkede til erstatning for  de fløje  af  en middelal-
derlig tavle, der brugtes, efter  at en brand 1744-45 
havde ødelagt kirkens altertavle. 1800'rne har præget 
interiøret med stole fra  1834 og altertavle 1841, lige-
som prædikestolens hårdhændede forenkling  må an-
tages at være sket i disse år. Den nuværende farve-
holdning stammer fra  restaureringen i årene omkring 
1965. 

Alterbord,  gotisk, af  munkesten, 210x135 cm, 
højde 113 cm. Bordet dækkes af  en fyrretræs-
plade fra  1966, som kun er 100 cm på den korte 
led, fordi  der på den bageste del af  bordet, til 
støtte for  altertavlen, er lagt et skifte  moderne 
sten på fladen.  I nord- og sydsiden ses noget, 
der ligner en afhugning  på ca. 7 cm i 100 cm's 
højde og tilsvarende bredde, muligvis udført  af 
hensyn til en †skrifte-  og degnestol? (sml. Bak-
kendrup s. 1227, fig.  11). 

†Sidealtre?  Rester af  et alter i skibets sydøst-
hjørne kan skjule sig i den murede kasse under 
prædikestolen, ligesom uregelmæssigheder i 
nordøsthjørnet under hvælvpillen kan stamme 
fra  et sidealter. 

†Alterbordspaneler.  I kirkebeskrivelsen 186211 

omtales en malet bræddebeklædning på forsi-
den, formentlig  samme tarvelige træbeklæd-
ning, bordet havde 1895. 

Alterklæde,  fra  1966, vævet af  Grete Balle; det 
dækker bordets overflade  og forsiden. 

†Alterklæde,  skænket 1680, af  rødt fløjl,  pry-
det med guldgalonner i sømmene og »ude om-
kring« med silkefrynser.  Midtpå var givernes 

Fig. 30. Altertavle med maleri af  I. Vilhelm Gertner 
1841, forestillende  Kristus hos Martha og Maria 
(s. 1879). NE fot.  1981. - Altar-piece  with painting by 
I.  Vilhelm  Gertner  1841, showing Christ  in the House  of 
Martha  and  Mary. 

initialer: »W.L.S.« og »A.N.D.« for  nogle salige 
bønder, der boede i Viskinge.56 Antagelig iden-
tisk med det »altertøj«, der brændte natten mel-
lem 2. og 3. juli 1744 eller 1745.57 

Ifølge  præsteindberetningen 1772 havde salig 
grev Lerche (†6. dec. 1757) foruden  en messeha-
gel (s. d.) skænket et altertæppe af  rødt »ud-
skårent« plys.38 1852 var alterklædet itu og fal-
met, hvorfor  det burde udskiftes  med et nyt af 
rødt fløjl  eller klæde med galonner.20 1862 var 
der et af  rødt klæde med guldspidser.11 

Altertavlen  (fig.  30) er et maleri fra  1841 fore-
stillende Kristus hos Martha og Maria, signeret i 
nedre, højre hjørne: »I: Vilhelm Gertner pinx(it) 
1841«. Olie på lærred, lysningsmål 157x130 
cm. Det sidder i en rundbuet, forgyldt  ramme 
med spærformet  afdækning  kronet af  latinsk 
kors. I fodstykket  sortmalet fraktur:  »St. Lucæ 
X, XXXV IIII«. Den arkitektoniske baggrund 
og forgrundens  fliser  er gråbrune; herimod lyser 

129* 
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Fig. 31. Altersølv. Kalk 
og disk udført  år 1700 af 
Københavnermesteren 
Gerhard Weghorst, ob-
latæsken 1703 af  Didrich 
Hoff,  ligeledes i Køben-
havn (s. 1880). NE fot. 
1989. - Altar  plate.  Cha-
lice and  paten made  in the 
year 1700 by master silver-
smith Gerhard  Weghorst  of 
Copenhagen,  wafer  box 
1703 by Didrich  Hoff,  also 
of  Copenhagen. 

Kristi røde kjortel og blå kappe. Kvinderne er 
klædt i hvide kjoler. 1846 var maleriet på alter-
tavlen beskadiget, og endnu 1862 burde det re-
pareres, hvilket synes at være sket.20 

†Altertavler.  Udseendet af  den altertavle, der 
brændte natten mellem 2. og 3. juli 1744 eller 
1745 kendes ikke.57 Præsteindberetningen 1772 
oplyser, at i stedet opstilledes »to stykker, der 
synes at have været døre for  en anden alter-
tavle«,38 hvilket er i overensstemmelse med 
Høyens notat fra  1832, da den var overhvidtet 
og strøgen med gråt og blåt. Ifølge  I. H. Larsen 
var der 16 udskårne mandsfigurer  i to rækker.39 

Man må tænke sig fløjene  fra  en gotisk altertavle 
med apostel- og helgenfigurer.  Worsaaes notat 
fra  1859 gående ud på, at altertavlen bar Fre-
derik III.s initialer og årstallet 1650, må antage-
lig tilskrives en erindringsforskydning.  Der 
kunne være tale om altertavlen i Vig (Ods hrd.). 

Kort efter  afløstes  de gotiske fløje  af  et †kob-
berstik  skænket af  kirkeejeren, grev Lerche til 
Lerchenborg. Magnus-Petersen, der så det 
1895, mente, det kunne stamme fra  slutningen 

af  1600'rne og være »af  italiensk kunst«. Det var 
samlet af  ni blade, klæbet op på lærred, og målte 
i alt 3½ alen i højden og 2½ i bredden (ca. 
220x155 cm). Motivet var Kristus på korset; 
ved dets fod  lå Døden og en sammenkrympet 
djævleskikkelse. Udenom var en dekorativ bort 
bestående af  vinranker og frugter.  Det sad i en 
smuk, poleret ramme. Da biskop Mynster visi-
terede 1839 fungerede  det som altertavle,58 men 
1895 hang det på nordvæggen og trængte til re-
staurering. Imidlertid mente Nationalmuseet, at 
omsorg for  kobberstik lå uden for  dets område, 
og Kobberstiksamlingen, som fik  sagen fore-
lagt, ville ikke gøre noget ved den.59 1966 var 
stikket borte og skulle ifølge  mundtlig overle-
vering være havnet i kalkhuset ved vejen, hvor-
fra  det var kastet bort. 

Altersølv  (fig.  31). Kalk  og disk,  fra  1700, 
ifølge  præsteindberetningen 1758 skænket af 
kirkeejeren, Niels Slange.60 Kalken er 19 cm høj 
og har sekstunget fod  af  vanlig barok form  med 
fodplade;  skaftleddene  er sekssidede med pro-
fileringer  ved overgangen til den runde, flad-
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trykte knop, som er forsynet  med flade  rude-
bosser mellem foldeværksagtige  led. 

Stort bæger med flad  bund. På en af  fodtun-
gerne graverede versaler: »Wiskinde Kirke 
Anno 1700«. Under bunden med skriveskrift: 
»Weyer tilsammen 42 Lods«. Her ses endvidere 
fire  stempler: skjoldformet  mestermærke hvori 
GWH over 1700 (spejlvendt syvtal) for  Gerhard 
Weghorst (Bøje 241), Københavnsmærke 1700, 
guardeinmærke for  Conrad Ludolf  og måneds-
mærke vandmanden. 

Disken, 13,5 cm i tvm., har på fanen  graveret 
cirkelkors med trambulerstik mellem korsar-
mene. Under fanen  graverede versaler: »Wi-
skinde Kirke. Anno 1700«. 

†Kalk  og disk.  1647 nævnes kalk og disk af 
sølv, forgyldte,56  1668 blev en sølvkalk adskilt, 
repareret og forgyldt  nogle steder,23 men 1695 
oplyses, at kalken »for  lang tid siden« blev bort-
stjålet en nat, hvorfor  man brugte altersølvet fra 
annekskirken i Avnsø.61 

Oblatæsker.  1) Fra 1703 (jfr.  fig.  31), muligvis 
hørende til det altersølv, Niels Slange skæn-
kede.60 Den lille, ovale æske måler 7,2x5,5 cm 
og er 2,5 cm høj, med lidet fremspringende  fod-
og lågplade. På oversiden graveret skriveskrift: 

Fig. 33. Alterkande fra  o. 1850-75, udført  af  V. Chri-
stesen (s. 1881). NE fot.  1989. - Altar  plate.  Wine  jug 
dating  from  c. 1850-15, made  by V.  Christesen. 

»Wiskinde Kirke« og under bunden: »For Wend 
ey dette fra  sin Hellige brug under guds hefn  og 
straf«;  desuden svagt indridset: »4½ lod«. To 
ens, skjoldformede  mesterstempler hvori DH 
over 1703 for  Didrich Hoff,  København (Bøje 
280). Opbevares i præstegården. 

2) Antagelig fra  1890´erne,62 stemplet F. Dret-
land, 925 S, FB, Sterling, såvel under bunden 
som indvendig i låget. 

Ske,  fra  1903, mestermærke for  A. Fieron, 
Københavnsmærke (19)03 og guardeinmærke 
for  Simon Groth.63 

Alterkander.  1) Nævnt 1862,11 fra  Den konge-
lige Porcelænsfabrik,  sort med guldkors og 
-kanter. 2) (Fig. 33), fra  1850-60'erne, 24 cm 
høj, med graveret fremstilling  af  Den barmhjer-
tige samaritan på korpus. Under bunden stem-
pel for  V. Christesen (Bøje 1142), desuden ud-
visket Københavns- og guardeinmærke. V. 
Christesen fik  borgerskab i Slagelse 1846, senere 

Fig. 32. Sygesæt skænket til Viskinge og Avnsø kir-
ker år 1700 af  Niels Slange. Udført  af  samme køben-
havnske sølvsmed som alterkalken fig.  31 (s. 1882). 
NE fot.  1989. - Chalice  and  paten for  the sick presented  to 
the churches of  Viskinge  and  Avnsø in the year 1700 by 
Niels  Slange.  By the same master silversmith  (Weghorst) 
who made  the two items of  altar  plate fig.  31. 
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Fig. 34. Alterstage af  messing med Niels Slanges vå-
ben over årstallet 1709 (s. 1883). EM fot.  1966. - Altar 
candlestick  of  brass with the coat of  arms of  Niels  Slange 
and  the date  1709. 

i Odense og 1856 registreres han som guld- og 
sølvvarefabrikant  i København. Kanden opbe-
vares i præstegården. 

†Alterkande?  1846 blev den nye alterkande 
sendt til reparation.20 

Sygesættet  (fig.  32), fra  1700, er udført  af 
samme sølvsmed som alterkalken og hører 
sandsynligvis med til det altersølv, Niels Slange 
skænkede.31 Sættet omfatter  kalk med vinbehol-
der afpasset  efter  bægerets form  og oblatskrue-
gemme samt en disk. Højde i alt 15,3 cm. Kal-
ken har cirkulær fod  med fodplade  og en lille 
bladkrave under det cylinderformede  skaft,  som 
brydes af  knop med let tilspidset tværsnit. På 
foden  graveret versalindskrift:  »Wiskinde og 
Afnsøe  kirker. Anno 1700« og under bunden: 
»Weger 12 lod og 1 quintin«. Stempler som al-
terkalkens, månedsmærke dog fiskene.  Under 
vinflasken  graveret: »Weger 7 lod og 1 qvintin«. 
På knoppens over- og underside graveret akan-
tusranke og på oblatgemmets låg en blomster-
roset. Disken er 9 cm i tvm. og har graveret 
cirkelkors på fanen. 

†Syges  æt. 1695 ejede kirken en lille kalk og 
disk af  sølv til at besøge syge med; vægten var 
26 lod.64 

Fig. 35-36. 35. Dåbskande af  messing (s. 1884). 36. Pengebøsse af  messing (s. 1887). NE fot.  1981. - 35. Brass 
baptismal ewer. 36. Brass collecting-box. 
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Alterstager  (fig.  34), med graveret årstal 1709, 
35 cm høje. Hvælvet fod  i tre svagt markerede 
afsæt  og skaft  delt af  vulstringe, flad  lyseskål 
med lysetorn. På den nedre pæreformede  del af 
skaftet  er graveret Niels Slanges våben over 
1709. - Syvarmet stage,  fra  o. 1900, på rund fod. 

†Røgelsekar?  Inventariet 164756 nævner et kob-
berildkar, som omtales igen 166723 og 1695,56 

sidste gang betegnet gammelt. 
*Messehagel,  med initialer og årstal: »CL 

1758«, ifølge  præsteindberetningen 1772 skæn-
ket af  salig grev Lerche38 (Christian Lerche til 
Lerchenborg døde 6. dec. 1757). Af  rødt fløjl 
kantet med guldgalon; tilsvarende, men bredere 
danner et latinsk kors på ryggen, hvor der des-
uden med sølv er broderet ovennævnte initialer. 
1966 skænket til Nationalmuseet (3. afd.  inv. 
nr. 895/1965). 

†Messehagler.  164756 og 1667 nævnes en mes-
sehagel, og 1671 blev messehaglen repareret;23 

fra  1695 haves en detaljeret beskrivelse af  en ha-
gel af  rødt fløjl  med en finger  brede guldknip-
linger rundt om sømmene og i halsen; på ryg-
gen et kors også af  guldkniplinger »med to styk-
ker sammensat, der har årstallet 1682 og de sa-
lige menneskers navn, som har givet den«,56 se 
†alterklæder. 

* Skriftetavle  (fig.  37), fra  1700´rnes slutning. 
Den lille tavle måler 23x9 cm og er knap en 
centimeter tyk, med fem  huller i ti rækker; den 
tilhørende pind, som ved sin placering angav 
tallet af  nadvergæster, mangler.65 Af  grev Ler-
che, Birkendegård, skænket til Nationalmuseet 
(3. afd.  inv. nr. F55b). 

†Messeklokke.  Et klokkerebshul i østkappen af 
korets andet fag,  over det sted, hvor degnesto-
len ofte  er placeret, tyder på tilstedeværelsen af 
en †messeklokke. 

Alterskranke,  fra  1857, med drejede balustre af 
træ.20 1965 ændret fra  den tidligere udformning 
til den nuværende halvrunde. Staffering  sva-
rende til stolenes med lysere grå balustre og 
mørkere fod-  og håndliste. †Alterskranke.  Ved 
synet 1808 manglede rækværk og knæfald.  Næ-
ste år blev det foreslået  at anvende det over-
flødige  pulpitur til formålet;66  derefter  ses sagen 
ikke omtalt. 

Fig. 37. Skriftetavle  brugt i forbindelse  med altergang 
til at tælle nadvergæsterne (s. 1883). NE fot.  1989. -
Confessional  board  used  at Communion to count the com-
municants. 

Font,  romansk, af  granit, tvm. 76 cm, nu-
værende højde over gulvet 88 cm, beslægtet 
med fontene  i Hagested, Mørkøv og Skam-
strup.67 Fod og kumme er hugget hver for  sig, 
den cylinderformede  fod  af  en mere finkornet, 
grålig sten end kummens grovere, rødlige med 
mange sorte korn. Kummen, der er noget op-
hugget i ny tid, har næsten lodrette sider og kun 
svagt rundet bund; ved den øvre rand ses rust-
spor som efter  en jernring, formentlig  anvendt i 
forbindelse  med en eller anden form  for  låg, 
sml. Værslev (Skippinge hrd.) og Bjergsted. 
Den kun 25 cm dybe kumme har ved siden af 
afløbshullet  i bunden et keglestubformet  hul 
med en ujævn blystøbning, muligvis dækkende 
over et ældre eller mislykket afløbshul.  1862 var 
fonten  oliemalet.11 Opstillet i korets nordvest-
hjørne. 

Dåbsfad,  o. 1550, af  messing, 58,5 cm i tvm., 
af  den ofte  forekommende  type med drevet 
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fremstilling  af  Bebudelsen i bunden omgivet af 
slidt majuskelindskrift  og derudenom hjorte 
forfulgt  af  hunde, som også ses på fanen.  Yderst 
ved kanten graverede versaler: »MRAHD«. Til-
svarende fade,  men 61,5 cm i tvm., findes  i 
Nørre Jernløse og Særslev (s. 100 og 1702 med 
fig.  24). Nævnt første  gang 1758,31 mens de 
ældre inventarier omtaler et fad  af  tin, jfr.  ne-
denfor. 

†Dåbsfad.  1895 var et dåbsfad  af  tin, 2,3 tom-
mer i tvm., hensat i sakristiet. 

Dåbskande  (fig.  35), sandsynligvis anskaffet 
kort efter  synets anmodning 1862,20 af  messing, 
20 cm høj. Den buttede kande har bred tud og 
fladt  låg med knop. 

†Korgitter  er kun indirekte omtalt i forbindelse 
med †gravrammes placering »i kordøren«. 

Prædikestol  (fig.  38). Af  den oprindelige stol 
fra  o. 1600 er kun kurven bevaret, berøvet ikke 
alene de evangelistfigurer,  der ifølge  oplysning 
fra  1772 da stod foran  arkadefelterne,38  men 
også adskillige detaljer og en himmel. Opgang 
og bærepille stammer fra  restaureringen 
1965-66. En yngre himmel fra  begyndelsen af 

Fig. 38. Prædikestol fra  o. 1600 (s. 1884). Thora Fisker 
fot.  1966. - Pulpit  from  c. 1600. 

1800'rne blev ved denne lejlighed henlagt på 
præstegårdens loft. 

Stolen er på fire  fag  adskilt af  tre par koblede 
trekvartsøjler og i hver side et par ikke koblede. 
Søjleskafterne  har prydbælte, hvori en enkelt 
række diamantbosser; den øvre del af  skaftet 
brydes midtpå af  en vulst. Felternes arkader ind-
rammes af  båndslyng brudt af  profilkapitæler, 
og har roset i sviklerne. Foroven en tandsnitliste 
som f.eks.  i Særslev, Svallerup og stolene af  den 
såkaldte Kalundborgtype,68 hvor der yderligere 
er en æggestav. Gesimsen har glat gennemlø-
bende frise  over to rækker perlestave og krones 
af  tandsnit, hvorover en liste, hvis ægge- eller 
pærestav er skåret bort. Mellem det nu glatte 
postament og storfelterne  er indskudt et kvart-
rundt led med pærestav omkring roset. Over og 
under søjlerne sidder klodsede, vinkelformede 
led, som må stamme fra  en ændring, formentlig 
i forrige  århundredes begyndelse. Søjlekapitæ-
lerne er da blevet fjernet,  og uregelmæssigheder 
ved selve søjleskafterne  og deres indbyrdes for-
hold antyder en ændring i opstillingen. Hvis 
†evangelistfigurerne  som nævnt 1772 var »ud-
hugne i træ«, må arkadernes fyldinger  være for-
nyede.69 

Stolen hviler på en ottekantet søjle fra  1965 og 
en muret kasse, jfr.  †sidealter. Den samtidige 
opgang har enkelt panel med glatte fyldinger 
som afløsning  for  spinkle tremmer. 

Farverne er lys vissengrøn i storfelter  og frise, 
desuden er anvendt gråt, hvidt, okkergult og 
guld.70 I postamenterne er med brune versaler 
på grå bund malet citat fra  »Psa: z6 ...« (Herre, 
jeg elsker dit hus ...). 

I præsteindberetningen 1758 nævnes en †him-
mel, hvorpå læstes ordene fra  Sl. 19,8: Herrens 
lov er fuldkommen....31 

En himmel, fra  1800'rnes begyndelse,71 ned-
toges som nævnt 1965. Den er af  fyrretræ,  med 
kassetteloft;  på hjørnerne står drejede vaser. Fri-
sen smykkes af  små halvsøjler, og udskårne fe-
stoner med kvast på midten og under hjørnerne 
gør det ud for  hængestykker. Farveholdningen 
svarer til stolens før  sidste restaurering, dvs. ho-
vedsagelig gråt og blåt, undersiden er således 
dueblå. Henlagt på præstegårdens loft. 
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Fig. 39-40. *Gavl og 
*vange i NM2. 39. Fra 
†degnestol (s. 1885). 40. 
Fra †korstol (s. 1886). LL 
fot.  1981. - *Bench-end 
and  *sidepiece.  39. From 
parish clerk's  †chair. 40. 
From  †choir stall  (?). 

Stolestader,  fra  1834.41 De enkle gavle har i 
begge sider smalle, riflede  pilastre med glatte 
»kapitæler«, hvorpå er limet drejet skive. For-
oven og forneden  simple profillister.  Malet i to 
gråblå nuancer. Tidligere var stolene lukket med 
†døre, som 1891 ønskedes fjernet  og lagt på lof-
tet.11 En tilsvarende degnestol  står foran  korets 
sydvindue. 

En †skrifte-  eller degnestol,  fra  1680, kendes fra 
omtale 175831 og 1772,38 første  gang benævnt 
degnestol, anden gang skriftestol.  Det siges, at 
øverst på den var citeret Luk. 11,28 (Men han 
svarede: Ja, salige er de, som hører Guds ord og 
bevarer det),72 og derefter  »Lisbeth Bertelsdat-

ter«, som havde bekostet stolen, desuden »A° 
1680«. Den stod på siden »væk fra  altret, idet 
den anden side beskadigedes ved branden«38 (jfr. 
†altertavle). 

Af  en (†)degnestol,  fra  senmiddelalderen, er 
kun bevaret en *gavl  (fig.  39). Den er skråt af-
skåret foroven  med en liggende løve, dvs. 
samme udformning  som degnestolene i Havre-
bjerg og Særslev,73 men løven (fig.  41) er skåret 
på en helt anden måde, og hovedet vender mod 
stolens indvendige side, hvor også halen ligger 
skråt hen over kroppen. På den udvendige side 
ses et udsparet felt,  hvori glat våbenskjold; ind-
vendig er der vandret udsparing til hylde under 
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Fig. 41. *Detalje af  †degnestol, sml. fig.  39 (s. 1885). 
LL fot.  1981. - Parish clerk's  †chair, cf.  fig.  39. 

det skrå pultbræt. Gavlen, der fremtræder  af-
renset for  al farve,  kom 1884 til Nationalmuseet 
sammen med de to nedenfor  beskrevne stykker 
(inv. nr. D2016). Det oplystes, at de »for  en del 
år siden« var bortsolgt fra  kirken. 

Udformningen  af  de to andre stykker tyder 
på, at der er tale om * vanger fra  en (†) korstol, 
som måske ikke oprindelig har hørt til i kirken 
her. Bortset fra  en udsparing til et vippesæde, er 
det ene stykke, der er savet af  foroven,  glat. Det 
andet (fig.  40, 42) er formet  efter  samme skema 
som korstolene i f.eks.  Holmstrup, Skelskør el-
ler Ringsted. 74 Denne gavl er afbrudt  såvel for-
oven som forneden.  - Korstole var siddepladser 
beregnet til det ved større kirker tjenstgørende 
præsteskab. De opstilledes i visse tilfælde  i sog-
nekirker, sml. Holmstrup, der var en valfarts-
kirke, og Skelskør, hvor der findes  tre sæt kor-
stole af  forskellig  størrelse og alder (DK. Sorø 
s. 254). Endvidere kan nævnes to i Gudme 
(Gudme hrd., Svendborg amt), hvor de flan-
kerer altret. De korstole, der er brugt i deg-
nestolen i Slagelse S. Peders kirke, kan muligvis 
stamme fra  Antvorskov klosterkirke (DK. Sorø 
s. 230), og tilsvarende kan stolene i Viskinge 
være overført  fra  en anden kirke. Ingen ligner 
dog så meget, at de synes at have hørt sammen 
med det bevarede stykke. 

Bænke,  antagelig fra  midten af  1800'rne, med 
svejfede  gavle og åbne rygge. Lysegrå. I sakri-
stiet og våbenhuset. 

Dørfløje.  1) Den oprindelige, indvendige side 
af  indgangsdøren er formentlig  middelalderlig 
og i 1500'rne forsynet  med pålagt rammeværk 
udvendig (fig.  43). Døren består af  to 52-53 cm 
brede planker og en smallere på 16 cm; de hol-
des sammen af  to gangjern og to revler, antage-
lig jævnaldrende med beklædningen på ydersi-
den. Under det øvre gangjern ses spor af  et 
ældre. Forneden er i nyere tid indfældet  et bræt. 
Ydersidens profilerede  rammer danner otte, næ-
sten kvadratiske felter  afsluttet  foroven  med 
tandsnit under profilliste.  I tympanonfeltet  ses 
reliefskåret  roset over halvcirkelslag hvori spær-
stillede profillister. 

På den udvendige side sidder en slidt, ro-
mansk dørring  (fig.  44) med vulstringe og for-
mentlig dragehoved (det har ingen éntydig arts-
karakter),75 desuden et nøgleblik hørende til den 
store, firkantede  kasselås  på indersiden, antagelig 
fra  1700'rne. 

Den meget medtagne dør står med en lysegrå 
bemaling indvendig, blågrå udvendig. Ind-
gangsdør til våbenhuset. 

Fig. 42. *Detalje af  †korstol (?), sml. fig.  40 (s. 1886). 
LL fot.  1981. - Detail  of  †choir stall  (?),  cf.  fig.  40. 
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2) Antagelig middelalderlig, bestående af  én 
bred og to smallere planker med profilering  i 
siderne, holdt sammen af  to forskelligt  udfor-
mede gangjern. Over det øvre er spor efter  et 
ældre, ligesom der ses at have været en ældre 
†lås. På ydersiden er i 1800'rnes sidste halvdel 
slået rammeværk, hvorved dannes ti firkantede 
felter.  Blågrå udvendig. Til nordkapellet. 

3) 1700´rne, bestående af  fire  planker, som på 
den indvendige side holdes sammen af  to revler, 
hvorpå gangjernene sidder. Flammeret på yder-
siden. Indvendig sidder samtidig eller ældre lås. 
Blågrå udvendig, umalet indvendig. Til tårn-
trappen. 

4) 18-1900´rne, med tre spejlfyldinger.  Lyse-
grå. Mellem kor og sakristi. 

5) 1940´rne? Døren har to spejlfyldinger  i hver 
fløj  og derover et rudefelt  svarende til døråb-
ningens form.  Lysegrå. Mellem våbenhus og 
skib. 

†Pulpitur.  Et pulpitur synes kun omtalt 1809, 
da det ansås for  overflødigt  og desuden tog en 
del af  lyset, hvorfor  synet foreslog  at bruge det 
til en alterskranke.66 Sml. dog †herskabspulpitur 
s. 1861. 

Vægskab  (fig.  46), indrettet 1669 i sakristiets 
vestvæg, til opbevaring af  ornamenter og klæ-
der. Tidligere fandtes  hverken skab eller kiste.23 

Forsiden, 180x125 cm, har to rektangulære lå-
ger adskilt af  vandret profilliste.  Til siderne ram-
mestykker hver med to rækker skællagte skiver 
hvorpå stiliseret blad. Over en udsavet tungeli-
ste krones skabet af  en lille trekantgavl flankeret 
af  pyramidespir endende i månesegl. Siden re-
staureringen 1965 malet i to grå nuancer sva-
rende til det øvrige træinventar. 

Pengeblok  (fig.  45), fra  16-1700'rne, nu kun 56 
cm høj, smallere forneden  end foroven,  hvor to 
jernbånd lukker for  låge i forsiden.  I det jern-
dækkede låg er der to pengeslidse. Gråmalet. 
1862 omtalt på nuværende plads i våbenhuset,11 

hvor den er gravet ned ved sydvæggen, øst for 
indgangsdøren. 

Pengebøsse (fig.  36), nævnt 1862,11 af  messing, 
med hank på siden og pengeslids i låget. Lukket 
med lille hængelås over øsken på siden. 

Tavle  (fig.  45), antagelig ophængt 1828.20 

Fig. 43. Indgangsdør til våbenhuset, set udefra 
(s. 1886). NE fot.  1981. - Door to the porch. 

Fig. 44. Romansk dørring på døren til våbenhuset, 
sml. fig.  43 (s. 1886). Thora Fisker fot.  1966. - Roma-
nesque door  ring on the door  of  the porch, cf.  fig.  43. 
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Fig. 45. Pengeblok og 
tavle på våbenhusets 
sydvæg (s. 1887). NE 
fot.  1989. - Alms post and 
board  on the south wall  of 
the porch. 

Over et lille bord, hvorpå pengebøssen står, ved 
siden af  pengeblokken, hænger en tavle, hvis 
versificerede  indskrift  opfordrer  til at hjælpe de 
fattige.  Tavlen måler 110x51 cm og indrammes 
af  kannelerede pilastre, foroven  volutgavl 
hvorpå fire  drejede skiver svarende til stolesta-
dernes. Indskrift  med sort antikva og skrive-
skrift  på hvid bund, farveholdningen  i øvrigt 
som stolenes. 

†Pengetavler.  1862 omtales to tavler til om-
bæring.11 

Orgel,  bygget 1949 af  Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Syv stemmer, ét manual og an-
hangspedal. Disposition: Manual: Quintatøn 

16´, Principal 8´, Gedakt 8´. Oktav 4´, Rørfløjte 
4´, Oktav 2´, Mixtur IV. Anhangspedal. Meka-
nisk aktion, sløjfevindlade.  Facade med skråt-
stillede pibefelter,  tegnet af  Aage Herløw i sam-
arbejde med orgelbyggeriet. Orglet indkøbtes 
for  midler indsamlet ved en takkegudstjeneste 
5. maj 1945.41 I skibets nordvestre hjørne, med 
sydvendt facade  og spillebord. Et †harmonium 
nævnes 1901.11 

Salmenummertavler,  fra  restaureringen 1965, 
med stifter  til ophængning af  løse numre af  me-
tal. Malede i to grå nuancer. Om ældre †nummer-
tavler  vides, at synet 1824 anbefalede  anskaffel-
sen af  en ny og større tavle samt opmaling af  de 
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gamle.20 1906 ønskedes nye tavler til ophæng-
ning af  løse salmenumre.11 

Lysekronerne  stammer alle fra  nyere tid. 1) 
Antagelig fra  1800'rnes slutning, i barokform, 
med otte svungne arme; på et blad midt på ar-
mene sidder en lille fugl.  Højere oppe på det 
profilerede  skaft  er fæstnet  otte prydarme. 
Øverst på skaftet  fugl  med udbredte vinger, for-
neden hængekugle, der ender i profileret  knop. I 
skibets andet fag. 

2) Fra 1900'rne? Barokform,  med to gange 
seks arme. I skibets vestligste fag. 

Ved restaureringen 1965 ophængtes desuden 
lette, hvidlakerede jernringe med nedhængende 
lysepiber i skibet; i koret er der lampetter. 

Hatteknager,  af  træ, på våbenhusets østvæg. 
†Ligbårer.  Inventariet 1667 nævner en ligbåre, 

1670 blev en ny forfærdiget  og den gamle re-
pareret.23 

Klokker.  1) 1831 omstøbt af  †klokke fra  1716. 
Tvm. 100 cm. Indskrift  med reliefversaler  om 
halsen: »Støbt af  I. C. & H. Gamst. Kiøbenhavn 
anno 1831«. Over indskriften  akantusfrise,  på 
slagkanten rammelister. 

2) Anskaffet  1891 efter  omstøbning af  †klokke 
fra  1578. Tvm. 87 cm. Indskrift  med reliefversa-
ler om halsen: »Omstøbt af  J. Hellerung 
H. Gamst & H. C. Lunds Eft.  Aar 1891«.76 Over 
indskriften  palmetfrise  og på slagkanten ram-
melister. 

Begge klokker er ophængt i slyngebom. 
†Klokker.  Inventariet 1647 nævner to klokker i 

tårnet, den ene »broden«.56 1662 anskaffedes  to 
klokkestrenge, den ene gik ned gennem hvæl-
vingen i kirken, den anden var til at ringe med i 
tårnet.23 Samme år er en klokke itu »og vil om-
støbes«,77 men endnu 1667 betegnes en af  tårnets 
to klokker som værende »sønder«.23 1695 var de 
to klokker i tårnet næsten lige store.56 

Præsteindberetningen 175831 omtaler to klok-
ker; den lille var støbt 1578 i Sørby (Sørbymagle 
sogn, Sorø amt) af  Hans klokkestøber78 og ken-
des fra  en tegning (fig.  47) udført  af  Magnus-
Petersen 1891 før  omstøbning (jfr.  klokke nr. 2). 
Tvm. 353/4 fod.  Indskrift  med versaler i tre linjer 
om halsen; i den øverste læstes: »Verbum do-
mini manet in æternum«, i den anden: »Lod her 

Jørgen sognepræst til Viskind og Laurids Sø-
verinsen« og i den tredje: »Og Peder Hansin 
Kirki(v)ergi støbe denne klokke i Sørbye af 
Hans Klokke Støbir mdlxxviii«. - En revne om-
talt 177238 må være blevet repareret, først  1891 
omstøbtes den til klokke nr. 2. Før omstøbnin-
gen vejede klokken 1087 pd. Ved eftersynet 
15. okt. over den omstøbte klokke var vægten 
kun 767 pd., hvorfor  der forlangtes  en malm-
klokke af  samme kvalitet som den gamle og op-
hængt, om muligt til jul. Klokkens latinske ind-
skrift:  »Verbum domini manet in æternum« 
burde også findes  på den nye klokke, hvilket 
imidlertid ikke er tilfældet.11 

Ifølge  præsteindberetningen 175831 var den 
store klokke støbt 1716 af  Henrik Tessin, Kø-
benhavn.79 Antagelig på klokkelegemet sås kir-
keejeren Niels Slanges våben og »neden i det« 
hans navn;60 derunder med »opfyldte«,  hvorved 

Fig. 46. Skab i sakristiets vestvæg, indrettet 1669 (s. 
1887) og piscina (s. 1864). NE fot.  1989. - Cupboard  in 
the sacristy's  west wall,fitted  in 1669,  and  piscina. 
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Fig. 47. †Klokke støbt i 
Sørby af  Hans klokke-
støber 1578 (s. 1889). 
Tegning af  J. Magnus-
Petersen 1891. I NM2. -
†Bell  cast in Sørby  by Hans 
bell-founder  1578. Dra-
wing by J.  Magnus-Peter-
sen 1891. 

formentlig  skal forstås  reliefbogstaver:  »Mane 
preces noctuqve preces et fes-ta  monebo pereat 
admonitis mars libitina pyra me fudit  Henr. Tes-
sing civit Hauniensis Ao 1716« (Morgen og af-
ten jeg kalder til bøn, jeg om helligdag varsler/ 
ildebrand, dødsfald  og krig melder jeg om med 
min klang. Mig støbte Henrik Tessin af  staden 
København år 1716). 1808 var den store klokke 
ubrugelig,66 det samme noteredes endnu 1824,20 

men først  1831 var den indsendt til omstøbning, 
jfr.  klokke nr. 1. 

Klokkestol,  antagelig fra  1816,41 da klokkesto-
len måtte anskaffes  af  ny, muligvis med anven-
delse af  nogle stolper fra  den tidligere klokke-
stol. I en af  stolperne er indridset årstallet 1858 
med romertal. 

(†)Klokkestol,  fra  tårnets opførelsestid,  til tre 
klokker, kun underdelen bevaret; den består af 
fire  egebjælker med bladede udskæringer for 
skråstivere, hvoraf  der har været tre på hver side 
af  de lodrette stolper. Nu i mellemstokværket, 
jfr.  s. 1866. 

GRAVMINDER 

Epitafier.  1) (Fig. 48) med malet årstal 1660 for-
oven og navnet Maddalena Meyern i hænge-
stykket. Epitafiet  er omtalt i præsteindberetnin-
gen 1758,31 hvoraf  fremgår  at hun blev begravet 
i kirken 7. febr.  1660 i sin alders 59. år og havde 
været gift  med ritmester Schepfelvejse  på Avn-
søgård.80 

Det 350 cm høje epitafium  er forarbejdet  af 
blødt træ og vistnok også fyr.  Opbygningen fo-
rekommer måske lidt gammeldags, men følger 
et almindeligt skema. Usædvanlig er derimod 
den måde, hvorpå især storvingernes rovfugle 
er udført  med let hvælvet krop og påsatte vin-
ger. Udformningen  af  bladrankerne i hænge- og 
topstykke såvel som topvingernes dekoration 
skåret i fladsnit  er heller ikke almindelig. Den 
mulighed synes således tænkelig, at epitafiets 
forarbejdning  har været overladt en udlænding, 
jfr.  de udenlandsk klingende navne. 

Af  storstykkets maleri (fig.  54), der afdække-
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des 1965-66, er kun en mindre del bevaret, men 
nok til at bekræfte  beskrivelsen fra  1758. I mid-
ten anes en lodret korsstamme hvorpå Kristus-
figur,  til højre herfor  en næsten uskadt frem-
stilling af  knælende kvinde i sort dragt med 
hvidt forklæde  og hænderne løftet  i bøn. Des-
uden to små piger i tilsvarende dragter. Til den 
anden side tre små drenge og foran  dem en ung 
mand og svage spor efter  endnu et par skikkel-
ser, der ifølge  præsteindberetningen var ritme-
steren selv i lys gul læderkøllert med et sort ge-
hæng og skærf  samt tre sønner i samme dragt 
foruden  de tre mindre sønner »i gejstlig dragt«. 

Stafferingen  er brun og grå med mørk grå 
marmorering på søjlerne og indskrifter  med 
gule versaler på sort bund; første  linie i topstyk-
ket er på latin og citerer Fil. 1,23: Jeg har lyst til 
at bryde op og være sammen med Kristus; re-
sten på tysk gengiver Job. 19: Jeg ved, at min 
løser lever, og han vil dernæst opvække mig af 
jorden (jfr.  l .Kor. 15,25f.).  I topstykkets oval-
felt  læses: »Spes mea Christvs inri«. Før restau-
reringen sås i storfeltet  en enkel, gråmarmoreret 
portal, hvori et brunligt kors med neapelgul 
kant stående på en høj og med mørkegrå bag-
grund. 1758 hang epitafiet  på nordvæggen, 
skråt over for  prædikestolen, siden 1966 på 
nordvæggen i tårnrummet. 

2) (Fig. 49) 1666, af  træ. Oluf  Madsen Jyderup 
(Olaus Matthiæ Juderupius), provst i Schip-
pinge herred, sognepræst til Wischinge og 
Avensø, og hustruen Katrine Pedersdatter 
Rørby (Catharina Petrea Rørby) satte dette 
minde for  sig og deres slægt år 1666.81 Epitafiets 
billedskærerarbejde kan tilskrives Lorentz Jør-
gensens værksted; det er af  eg og måler 265 cm i 
højden og 230 i bredden. Maleriet af  præsten og 
hans familie  flankeres  af  to store dydefigurer,  til 
venstre Troen med kors og kalk, til højre Håbet 
holdende anker. Til siderne vinger med brusk-
værk og et af  værkstedets karakteristiske barne-
hoveder. Et lavt topstykke krones af  konsol, 
hvorpå sidder et af  de fra  altertavlerne velkendte 
englebørn, her dog med kranium i højre hånd, 
nu ingen attribut i venstre. Hængestykkets 
bruskornamenter indfatter  den let hvælvede 
skrifttavle;  til siderne, under dydefigurerne, 

Fig. 48. Epitafium  nr. 1, fra  1660 over Maddelena 
Meyern og ritmester Schepfelvejse,  Avnsøgård 
(s. 1890). NE fot.  1981. - Wall  monument no. i from  1660 
to Maddelena  Meyern  and  Captain  of  Cavalry  Schepfel-
vejse, Avnsøgård. 

hængestykker med hoved. Et diademhoved 
danner afslutning  forneden. 

Stafferingen  ligger på en tynd kridtgrund; 
skriftfeltet  er sort med gul versalindskrift  på la-
tin. Maleriet viser præsten og hans hustru med 
to døtre og seks sønner i et kirkerum med høje 
vinduer; i midten er opstillet et lille krucifiks. 
Ophængt på korets nordvæg ind mod sakristiet 
(sml. †begravelser). 

Gravsten.  1) O. 1729. Peder Olufsen  Schytte 
(Petrus Olai Schytte), sognepræst til Vischinde 
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og Aunsøe, provst i Schipphinge herred, 
†(29.)okt. 1729. 

Stands du vandringsmand 
læs de dydens spor 
hvilke til eftertiden  levnede 
den berømmelige mand og højst 

ærværdige 
Herr Peder Olufsen  Schytte 
i sognene Vischinde og Aunsøe 
en såre årvågen hyrde 

samt 
i Schiphinge Herred en 
provst af  store fortjenester 
hans oprindelse var af  selve fattigdommen 
et højst eftertragtet  kirkens lys 
en dyds og fromheds  fakkel  frembar  han 
for  sin tids mennesker 
en mand der om nogen nogensinde [var] 
ved fromhed  tro mildhed og styrke 
i hjemmet ypperlig 
han prydede værdigt sit kald 

men 
da hans livsløb og 75 år var fuldbyrdede 

ved en 
blid og salig død 
nåede han til frelsens  havn 
i den kristne æras år 1729 

[den 29 Oc]tober 

Rød kalksten med ortoceratitter, 176x101 cm. 
Indskrift  på latin82 med reliefversaler  i forsæn-
kede bånd tværs over stenen. I hjørnerne cirkel-
felter  med naivt huggede evangelisttegn. Stenen 
kom frem,  da et fastsømmet  tæppe inden for 
alterskranken fjernedes  1957; samme placering 
opgives 1758.31 Nu dækket af  trægulv. 

2) O. 1807. Hr. Andr(eas) Wilh(elm) Amb-
ders, *1. marts 1749, gift  med madam Christi-
ane Ottesen, født  Rauberg, død før  ham. Han 
var præst og religionslærer for  Widskinde og 
Aunsøe menigheder fra  1782 til hans dødsdag 
l.aug. 1807. Grå kalksten hvori ortoceratit, 
157x92 cm, med fordybet  kursiv i tværskrift 
inden for  profilering  langs kanten. 

1920 blev stenen genanvendt over H. P. 
Qvaade, *6. maj 1852, †13. juli 1920, og hustru 

M. M. Qvaade, *31. dec. 1855, †24. nov. 1937. 
Indskrift  med fede,  fordybede  versaler. 

Omkring 1860 gengives den oprindelige ind-
skrift  på stenen »på kirkegården«.83 1875 fik 
proprietær Qvaade skøde på gravstedet syd for 
tårnet med påtegning, at den i den indhegnede 
plads liggende ligsten skulle afleveres  til kirke-
ejeren, når graven blev optaget. 1966 lå stenen 
på gravstedet, der da hegnedes af  nygotisk †stø-
bejernsgitter  med støbt plade, hvis reliefversaler 
meddelte: »Brødrn. C og V Qvades Familiebe-
gravelse«. Nu er gravstedet sløjfet,  men stenen 
står op ad tårnets sydmur. 

†Gravsten.  1) Fra 1600'rne, figursten  med bil-
lede af  en fuldskægget  præst i ornat; derunder et 
felt  uden indskrift  (udslidt?) og i hjørnerne 
evangelister i medaljoner. Ca. 250x145 cm. Lå 
1895 i skibet. 

2) Fragmenter af  en udslidt og ulæselig sten, 
som så ud til at have dekoration inden for  kant-
linien, lå 1895 i våbenhusets nordvestlige hjørne. 

Gravramme (fig.  50) fra  1559, omkring glat 
gravtræ.S4  Hr. Neils Hansen, sognepræst... 
†15. sept. 1559. Den veldisponerede indskrift 
med reliefversaler  løber i et 4 cm bredt, for-
sænket bånd inden for  karnisprofileret,  11 cm 
bred ramme; de to sidestykker er afbrudt  for-
neden. Det længste er 150 cm, det korteste 143, 
bredden 72 cm på øvre ramme, den nedre 
mangler. Gravtræet måler 135x49,5 cm. Ved 
restaurering 1966 fandtes  grå og blå farve  for-
uden nogle grønne stænk og en rød farve 
(mønje?) på såvel bogstaver som bund. På grav-
træet sås en grågullig farve  direkte på træet og i 
hullerne en lys blå. Tidligere foran  alterbordet,31 

1965 flyttet  til korets nordøsthjørne fra  en plads 
lige nord for  alterbordet. 

†Gravramme. O. 1601? Hans Nicolaisen, sog-
nepræst (1559-1601). Latinsk indskrift  med »op-
højede« bogstaver: »Hic jacebit venerabilis 
d(ominu)s Georgius Nicolai ecclesiæ hujus pa-
stor«31 (Her skal den ærbare hr. Jørgen Nielsen, 
denne kirkes præst, hvile). Man bemærker 
fremtidsformen,  som er usædvanlig i gravskrif-
ter. - Lå 175831 og endnu 177238 »i kordøren«, 
hvormed sandsynligvis menes døren i et †kor-
gitter. 
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Fig. 49. Epitafium  nr. 2, fra  1666 over sognepræst Oluf  Madsen Jyderup og hustru Katrine Pedersdatter Rørby 
(s. 1891). NE fot.  1981. - Wall  monument no. 2 from  1666  to the parish priest, Oluf  Madsen  Jyderup  and  his wife,  Katrine 
Pedersdatter  Rørby. 

Danmarks Kirker, Holbæk amt 130 



1894 SKIPPINGE HERRED 

Fig. 50. Gravramme over Niels Hansen, †1559 (s. 
1892). Erik Skov fot.  1957. - Wooden  frame  round  the 
grave of  Niels  Hansen,  †1559. 

†Begravelser.  1) 1772 omtales en åben begra-
velse i gulvet i sakristiet; der var nogle kister 
uden indskrifter,  på én dog årstallet 1706; de 
tilhørte antagelig sognepræst Oluf  Madsen og 
hans familie,  hvis epitafium  (fra  1666) hænger 
over døren ind til sakristiet.38 Man så liget af  et 
uforrådnet  fruentimmer,  hvis legeme var at føle 
på som en hård svamp. Underst blandt flere  li-
geledes uforrådnede  legemer lå i en kiste »et fru-
entimmer, som har været overmåde fed,  på 

hvem maven endnu skal være tyk og opsvul-
met«. 

1826 var lemmen over begravelsen meget 
brøstfældig  og burde istandsættes, eller begra-
velsen opfyldes  og belægges med mursten,41 

hvilket synes at være sket. 
2) Generalbygmester Johan Conrad Ernst, 

†1750, var begravet i kapellet på skibets nord-
side. Ifølge  præsteindberetningen 1758 satte dat-
teren, Friderica Lovisa, gravskriften  over ham;85 

det fremgår  ikke, hvilken form  mindet havde. 
En jævnaldrende kilde gengiver indskriften:86 

»Tak hierte Fader! Tak for  liv og Sindets Gaver, 
Een god Opdragelse, eet ærligt Naun Jeg haver, 

For Dyds exempler, Som jeg arvet efter  Dig 
Der meer end Guld og Sølv i Tiden giør mig rig. 

Mit liv jeg efter  Dig vil her at føre  lære, 
Som Du! een naadig Gud, een Konge troe at være. 

Oprigtig mod Een-hver, taalmodig i Fortred 
Til Døden uforsagt.  Jeg følger  dine Fied 

Til Slutning og Farvel, Jeg vil dit Støv omfaune. 
Nu min bekymret Siæl Dig skal i Livet faune. 

Jeg legger hos din Grav min Tak og Glæde hen, 
Men haaber snart hos Gud at finde  dig igien. 

F.L.E.« 

1890 oplyses, at kisten »i sin tid« flyttedes  fra 
kapellet, som blev benyttet til kalkhus (sml. 
s. 1864), og nedsattes ved kirkens nordmur uden 
noget mindesmærke. 

*Gravfund.  I forbindelse  med kirkens istand-
sættelse 1965 fandtes  ved harpning af  jord fra 
koret diverse småfragmenter  af  kistebeslag i for-
skelligt materiale, desuden knapper af  glas og 
messing, to kridtpibehoveder og en sut (fig.  51), 
muligvis fra  o. 1800.87 Ved altret lå forkullede 
trærester antagelig fra  branden midt i 1700'rne 
(sml. †altertavle). Afleveret  til Nationalmuseet 
(inv. nr. D108-11, 113-21/1965). 

Mindekranse.  1) 1895. Fra godsets funktionæ-
rer, håndværkere og arbejdere, til greve W. Ler-
che, Birkendegaard, 8.juli 1895. Sølvkrans af 
egeløv med graveret indskrift  på sløjfen. 

2) 1926. Et sidste farvel  til Gerda Frederiksen 
fra  elever i Smakkerup skole, 12. dec. 1926. 
Sølvkrans af  laurbærblade og egeløv med gra-
veret indskrift  på sløjfen. 
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3) 1930. Minde fra  funktionærer  og arbejdere 
på Lerchesminde, 15. april 1930. Sølvkrans af 
bøgeløv med graveret indskrift  på båndet. I 
glaskasse på hvis øvre kant læses: Godsejer Jo-
han Prahl. 

I tre glaskasser, som hænger på østvæggen i 
tårnrummet. 

Kirkegårdsmonumenter.  (Jfr.  fig.  12) fra  o. 1819 
over: »Forældres Haab den kiære Sön Niels Phi-
lip Otto Christian Fuglede föd  24. Januar 1799 
död 17. December 1819«. Indskrift  med fordy-
bede versaler på hvid marmorplade, 26x34 cm, 
indfældet  i firkantet  stele af  rødlig sandsten, 
med flammende  hjerte kranset af  slange, som 
bider sig selv i halen (symbol på evigheden). 
Monumentet står på lav, profileret  sokkel og 
krones af  urne, som nu er knækket af  og anbragt 
på hovedet. Nord for  tårnet, vest for  opgangen. 

Nord for  kirken synes arealet mellem sakri-
stiet og kapellet at være benyttet af  kirkens præ-
ster. Her står tre monumenter: 

1) O. 1816. Sognepræst Gotfred  Heineth, 
*16. juli 1769, †19. sept. 1838 og Else Susanne 
Heineth, født  Gjoe, *24. sept. 1773, †12. okt. 
1816, desuden sognepræst Antonin Heineth, 
*7. april 1806, †18. aug. 1881 og Magdalene Ma-
ria Hedevig Heineth, født  Smith, *5. dec. 1806, 
†11. juni 1886. Op ad en grottesten, som krones 
af  latinsk kors af  slebet granit, læner sig en hvid 
marmorsten formet  som opslået bog med for-
dybede versaler. 

2) 1852. Pastor N. C. T. Langes familiebegra-

Fig. 51. En sut fundet  i koret ved restaureringen 1965 
(s. 1894). NE fot.  1989. - A baby's  dummy  found  in the 
chancel when the church was restored  in 1965. 

Fig. 52. Rest af  nu nedtaget, nygotisk gravgitter af 
støbejern (s. 1896). NE fot.  1989. - Remains of  a dis-
mantled  Neo-Gothic  wrought  iron railing  marking  a grave. 

velse. Kalksten, 103x65 cm, med slebet skrift-
felt  hvorpå fordybede  versaler, derunder årstal-
let 1852. På sokkel med reliefhugget  bladranke. 

3) O. 1875. Sognepræst Hans Kristian Rask, 
*5. jan. 1805, †29. okt. 1875. Hvid marmorstele, 
108x50 cm, med fordybede  versaler og over 
indskriften  ligeledes fordybet  latinsk kors. 

Endnu i 1960'erne hegnedes gravstedet af  et 
†støbejernsgitter,  hvis låge dog manglede. 

På familien  Lerches gravsted syd for  kirken 
står fem  monumenter: 

1) O. 1866. Ellen Sophie Lerche, *3. april 
1861, †15. maj 1866. Grottesten med indfældet 
marmorplade, 38x21 cm, hvorpå fordybede 
versaler. 

2) O. 1866. Waldemar Wilhelm Lerche, 
*18. jan. 1865, †15. okt. 1866. Udseende som 
nr. 1, dog måler marmorpladen 41x32 cm. 

3) O. 1895. Greve Wilhelm Cornelius Mag-
nus Lerche (til Birkendegård), *30.juli 1820, 
†2. juli 1895, og grevinde Vilhelmine Conradine 
Lerche, født  Barner, *24.juni 1836, †28. sept. 
1876. Sort, poleret marmorstele, 97x46 cm, 
med fordybet  versalindskrift. 

4) O. 1916. Baron Wilhelm Lerche, *13. aug. 
1857, †26. jan. 1916. Mørk granitsten med for-
dybede versaler. 

5) O. 1916. Comtesse Marie Regitze Lerche, 

130* 
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*4. febr.  1863, †20. nov. 1916. Mørk granitsten 
med fordybede  versaler. 

Endnu i 1960'erne hegnedes gravstedet af  et 
nygotisk (†)støbejernsgitter  (fig.  52), som er ned-
taget på grund af  ælde. Af  et fotografi  1896 
fremgår,  at området dengang var delt i flere 
gravsteder. 

I den indvendige side af  kirkegårdens nord-
og vestmur sidder adskillige mindre, hvide mar-
mortavler, hvoraf  kun få  er dateret. En und-
tagelse danner fem  tavler i den nordre del af 
vestmuren, hvor Viskingegårds gravsted må 
have ligget. Indskrifterne  er med fordybede  ver-
saler. 

1) O. 1849. Søren Petersen, ejer af  Vidskinde-
gaard, †3. sept. 1839 i sit 70. år. Hvid marmor -
tavle, 3 6 x 6 3 cm. 

2) O. 1857. Else Marie Petersen, født  Oster-
mann, *7. okt. 1780, †24. maj 1857. Hvid mar-
mortavle, 37x64 cm. 

3) O. 1868. Carl Emil Fraas, *12. marts 1812, 
†12. juli 1868. Hvid marmortavle, 39x68 cm. 

4) O. 1898. Henrikke Kirstine Fraas, født  Pe-
dersen, *23. sept. 1813, †12. juli 1898. Hvid 
marmortavle, 36x62 cm. 

5) O. 1918. Jens Wolder Fraas, *30. dec. 1843, 
†2. sept. 1918. Hvid marmortavle, 4 2 x 6 4 cm. 

KILDER O G H E N V I S N I N G E R 
LA. Pastoratsarkivet.  H4. Byggesager for  Viskinge og 
Avnsø kirker og præstegården (indeholder bl.a. sager 
vedr. kalkmalerierne 1895-97 samt restaureringen 
1959-68). - Ved  embedet.  Kaldsprotokol 1738-1806. -
Liber daticus 1-2. O. 1809-19(66). - Synsprotokol 
1862-19(66). - Se i øvrigt arkivalier for  Holbæk amt i 
almindelighed s. 50. 

NM2.  Indberetning til Oldsagskommissionen 
1810. Indberetninger ved Erik Schiødte 1883 (kalk-
malerier), cirkulære til biskopperne 1890, J. Magnus-
Petersen 1895 (kalkmalerier og kobberstik), Aage 
H. Mathiesen og P. Hauberg 1895 (bygning og in-
ventar), J. Magnus-Petersen 1897 (†kalkmalerier i 
nordkapellet; kopi af  original i Landsarkivet), J. Mag-
nus-Petersen 1898 og Eigil Rothe 1898 og 1902 (for-
slag til nordkapellets benyttelse med kalkmalerier), 
Erik Skov 1957 (gravsten), Åge Sørensen 1960 (præ-
dikestol, indgangsdør til våbenhus, sakristiets væg-
skab og to epitafier),  Elna Møller og Thora Fisker 
1966 (bygning), Erik Moltke 1966 (inventar), Thora 

Fisker 1966 (alterbord), Åge Sørensen 1966 (epitafier 
og gravtræ), Egmont Lind 1967 (kalkmalerier) og 
Birgitte Skov 1981 (inventar og gravminder). - Byg-
ningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Hugo Johann-
sen, inventar og gravminder ved Marie-Louise Jør-
gensen. Redaktionen afsluttet  1989. 

Tegninger.  NM2.  Kalkmaleri, usign. 1878. - Akva-
rel af  kalkmalerier ved Erik Schiødte 1883. - Klokke 
ved J.Magnus-Petersen 1891. - Fire akvareller af 
kalkmalerier ved J. Magnus-Petersen 1895. - Plan og 
bygningsdetaljer ved Aage H. Mathiesen 1895. -
Akvarel af  †kalkmaleri i nordkapellet ved Eigil Rothe 
1897. - Usign. måleblad, plan og snit i nordkapel ved 
C. M. Smidt? - Plan og diverse forslag  til ændring af 
nordkapel ved C. M. Smidt 1902. - Plan ved Aage 
Herløw 1926. - Tårnvindue. Tryk af  skitse ved Jan 
Gehl 1965. - Plan og notater vedr. udgravning i kor 
og skib ved Kjeld de Fine Licht 1965. - Plan ved Per 
Godtfredsen  1966. 

Notebøger.  N. L. Høyen XII, 4. - J. J. A. Worsaae, 
XX, 39. - J. Kornerup XI, 24f.  - E. Rothe, I, 16. 

Litteratur.  Ulla Haastrup: Kalkmaleri i Viskinge og 
kunst i Westfalen,  i NMArb. 1967, s. 5-18. 

1 Roskildebispens jordebog s. 163. 
2 Repert. nr. 7459. 
3 Repert. nr. 238. 
4 De ældste danske Archivregistraturer, 3, 1865, 
s. 363. 

5 Landebogen s. 130. 
6 Kongens patronatsret nævnes 1647 (note 56) og 
1695 (note 64). 
7 Kronens Skøder III, 297. 
8 LA. Bispearkivet. 1738-1817. Specielle indb. 
9 LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirkekøb. 
10 RA. DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi. 
II Ved embedet. Synsprot. 1862-19(66). 
12 NM6. Fundprot. 2888/1965; endvidere Jørgen 
Steen Jensen: Møntfund  fra  kirkegulvene i det gamle 
Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 122. 
13 Inv. nr. D104-25 samt 290-91/1965. 
14 1926 omtales behov for  udvidelse af  kirkegården 
(note 11). 
15 Jfr.  Sjællands Tidende 23. okt. 1964. 
16 Muren ses tillige på fotografi  i NM2. ved 
H. Agersnap 1926. 
17 Ved samme lejlighed fik  man tilladelse til at tage en 
halv meter af  kirkegårdsmuren, jfr.  note 41. 
18 Jfr.  note 80 og note 23. 
19 Sml. f.eks.  Tømmerup, Rørby og Svallerup 
(s. 1406, 1498 og 1585). 
2,1 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot. 
21 1665 omtales reparation på kirkeporten, og 1667 
forfærdigedes  en ny kirkeport (note 23). 
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22 Forslaget herom (ved arkitekt A. Monrad Hansen) 
er dateret 1977. 
23 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund-
borg og Sæbygård amter. 
24 Bygningen ses ikke på landsbyplanen fra  1808 
(fig.  2). 
25 Det nedrevne kor i Soderup har også kun været 
knap tre meter i kirkens længderetning (s. 279). Det 
skal i øvrigt nævnes, at denne frådstensbygning  har 
levn af  kalkmalerier, udført  af  et værksted, som også 
har arbejdet i Hvideslægtens Fjenneslev. 
26 På Åge Herløws opmåling af  kirken 1926 er døren 
tegnet i oprindelig skikkelse med det ydre døranslag. 
27 Et vestpulpitur med cirkelvinduer kendes således 
fra  Absalons kirke på Amager, Tårnby (DK. Kbh. 
Amt s. 278f.).  Såvel i Tårnby som i to andre af  Hvi-
deslægtens kirker - Fjenneslev og Tveje Merløse -
fremhæves  vestpulpituret ydermere af  en tårnopbyg-
ning, hvilket ikke synes planlagt i Viskinge. Et inter-
essant eksempel på brugen af  cirkelvinduer som be-
lysning af  et pulpitur i skibets østende kendes fra  Ug-
geløse (DK. Frborg. s. 2006f.;  endvidere Elna Møller 
og Henrik Græbe: Uggeløse kirke i søgelyset, i 
NMArb. 1972, s. 67-76). 
28 Tilsvarende spring i vestgavlen, sammenhængende 
med forsvundet  pulpitur kendes fra  Kundby (s. 622f.) 
og Vallekilde (Ods hrd.). 
29 Magnus-Petersen opfattede  døren som sekundær, 
(jfr.  indb. om kalkmalerier 1897), men herimod taler 
nordvæggens maleri (fig.  15) og navnlig murlivets 
kanal til stængebom. 
30 Sml. kapellerne ved Gierslev (s. 1121 og 1124) med 
yderligere eksempler i note 24. 
31 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn.  til 
HofmFund. 
32 I visitatsberetningen fra  dette år hedder det blot, at 
»Døren til Capellen [var] udelugt«, dvs. afsondret, 
jfr.  RA. DaKanc. F47. Indb. fra  gejstligheden om kir-
kernes tilstand. 
33 Dette år anskaffedes  to klokkestrenge, af  hvilke 
»den ene går ned gennem hvælvingen i kirken, den 
anden (er) til at ringe i tårnet«. 1667 omtales dog kun 
to klokker, begge i tårnet, jfr.  note 23. 
34 De fremdragne  levn af  korbuens nordre vange viste 
en murtykkelse på 99 cm. 
35 Mesterens arbejder opregnes bl.a. hos Macke-
prang: Døbefonte  s. 92f.  Her omtales dog ikke Vi-
skingerelieffet,  ej heller et mindre fragment,  nu ind-
sat på nordvæggen i våbenhuset ved Tveje-Merløse 
kirke, en anden af  slægtens besiddelser. Tidspunktet 
for  tilblivelsen af  disse arbejder synes at være årene 
o. 1200, jfr.  dateringen af  Fjenneslevs vestpulpitur 
(DK. Sorø s. 1213); endvidere Otto Norn: Rhin-
landsk Stil paa Sjælland, i Nordisk medeltid. Konst-
historiska studier tillägnade Armin Tuulse, Stock-
holm 1967, s. 102ff. 

Fig. 53a-b. Skjold med hammermærke. †Kalkmaleri 
o. 1425-50 a. Detalje fra  ridder på arkaden mellem 
kapel og skib (s. 1875). Notat ved Eigil Rothe 1897. 
b. På undersiden af  nordre skjoldbue i tredje fag 
(s. 1874). Notat ved Chr. Axel Jensen 1898. NM2. -
a-b. Shield  with a hammer mark.  †Mural  painting c. 
1425-50. a. Detail  of  a knight  on the arcade  between the 
chapel and  nave, noted  by Eigil  Rothe 1897. b. On the 
under  side  of  the north wall  rib in the third  bay, noted  by 
Chr.  Axel Jensen  1898. 

36 Skitseopmåling ved Jan Gehl 1965 (kopi i NM2). 
37 RA. DaKanc. D19. 1699-1771. Koncepter og ind-
læg til Sjællandske registre. 
38 NM2. Håndskriftsaml.  Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman  1755 og 1773. I-II. 
39 Larsen: Holbæk, 1, s. 197. 
40 Allerede 1937 var et første  trægulv lagt i stolesta-
derne, jfr.  note 41. 
41 Ved embedet. Liber daticus 1-2. 0.1809- 19(66). 
42 Notebog XX, 39. 
43 Magnus-Petersen: Kalkmalerier s. 114, som refere-
rer til en indb. ved pastor J. B. Helms 1883. 
44 Ministeriets beslutning om at forbyde  restaurering 
af  Himmelkroningen er meddelt i skrivelse af  30. juli 
1895. Der gives ingen begrundelse; men utvivlsomt 
er beslutningen udsprunget af  modvilje og bekym-
ring hos den stedlige præst, pastor Schouboe, en bro-
der til biskoppen for  Roskilde stift.  Museets direktør, 
Henry Petersen, forsøgte  at ændre beslutningen, bl.a. 
ved at indhente sagkyndige udtalelser fra  Magnus-
Petersen og Jacob Kornerup, hvis svar er dateret 
4. aug. og 16. okt. 1895. Kornerups skrivelse bygger 
også på resultatet af  egne iagttagelser, jfr.  notebog, 
XI, 24f. 
45 Sml. f.eks.  Torup og Uggeløse (DK. Frborg. 
s. 1639 og 2010). 
46 Udredningen af  de kunstneriske forudsætninger  og 
en 'radikal nydatering til o. 1425, skyldes Ulla Haa-
strup: Kalkmaleri i Viskinge og kunst i Westfalen,  i 
NMArb. 1967, s. 5-18; endvidere samme i Ulla Haa-
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strup og Robert Egevang, red.: Danske kalkmalerier 
1375-1475, 1985, opslag 27 og 28. Erik Schiødte hen-
regnede udsmykningen til o. 1500, Magnus-Petersen 
til ca. 1470-80 og Egmont Lind til ca. 1470. Det skal 
dog nævnes, at Beckett (DaKunst II, 335) daterer ma-
lerierne til 1400'rnes første  halvdel. 
47 Under Bespottelsen i ypperstepræstens palads blev 
Kristi ansigt tildækket (Mark. 14,65), således som 
f.eks.  fremstillet  på Parisersættet fra  1333 og kalk-
malerier i Nødebo (DK. Frborg. s. 381, 1072). Un-
dertiden er øjenbindet tillige overført  til fremstillin-
ger af  den anden bespottelse i Pilatus palads, jfr.  Ger-
trud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, 2, 
Gütersloh 1968, s. 79f.  I Israel van Meckenems pas-
sionsserie fra  o. 1480 er Bespottelsen af  Kristus med 
bind for  øjnene gengivet som baggrundsscene i såvel 
Kristus for  Annas som i Tornekroningen, jfr.  Alan 
Shestack, udg.: Fifteenth  Century Engravings of 
Northern Europe from  the National Gallery of  Art, 
Washington D.C. 1968, kat. nr. 185 og 87. 
48 På Erik Schiødtes akvarel er tornekronen angivet 
med grøn farve. 
49 Sml. f.eks.  kalkmaleri i Kongsted (DK. Præstø s. 
534f.).  Endvidere et forsvundet  kalkmaleri i Marie-
kirken i Danzig, der til dels bygger på samme forlæg, 
som er benyttet i Viskinge, jfr.  Haastrup (note 46) s. 

10f.  Kalkmaleriet i Danzig er beskrevet hos Willi 
Drost: Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunst-
schätze (Bau- und Kunstdenkmäler des deutschen 
Ostens. Reihe A: Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, 
4), Stuttgart 1963, s. 104, tvl. 69. 
50 Jfr.  Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen 

Kunst, 4, 2 (Maria), Gütersloh 1980, s. 150f.;  Erwin 
Panofsky:  The Life  and Art of  Albrecht Dürrer, Prin-
ceton 1955, s. 124. Haastrup (note 46) s. 17 henviser 
til tavlemaleri af  Liesborn mesteren, som dateres til 
1400'rnes sidste tredjedel, jfr.  Alfred  Stange: Deut-
sche Malerei der Gotik, VI, Berlin 1954, s. 35, fig.  62. 
Blandt vore hjemlige kalkmalerier dukker motivet 
også først  op sent, sml. f.eks.  Gørlev (s. 1194) eller 
det nylig fremdragne  billede i nordkapellet ved Sten-
lille (Merløse hrd., Holbæk amt), begge fra  1500'rnes 
begyndelse. 

51 Jfr.  fotografier  fra  genafdækningen. 
52 Citatet stammer fra  Chr. Axel Jensens notat vedr. 
Oldskriftselskabets  sommerudflugt  1898, jfr.  Arki-
tekten 1898, s. 728. I Rothes forslag  til nordkapellets 
omdannelse 1902 hedder det om skjoldet, at det var 
»malet på underfladen  af  en skjoldbue inde i kirken«. 
53 I kladden til direktør Mollerups ansøgning, dateret 
15. nov. 1897, om bevilling af  midler til kapellets re-
staurering siges skrivelsen at være bilagt med Mag-
nus-Petersens indb. »samt to blade gengivelser, hen-
holdsvis ved professoren  og kunstmaler Rothe«; 
sidstnævnte findes  i NM2.s arkiv (fig.  15), mens 
Magnus-Petersens tegning synes forsvundet. 

54 Rytterens skjold er aftegnet  af  Rothe og viser en 
stivere form  end i skibet. Sammen med skjoldet er 
skitseret tre minuskier »prv«; sidstnævnte med for-
kortelsesstreg, jfr.  notebog, I, 16. 

55 Rytterbilledets udlægning som stifterportræt  kan 
skyldes Nationalmuseets daværende direktør W. 
Mollerup, der interesserede sig stærkt for  kirkens 
kalkmalerier (jfr.  Oldskriftselskabets  sommerudflugt 
1898, note 52). Han søgte at få  våbenet identificeret 
gennem heraldikeren A. Thiset (svar fra  denne da-
teret 4. sept. 1897), der ikke kendte våbenet, som i 
øvrigt forekom  ham atypisk. I Rothes forslag  til ka-
pellets omdannelse udvikles stiftertolkningen,  som 
ikke siden synes anfægtet,  jfr.  Haastrup (note 46, s. 
18); Søren Kaspersen: Kalkmaleri og samfund  1241-
1340/50, i Brian Patrick McGuire, udg.: Kulturblom-
string og samfundskrise  i 1300-tallet, 1979, s. 149; 
Harry Christensen: Adel og kultur i det 15. århundre-
des Danmark, i Festskrift  til Troels Dahlerup, 1985, 
s. 147 (note 60). 
56 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1873. Herreds-
bog. 
5 7 1 indb. 1758 (note 31) står 1744 og i den fra  1772 
(note 38) læses 1745. Førstnævnte må vel, da det er 
nærmest hændelsen, formodes  at være det rigtige. 
58 Mynster: Visitatsdagbøger II, 64. 
59 Jfr.  påtegning på Magnus-Petersens indb. 

60 Jfr.  note 31. Der foreligger  den mulighed, at præ-
sten, fordi  Niels Slanges våben sås på altersølvet og 
en af  klokkerne, har draget den slutning, at N. S. 
havde skænket disse inventargenstande, men det be-
høver ikke være tilfældet. 
61 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820. 
62 Jfr.  synets forslag  1891 om at anskaffe  en større 
æske, jfr.  note 11. 
63 Fr. Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker, 1943, s. 66. 
64 Jfr.  note 56. 
65 Ifølge  kirkeritualet 1685 skulle degnen antegne de 
skriftende  i en bog, og præsten tælle dem ved hjælp af 
en skriftetavle  for  at sikre, at ingen unddrog sig kir-
kens sjælesorg, og at nøjagtig det nødvendige kvan-
tum vin og brød blev konsekreret, jfr.  Danmark og 
Norges kirkeritual af  1685, udg. af  Svend Borre-
gaard, 1953. Se endvidere Erik Skov: Skriftemål  og 
skriftestol,  i Kirkens bygning og brug. Studier til-
egnet Elna Møller, 1983, s. 109-25, især s. 116 og 
fig.  13. 
66 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforret-
ningsprot. 
67 S. 548, 798 og 833 med fig.  25, jfr.  Mackeprang: 
Døbefonte  s. 98, hvor det anføres,  at de har en ikke 
ringe lighed med visse af  Roskildetypens fonte. 
68 S. 1704 med fig.  27, s. 1600 med fig.  21 og blandt 
stolene af  Kalundborgtype eksempelvis Raklev s. 
1392, fig.  23 eller Store Fuglede s. 1626, fig.  23. 
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Fig. 54. Detalje af  epita-
fium  nr. 1 fra  1660. Stor-
stykkets maleri efter  af-
dækning (s. 1890). Jør-
gen Høj Madsen fot. 
1966. - Detail  of  wall  mo-
nument no. 1 from  1660. 
The  central  panel after  un-
covering. 

69 En bekræftelse  herpå fås  måske i konservators un-
dersøgelsesberetning 1960, som oplyser, at stolen 
indvendig er beklædt med et ret nyt fyldingspanel. 
70 Ved undersøgelse 1960 konstateredes tre lag farve. 
Det ældste havde sort postament med hvid marmore-
ring og sort arkadefylding,  hvidt på gesimsen og 
vistnok hvide søjler. Derover lå en egetræsmaling, 
omtalt 1862 (jfr.  note 11), og øverst en staffering  med 
grågrønt, blågråt og gråt. 
71 1827 trængte prædikestolen med himmel til efter-
syn. Fornyelsen kan være sket herefter.  Følgende år 
var kirken under reparation, hvorved de udsatte 
mangler forventedes  afhjulpne  (note 20). 
72 Samme skriftsted,  ganske vist fornyet,  findes  på 
skriftestolen  i Janderup (DK. Thisted s. 458). 
73 S. 1106, fig.  26-27 og s. 1707 med fig.  29. 
74 S. 1839, DK. Sorø s. 254, fig.  17 og s. 156, 
fig.  40-41. 
75 Sml. Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in 
Sweden, Stockholm 1988, I, 347-49. 
76 Sammen med J. C. Hauberg overtog J. H. Helle-
rung 1872 Gamst & Lunds Etablissement, jfr.  C. Ny-

rop: O. J. Winstrup og P. J. Winstrup, et Stykke Indu-
strihistorie, i Maanedsskrift  for  techniske Meddelel-
ser, red. E. Bruun, 1880, s. 128. 
77 RA. Københavns Universitets arkiv. 41.03. Trini-
tatis kirke. Forskellige dok. o. 1657-1735. 
78 Sml. klokken i Munke Bjergby fra  1578 (DK. Sorø 
s. 376 og sagregisteret sammesteds). 
7 9 1 Tibirke hænger en klokke fra  1710 udført  af 
samme støber (DK. Frborg. s. 1333). 
80 Det understreges, at ritmesteren var en fornem 
herre, thi 7. april 1660 lod han sin staldmester be-
grave, jfr.  note 31. 
81 Sml. E. F. C. Lund: Danske malede Portrætter, IX, 
1903, s. 105. Om billedskæreren, se Chr. Axel Jensen: 
Lorents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk, 1910, 
s. 5-20. 
82 Oversættelse ved H. D. Schepelern. 
83 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen Ussing: 
Gravskrifter  osv. 1-2. 1856-64. 
84 Nævnt blandt flere  af  Kai Uldall: Gravtræ og Grav-
ramme, i NMArb. 1931, s. 49. 
85 Jfr.  note 31. HofmFund.  meddeler, at J. C. Ernst til 
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Avnsøgård var gift  først  1703 med fru  Magdalene 
Foss, anden gang 1719 med fru  Margrethe Elisabeth 
Veinmans, og efterlod  i første  ægteskab en datter, der 
forfattede  det gengivne vers. Han døde over 84 år 
gammel 1750. Hans ældre søster, Margrethe, var gift 
med Niels Slange. 

86 LAVib. Håndskriftsaml.  H7 (2) 62. Sjælland. Niels 
Lachmann: Udkastning til en fuldstændig  Beskrivelse 
over gamle og nye mærkværdige Ting..., jfr.  også 
HofmFund.  VIII, 225. 
87 Hanne Frøsig Dalgaard har været behjælpelig ved 
dateringen. 



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1988. - Exterior seen from the south-east.

AVNSØ KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken er bygget som privat kapel til den kongeligt 
ejede Avnsøgård (Angxethorp), der nævnes første 
gang i Kong Valdemars jordebog (1231).1 Området, 
der lå i den nordvestlige del af det store Læsøholm 
sogn, blev ifølge Roskildebispens jordebog senere 
udskilt som et selvstændigt sogn (Agnesiæ),2 hvis be
folkning har søgt kirkelig betjening i gårdens kapel, 
mens man i den resterende del fortsatte med at be
nytte Læsøholm kirke, nu kaldet Holmstrup (s. 
1789). Oprettelsen af det nye sogn synes at have fun
det sted i tiden mellem 1323 og jordebogens affattelse 
i 1370’erne.3 1453 nævnes kirken som anneks til Vi- 
skinge (s. 1857), hvilket fortsat er tilfældet.4 1567 om
fattede sognet kun 18 tiendeydere.5 Gården (og kir
ken) var efter reformationen fortsat i kongeligt eje og 
benyttedes især ved jagter i det skovrige terræn, bl.a. 
af Frederik II, der 25. juli 1582 tillod kirkeværgerne 
indtil videre at oppebære kongetienden til kirkens

bygning.6 Senere, under Christian IV, fik lensman
den på Kalundborg, Steen Brahe, 29. marts 1619 be
faling til at istandsætte den brøstfældige kirke med 
hjælp fra lenets kirker.6 29. aug. 1699 solgte kongen 
jus patronatus et vocandi for såvel Viskinge som 
Avnsø til historikeren, kancelliråd Niels Slange (jfr. 
taltertavle, altersølv og klokke),7 og kirken havde 
herefter samme tilhørsforhold som hovedkirken ind
til overgangen til selveje 2. febr. 1911. 16. sept. 1931 
ansøgte menighedsrådet med henvisning til kirkens 
afsides beliggenhed samt fugtighed og ubekvemme 
begravelsesforhold om tilladelse til at lukke den og i 
stedet opføre en ny på annekskirkegården ved Gam
mel Svebølle (s. 1917). Ønsket blev imødekommet, 
men ifølge skrivelse fra Kirkeministeriet 26. okt. 1933 
på betingelse af, at den gamle kirke bevaredes som 
begravelseskapel og vedligeholdtes af menighedsrå
det efter synslovens bestemmelser. Alligevel kom

Danmarks Kirker, Holbæk amt 131
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Fig. 2. Kirke og herregård, set fra Avnsøs søndre bred. HJ fot. 1989. - Church and manor seen from the southern 
shore of lake Avnsø.

kirken snart i forfald, og o. 1950 var der planer om at 
nedbryde ødekirken og lade den genopføre i køb
stadsmuseet Den Gamle By i Århus. Tanken blev dog 
afvist, og 1952 gennemførtes en stærkt tiltrængt 
istandsættelse på menighedsrådets og statens bekost
ning.

Kirken ligger i nær tilknytning til herregården 
og udgør således med sin beliggenhed umiddel
bart øst for det store ladegårdsanlæg del af en 
større helhed. Den nuværende Avnsøgård og

dens udlænger stammer ganske vist fra den se
nere del af 18- og første halvdel af 1900’rne, men 
den overordnede situation har næppe ændret sig 
væsentligt gennem århundrederne (jfr. fig. 3).8

Gård og kirke ligger lavt i det stærkt bakkede 
og vandgennemstrømmede landskab ved den 
nordlige bred af Avnsø. Den ældre topografiske 
situation er i dag ændret på et væsentligt punkt, 
idet bygningerne oprindelig rejstes på et lille, 
østover faldende næs mellem den i 1800’rne ud-
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Fig. 3. Plan afjordene omkring Avnsøgård med den middelalderlige kirke og Gammel Svebølle. Den nye kirkes 
omtrentlige beliggenhed vest for landsbyen er angivet med et kors. Målt af Voigt og Buchhave 1807-08, 
kopieret af Jørgen Wichmann 1989. - Map of land round Avnsø Manor with the medieval church and Gammel Svebølle. 
The approximate position of the new church to the west of the village is signified by a cross.

tørrede nordre sø og den eksisterende mod syd. 
Nord for kirken løber en vej, som fra det op
rindelige vadested mellem søerne endnu i dag 
fører direkte ind på gårdspladsen og herfra fort
sætter mod syd som en trækranset allé mellem 
herregården og Gammel Svebølle.

Kirkens plads i denne helhed forklarer den 
usædvanlige omstændighed, at der kun findes 
kirkegård syd og øst for kirken, idet den oven
nævnte vej tangerer kirkens nordside. Kirkegår

den nævnes tidligst 16208 og senere i århundre
det 1662,9 da ringmuren trængte til reparation. 
Det må derfor være enten en udvidelse eller æn
dring af beliggenhed, når det i præsteindberet- 
ningen 1758 berettes, at Avnsøgårds ejer i tiden 
1692-1703, landsdommer Wilhelm Deichmann, 
gav et lille stykke jord hegnet af stengærde til 
kirkegård, hvorpå det første lig blev begravet 
29. marts 1702.10 1824 siges kirkegården at være 
alt for lille til sognet og ønskedes følgelig ud-

131*
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Fig. 4a-d. Opmålinger. 1:300. 
a. Sydfacade, b. Længdesnit, 
set mod nord. c. Plan (signa
turforklaring s. 9). d. Nordfa
cade. Fig. 4a-b og d er målt 
og tegnet af Jørgen Ganshorn 
Nielsen 1980. Fig. 4c er målt 
af Per Godtfredsen 1966 og 
tegnet af Marianne Nielsen 
1989. - Measured drawings. 
1:300. a. South facade, b. Lon
gitudinal section seen to the 
north, c. Ground-plan. Key on 
p. 9. d. North facade.
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videt, især mod øst, men også mod syd. An
modningen blev opfyldt året efter, og 1832 var 
den udvidede kirkegård planeret. 1870 gennem
førtes en ny udvidelse,11 og 1892 den seneste i 
rækken,12 hvorved arealet strakte sig næsten helt 
ned til søen.13 Naboskabet til søen og den lave 
beliggenhed bevirkede, at grundvandet stod 
højt i gravene - et forhold, som udtrykkeligt 
fremføres som et af motiverne bag ønsket om at 
nedlægge kirken. Efter 1933 synes kirkegården 
hurtigt at være kommet i forfald og var det 
endnu 1966.14 I dag fremtræder den som et park- 
lignende anlæg med spredte træer - birk, lærk 
og eg - mellem gravstenene rundt omkring på 
det græsklædte areal. Fugtigheden er heller ikke 
længere til gene, da søens vandspejl er væsent
ligt sænket i nyere tid.

Kirkegården hegnes af kløvstensmure fra ud
videlsen 1892.12 De står afdækket med vingesten 
og er blanke mod det ydre, men hvidtede ind
vendig. Den eneste indgang er en jerntremme- 
låge i vest tæt ved tårnets søndre hjørne. - I 
1600’rne synes kirken at være hegnet af regulære 
mure ifølge det 1662 opregnede materialebehov 
(800 mursten, 3000 tagsten) til nødvendig re
paration.9 Fra o. 1700 og endnu i 1800’rne var 
den lille kirkegård imidlertid afgrænset af et 
†stengærde.15

1620 stod der på kirkegården et "[bindings
værkshus, som benyttedes af herregården til salt
hus.8 1921 imødekom synet et ønske om op
førelse af et tnødtørftshus ved nordre ringmur.12

BYGNING

Kirkens oprindelse som gårdkapel for en stærkt 
begrænset, til dels ikke-fastboende menighed 
forklarer anlæggets beskedne dimensioner samt 
tillige en bygningshistorie, der i sin ældste fase 
er behæftet med usikkerhedsmomenter og aty
piske træk, hvorimod de yngre afsnit fra tiden 
efter den nye status som sognekirke frembyder 
et ganske velkendt udviklingsforløb.

Kirken fremtræder nu som et langhus, hvis 
midterste del må opfattes som levn af et skib, 
hvortil har sluttet sig et senere nedrevet kor. 
Denne ældste stenkirke, muligvis rejst i 
1200’rne, er herefter forlænget mod vest og 
ydermere udstyret med et våbenhus ved forlæn
gelsens sydside. I senmiddelalderen, snarest i 
1400’rnes anden halvdel, er koret revet ned og 
erstattet af det nuværende langhuskor, ligesom 
et tårn i vest formentlig er opført i samme byg
gefase. Koret er i 1500’rnes første årtier udstyret 
med et sakristi på nordsiden, og endelig har man 
ombygget våbenhuset og givet det en let forhøj
else. Orienteringen er omtrent solret.

†Trækirke? En stavplanke, genanvendt som 
overligger i den blændede norddør (s.d.) stam
mer fra en forsvunden træbygning, muligvis en 
forgænger for den ældste stenkirke.

De bevarede sidemure fra den ældste stenkirkes 
skib, står dækket af puds og hvidtekalk, hvilket 
umiddelbart vanskeliggør en nærmere vurde
ring af murværket og dets enkeltheder. Det fo
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rekommer dog mest sandsynligt ud fra en sam
menligning med det sjællandske kirkebyggeris 
almindelige udviklingsforløb i middelalderen at 
tolke sporene af skibets ældste døre (bortset fra 
den nordre), vinduer og murkrone som resultat 
af senere ændringer.16 Mere sikker viden om 
disse forhold vil man dog kun kunne opnå gen
nem en arkæologisk undersøgelse omfattende 
afbankning af vægbeklædningen.

Under alle omstændigheder er det dog let at 
se, at skibet er bygget af marksten, suppleret med 
lidt tegl. Hjørnerne har rimeligvis været sat af de 
samme kvadre, som senere er udflyttet ved di
verse forlængelser. Den eneste detalje, som kan 
antages at være oprindelig, er den allerede i mid
delalderen og før hvælvslagningen blændede 
(†)norddør, som påvistes ved restaureringen 
1952-53. Den lave, firkantede dør har afdækning 
af planker, der mod det indre fremtræder som et
10 cm tykt og 150 cm langt stavbygningstøm
mer; udvendig ses vangerne at være af munke
sten.

Det ældste skib har været et rum af forholds
vis beskedne dimensioner, ca. 9,3 x 4,8 m, og 
således proportioneret nogenlunde som to kva
dratiske fag. Såfremt norddøren har været den 
eneste indgang, anbragt bekvemt i forhold til 
gården og landevejen, svarer dette til adgangs
forholdene ved en anden vestsjællandsk gård
kirke, Frydendal, opført 1457 (s. 849f.). I øvrigt

Fig. 5. Plan og opstalt af kirkens nordvæg i tredje fag 
med dør (s. 1906) og †indvielseskors (s. 1912). Målt 
og tegnet af Aage Herløw 1954. 1:100. - Ground-plan 
and elevation of the third bay of the church’s north wall 
with door and  †consecration cross.

er dørstedet rykket så langt mod øst, at det for
mentlig altid har været flankeret af to vinduer. 
En sådan centralisering af skibets indgange sy
nes karakteristisk for adskillige sene landsbykir
ker, hvor den romanske tradition er veget for 
andre tendenser.17

Ændringer og tilføjelser. Inden hvælvslagningen 
er der foretaget en ombygning af skibets mure. De 
øvre dele af skibets bevarede sidemure er således 
fornyet med munkesten, suppleret af marksten i 
bagmurene. Den ombyggede murkrone spæn
der over seks skifter i nord mod fire i syd og 
afsluttes med falsgesims. Det fremgår utvety
digt, at der er tale om en ændring, idet den tegl- 
byggede murkrone i øst ses at være bygget op 
mod en senere forsvunden bygningsdel, nemlig 
skibets triumfgavl, der fjernedes ved nedrivnin
gen af det oprindelige kor. - Da der ikke ses 
spor efter bjælkehuller i de pudsede overvægge, 
må †loftsbjælkerne have hvilet på murkronen.

Om det nærmere tidspunkt for og årsagen til 
ombygningen kan der kun gisnes. Det er fri
stende at opfatte den som led i en istandsættelse 
af gårdkirken, motiveret af dens nye status i 
1300’rne og da tillige omfattende indsætningen 
af en (†)syddør overfor den nordre og beregnet til 
sognefolket. Denne dør er af munkesten, rund
buet og med ydre spidsbuet spejl, mens den ind
vendige anslagsniche afdækkes af planker, som 
sidder ca. 40 cm højere end norddørens.

Den »moderniserede« gårdkirke har snart væ
ret for lille og endnu i 1300’rne må en vestfor
længelse af skibet være sat i værk. Materialet er rå 
marksten, der udvendig kun dækkes delvis af 
udglattet fugemørtel, mens der mod det indre 
ses kvaderridsning og hvidtet puds; i fugerne er 
indtrykket småsten og teglbrokker. I forbin
delse med udvidelsen har man blændet skibets 
relativt nye syddør (med marksten) og flyttet 
indgangsdøren til det nye afsnit - et forløb, som 
bl.a. kendes fra nabokirken i Holmstrup (s. 
1795). Den nye dør, som fortsat er i brug, svarer 
i udformning til den ældre syddør, blot sidder 
anslagsnichens plankedække en anelse højere. 
Vestforlængelsen forsynedes i nord med et 
rundbuet, bredt smiget vindue, hvis ydre om
rids spores under hvidtekalken og måler 143 x
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1989. - Interior to the east.

100 cm. Vestgavlen er bevaret, og forlængelsen 
har stået med træloft i fortsættelse af det gamle 
skibs. Den blanding af runde og spidse buer, 
som karakteriserer vestforlængelsen, kendes fra 
en række landsbykirker, der henføres til tiden 
efter 1250 og til 1300’rne.18

I løbet af 1400’rne har man indbygget tre fag 
hvælv i det forlængede skib, hvilende på væg- 
og hjørnepiller uden vederlagsmarkering. De 
helstens brede skjoldbuer er kun svagt tilspid
sede, og de halvstens brede gjordbuer næsten 
rundbuede; ribberne er ligeledes halvstens, og 
der er i de to østlige fag lette overribber med 
trinkamme.

Våbenhuset (fig. 7) er formentlig kirkens æld
ste tilbygning og eneste adgang til lofterne efter 
hvælvslagning i skibet. Bygningen, der sent i 
middelalderen blev ombygget og let forhøjet, er 
opført af marksten og nogle veltildannede hjør
nekvadre foruden tegl i de yngre partier. Side
murene, der er forhøjet med falsgesims, har be
varet sine små glugger: en sten brede og med 
spærformet afdækning. Både ud- og indvendig 
indrammes de af blændinger, afdækket med 
vandret overligger af granit (indvendig i øst dog 
afløst af fladbuet stik). I den vestre af de nu 
åbentstående glugger ses en ældre, profileret 
træramme. Døren synes efter levn af stik på in-
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Fig. 7. Våbenhusets gavl (s. 1907). M. Mackeprang 
fot. 1931. - Gable of the porch.

dersiden at have været rundbuet og smallere. 
Senere, muligvis i forbindelse med den oven
nævnte ændring, er den udvidet til en fladbuet, 
ud- og indvendig falset åbning, hvis vestre vange 
er borthugget i 1700’rne? (sml. dørfløj nr. 3).

Våbenhusets mest markante enkelthed er dog 
den ombyggede taggavl, som pranger med en 
»ganske vanvittig blændingsdekoration« (Mac
keprang). Den oprindelig noget lavere taggavl 
af marksten står i øvrigt intakt mod loftsrum
met, men er udvendig indkapslet i den nye. 
Med udgangspunkt i en højblænding, afdækket 
med tvedelt spærstik og toprude, hvortil kom
mer krydsstillede sten og båndblænding, har 
den uskolede håndværker skabt en labyrintisk 
komposition, hvis nærmeste parallel synes at 
være våbenhusgavlen i Grandløse ved Hol
bæk.19 Højblændingens lille aftrappede glug kan 
være oprindelig, men er dog ændret ved om
bygningen. Ved en eftermiddelalderlig repara
tion er gavlens kamme gjort stejlere og afsluttet 
med en lille toptinde, som muligvis afløser en 
lignende forgænger.

Langhuskoret synes at have erstattet det op
rindelige alterhus engang i 1400’rnes anden halv
del. Murene hviler på en markstenssyld, der 
navnlig træder frem ved gavlen. Herudover er 
materialet marksten og tegl muret i bælter både 
ude og inde (jfr. fig. 9). Naturstenene er rimelig
vis i det væsentlige genanvendt materiale fra den 
nedrevne forgænger, hvilket da tillige må gælde 
de hjørnekvadre, som er udflyttet såvel herfra 
som fra skibets østgavl. Flankemurene afsluttes 
med falsgesimser, og den vinduesløse korgavl 
krones af syv spidsbuede højblændinger under 
tilsvarende antal let brynede kamtakker; på gav
lens inderside er en halv stens fremspringende 
midterforstærkning.

Omkring det eksisterende sydvindue anes 
omridset af den oprindelige åbning, som var 
fladbuet og falset (jfr. fig. 4a og 11). Det er be
mærkelsesværdigt, at der har været et tilsva
rende vindue mod nord, blot mindre. Dets 
blændede åbning spores indvendig over sakristi
døren (sml. fig. 4b), og det er ydermere synligt 
fra tilbygningens loftsrum. Her bemærker man 
tillige, at langhuskorets murværk oprindelig har 
stået blankt uden puds som skibet.

Det indre dækkes af et samtidigt hvælv, hvi
lende på rundbuede forlæg, dog er der mod ski
bets hvælv muret en helstens bred, spids gjord
bue; ribberne er halvstens, og der er lette over
ribber med trinkamme.

Tårnet er antagelig jævngammelt med lang
huskoret, hvilket synes at fremgå af såvel ma
teriale (genanvendte kvadre og kragsten) som 
overensstemmelse i dekorative former (blæn- 
dingsgavle). Tilbygningen som sådan synes 
bygget i to etaper, idet murene til og med det 
lave mellemstokværk næsten udelukkende er af 
marksten, mens de fra klokkestokværket kun er 
halvt så svære og muret i bælter af marksten og 
tegl. I den nedre del, som hviler på en nu jord
dækket markstenssyld, ses udvendig på nord
vesthjørnet en genanvendt, profileret granitkva
der (fig. 23), muligvis en kragsten? fra det ned
revne kor: Over skråkant en gnidret profil, sam
mensat af hulkel, der ved to platter er skilt fra 
rundstave.

Det hvælvede tårnrum synes ikke planlagt i
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Fig. 8. Kirke og herregård, set fra nordøst. M. Mackeprang fot. 1931. - Church and manor seen from the north-east.

sin nuværende form. Dette fremgår af, at hvæl
vet mod sædvane ikke hviler på forlæg, men 
falsede piller og helstens brede skjoldbuer af 
spids form; dog mangler sidstnævnte i øst, hvor 
kappen er samhørende med den spidse tårnar
kade, der har fals mod skibet og fremtræder 
som en fortsættelse af skjoldbuen her; ribberne 
er kun kvartstens brede. Rummet belyses nu af 
to sekundære jernvinduer fra 1871? svarende til 
kirkens øvrige. Antagelig har der oprindelig 
kun været et i vest, hvor der udvendig anes et 
spidsbuet stik, vel fra et spejl over den fladbu- 
ede? lysåbning. Over det søndre vindue ses et 
kurvehanksbuet stik, men af små gule sten og 
følgelig eftermiddelalderligt.

Adgangen til de øvre stokværk sker ad en fri- 
trappe i syd, der leder op til en fladbuet, ud
vendig falset overdør. Det lave, mørke mellem- 
stokværk har trægulv, hvis brædder bæres af 
nord-sydgående bjælker, umiddelbart over 
hvælvkapperne. I klokkestokværket er der mod 
alle fire verdenshjørner et glamhul, bestående af 
fladbuede, koblede åbninger, der udvendig ind-

fattes af fladbuet spejl og mod rummet åbner sig 
i en dyb, spidsbuet spareblænding. Midterpo
sten i vestre glamhul er fornyet; antagelig har 
den været fjernet i forbindelse med indhejsning 
af klokker.

Flankemurene afsluttes med dobbelt falsge
sims, mens de øst-vestvendte taggavle prydes af 
syv spidsbuede højblændinger under samme an
tal let brynede kamtakker; midterblændingen er 
bredere og har i vest tvedelt stik, samlet på en 
halvstens bred hængestav med konsol. Begge 
gavle har ved foden bevaret de karakteristiske to 
skifter høje, gennemløbende bomhuller, der i 
hjørnerne er diagonaltstillede og beregnet til ud- 
rigning af et selvbærende stillads. Herover fin
des i begge gavles midterste blænding en flad
buet luge til betjening af et sådant højtsiddende 
stillads; ydermere brydes østgavlen af to små 
glugger foroven under stikket.

Sakristiet er efter sin blændingsgavl at dømme 
tilføjet i begyndelsen af 1500’rne.20 Tilbygnin
gen er opført i en blanding af marksten og tegl; 
førstnævnte materiale er bl.a. benyttet til den
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Fig. 9. Kirken, set fra syd. Tegning af Burman Bec
ker, dateret 5. maj 1855. Det kongelige Bibliotek. - 
The church seen from the south. Drawing by Burman 
Becker, dated 5th May 1855.

fremspringende syld og de kvadersatte hjørner, 
sidstnævnte til vinduer, hvælv og taggavl. Side
murene har falsgesimser, og taggavlen står med 
ni høj blændinger under let brynede kamtakker. 
Blændingerne karakteriseres af et stejlt, aftrap
pet stik, således som det kendes fra en sjællandsk 
gruppe, der er velrepræsenteret på Holbækeg- 
nen. I gavlen er der et lille, 1981 genåbnet vindue 
under ydre spidsbuet spejl, og i østvæggen anes 
levn af oprindeligt fladbuet vindue omkring det 
nuværende. Umiddelbart syd for vinduet ses et 
forsænket, helstens dybt felt, 30 x 30 cm, hvis 
funktion er uvis.

Det indre overdækkes af samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg undtagen mod koret, hvor 
der er en helstens bred, rund skjoldbue. Rib
berne er halvstens, og der er små rektangulære 
spygat i sviklerne. Forbindelsen til koret sker 
gennem en fladbuet til begge sider falset dør.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Det fremgår af de s. 1905 omtalte initiativer, at 
kirken, hvis økonomiske grundlag var beske
dent, tidligt har haft behov for mere omfattende 
istandsættelser. Således fandtes kirken år 1700 at 
være »brøstfældig på hvælving og tømmer
værk«,21 og i 1800’rnes andet og tredje årti næv
nes uspecificerede reparationsarbejder på kir
ken, »som lider under lav og fugtig beliggen
hed«.11

1843 ønskedes opgangen til tårnet og taget 
over denne bygningsdel repareret.11 Formule
ringen kan tolkes, som om der da fandtes et 
†trappehus?, omend i så fald sekundært og ved 
reparationen afløst af en muret †trappe, som ses 
på Burman Beckers tegning (fig. 9). 1895 var 
sidstnævnte fjernet til fordel for en †fritrappe af 
træ, parallelt med tårnet; endelig er denne i 
1900’rne afløst af den nuværende.

I 1800’rnes anden del, muligvis 1871,22 har 
kirken været underkastet en hovedrestaurering, 
som navnlig kan aflæses af de rundbuede jern
vinduer, der er indsat i langhus, sakristi og tårn. 
Efter opførelsen af den nye kirke 1934 (s. 1917) 
kom den middelalderlige bygning snart i for
fald:23 1950 blev situationen kritisk, idet murene 
nu slog revner, og taget gav efter. Herefter gen
nemførtes de nødvendige sikringsarbejder 1952-53 
ifølge forslag, udarbejdet af arkitekt Aage Her- 
løw. Arbejdet, der muliggjorde en række vig
tige bygningsarkæologiske iagttagelser, omfat
tede istandsættelse af murværk med understøb
ning og dræning, oplægning af armerede beton
bjælker på langhusets murkroner, forsynet med 
tværgående jernankre og nedtagning af eksiste

Fig. 10. Kirken under restaurering, set fra nordøst. 
Aage Herløw fot. 1952. - The church during restoration.
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Fig. 11. Ydre, set fra sydøst. P. Flauberg fot. 1896. - Exterior seen from the south-east.

rende tagværk, genopsat i fornyet tilstand med 
tage af vingesten. - 1981 blev de fortsatte fugt
gener i ødekirken søgt afhjulpet, bl.a. ved gen
åbning af sakristiets nordre vindue.

Gulvene er hovedsagelig af gule mursten, der i 
langhus og sakristi er lagt på fladen, mens de er 
kantstillede i våbenhuset. I tårnrummet ligger 
derimod store røde sten på fladen. Denne situa
tion synes længe at have været gældende. Såle
des fremhævedes det 1827,15 at »gulvet bør være 
af brændte sten, da det formedelst kirkens fug
tige og lave beliggenhed snart forrådner, når det 
er af brædder«; dog var der et hævet bræddegulv 
foran altret, omtalt 186212 og 190524.

†Gulve. Ved en mindre prøvegravning 1980 i 
nordøsthjørnet af det oprindelige skib fandtes 
levn af to munkestensgulve under det eksiste
rende. Vestligst i det gamle skib konstateredes 
ligeledes levn af ældre gulve: I nord ved hvælv
pillen mellem tredje og fjerde fag rester af et 
munkestensgulv svarende til det yngste i nord

østhjørnet, mens der i syd ved den østligste dør 
fandtes spor af begge teglstensgulve foruden et 
mørtelgulv, som kan have været skibets æld
ste.25

†Vinduer. På tegningen af kirkens sydside 1855 
(fig. 9) ses afsprossede træ?rammer, sekundært 
indsat i delvis blændede vinduesåbninger. Af 
disse er korets og tårnets allerede beskrevet un
der de respektive afsnit, og hvad angår skibets 
to vinduer, så anes de fladbuede (og falsede) åb
ninger også her ovenover de nuværende jern
vinduer fra 1871 (sml. fig. 4a). Begge vinduer er 
givetvis middelalderlige, men vanskelige at ind
passe i det bygningshistoriske forløb. Formen 
svarer til langhuskorets, men det vestligste syd
vindue synes ifølge sin placering at være ældre 
end hvælvslagningen i skibet. I nord spores øst 
for det østligste vindue ansatsen til et fladbuet 
vindue som sydsidens; men i øvrigt er vindu
erne her stærkt præget af de eftermiddelalderlige 
forandringer i belysningsforholdene.
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Fig. 12. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1989. - In
terior to the west.

†Tagværker. Ved beskrivelsen 1895 fandtes 
langhusets tagværk at være af fyr med enkelte 
genanvendte egestykker. Tårnets og sakristiets 
tagværker var af eg, formentlig oprindelige, 
mens våbenhusets var af fyr.

†Opvarmning. 1883 besluttede man at instal
lere en kakkelovn i nordsiden overfor prædi
kestolen, men allerede 1896 flyttedes den ned i 
langhusets nordvesthjørne, hvor den blev sluttet 
til en skorsten, der førtes op gennem tårnet.12

Kirken står i dag hvidkalket ude såvel som 
inde og har tage, hængte med røde vingetegl. 
Våbenhuset har gipset loft, ophængt i bjæl
kerne.

På langhusets sydvæg i andet fag, vest for 
vinduet, ses et kalkmalet rødt indvielseskors, af
dækket 1953.

†Kalkmalerier. Ved restaureringen 1953 frem
kom flere spredte spor af kalkmalerier, som 
imidlertid på nær det ovenfor beskrevne levn 
atter blev overhvidtet. 1) To middelalderlige 
indvielseskors, tegnet som hjulkors: Det ene på 
sydvæggen mellem de to døre; det andet i nord, 
vest for den gamle dør (sml. fig. 5). 2) På tredje

hvælvfags søndre kappe fremkom malerispor, 
som skønnedes at være af ren ornamental art og 
snarest hidhørende fra renæssancetiden.26

INVENTAR
Oversigt. Det meste inventar er fjernet fra kirken efter 
ansøgning derom 1947; bevaret er kun det murede, 
middelalderlige alterbord, dørfløjene og nogle grav
sten opstillet ved våbenhusets vægge, samt klokken, 
der hænger på sin plads i tårnet. En del genstande er 
overført til den nye kirke, hvor enkelte af dem er i 
brug. Det gælder den romanske fontekumme, hvori 
ligger et yngre fad af tin, alterstagerne og pengeblok
ken, hvis nedre del dog er fornyet. Af de inventar
stykker, kirkeejeren Niels Pedersen Slange omkring 
år 1700 skænkede, er foruden den ovennævnte klokke 
bevaret altersølvet (ude af brug), mens altertavlens 
skæbne efter anskaffelsen af en ny 1840 er ukendt.

Alterbord (sml. fig. 6), middelalderligt, samtidigt 
med langhusets etablering, af munkesten, ca. 
180 x 105 cm og 110 cm højt. Bordet, der er 
muret op ad østvæggen, står pudset og hvidtet. 
Den bageste del, 125 x 30 cm, er bygget 28 cm 
højere end resten, formodentlig for at danne ba
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sis for altertavlen (sml. f. eks. Havrebjerg s. 
1095).

†Alterbordspaneler, fra nyere tid, dækkede bor
det, så længe kirken var i brug.

†Alterklæder. 1695 nævnes et broget klæde af 
ostindisk kattun, hjembragt af kaptajn Magnus 
fra Ostindien. Skriveren anfører, at »året for ga
ven ikke kendes«, da det var før hans tid.27 1772 
var bordklæde (og messehagel) af gult og blåt, 
blomstret fløjl; det hang da i pjalter.28 1824 
manglede alterklæde, og 1830 omtales et ubru
geligt, 1833 benævnt meget brøstfældigt.29 Sy
net noterede 1839, at alterklædet, skønt det var 
anskaffet for få år siden, var brøstfældigt på 
grund af fugt, mens det endnu 1841 ansås for 
brugbart. Tre år senere var et nyt anskaffet.11

†Sidealterborde? Nogle kampesten i hjørnet 
mellem sydøstre gjordbue og væggen i andet 
hvælvfag, dvs. det sted, hvor den nedrevne 
triumfvæg var, kan være rester af et sidealter.

En stor sten i gulvhøjde på tilsvarende plads i 
nordsiden kan ligeledes stamme fra et sidealter, 
begge antagelig fra den ældste kirke.

(†)Altertavle. Fra 1840,29 bestående af en enkel, 
profileret ramme afsluttet af et topstykke i ny
klassicistisk udformning, med maleri som nu 
hænger i den nye kirke (s. d.). På fodstykket var 
med fraktur malet: »Ikke som jeg vil, men som 
du vil. Math. 26 Cap. 39. Vers«.

†Altertavle, fra 1700, skænket af kirkeejeren, 
Niels Slange,30 bestående af et stort skilderi 
hvorpå smukt malet Kristus på korset, forneden 
en slange med knust hoved og et dødningeho
ved. Øverst, i en »blanch« tavle læstes Pilati 
ord: »Jesus Nazare(n)us rex judeorum«. 1772 
trængte tavlen til istandsættelse; den var ved at 
falde ned. 1839 blev tavlen taget ned, da man 
havde besluttet at anskaffe en ny, hvilket var 
sket 1841.11

Alterkalk, fra 1703, se s. 1919. †Altersølv. In-

Fig. 13. Indre, set mod øst. P. Hauberg fot. 1896. - Interior to the east.
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Fig. 14. Altersølv skæn
ket af Niels Slange 1703. 
Kalken med mester
mærke for Didrik Hoff, 
København, oblatæsken 
med mestermærke for 
Niels Jacobsen Meier, 
Kalundborg (s. 1919). 
NE fot. 1989. - Altar 
plate donated by Niels 
Slange in 1703. Chalice 
with the maker’s mark of 
Didrik Hoff, Copenhagen, 
wafer box with the maker’s 
mark of Niels facobsen 
Meier, Kalundborg.

ventarierne 1647-95 nævner en kalk og disk af 
sølv, der tilsammen vejede 32 lod.31

Alterkande, fra 1844, se s. 1919. En †tinflaske 

omtales 1647 og 1667.31

Alterstager, se s. 1919. 1861 var stagerne for
synet med forlorne piber til lys.12

†Messehagler. 1647 nævnes en messehagel, 
1667 en gammel og 1695 to gamle, den ene af 
rødt fløjl med et kryds (kors) bagpå, forarbejdet 
af silke, den anden af noget gammelt, ubruge
ligt, broget tøj.32 1772 var messehagel (og alter
klæde) af gult og blåt blomstret fløjl.28 1854 
burde messehaglen fornyes eller opfarves.11

Et †røgelsekar (ildkar) omtales i inventarierne 
1647, 1667 og 1695; i de to sidste benævnt gam
melt.31

†Alterskranke, formodentlig fra 1800’rne, be
stående af spinkle, drejede balustre.

Font og dåbsfad, se s. 1919. Af indberetninger 
1895 og 1917 fremgår, at fontekummen hvilede 
på en muret tfod, der på de frie sider mod ko

ret33 var rund med tre rundstavprofiler, en for
oven, to forneden, †Dåbsfad, nævnt 1667 og 
1695, af tin, vejede 1½. pd.34 †Dåbskande, 
1800’rne, af tin, svarede ifølge indberetning 1917 
til kanden i Bjergsted, der er af såkaldt chokola- 
dekandetype (jfr. s. 1783). Muligvis identisk 
med tinkande nævnt 1861.12

Et †fontegitter er omtalt 1826, da det skulle re
pareres. Det ansås imidlertid for aldeles ufor
nødent og kunne derfor borttages.15

Et †korgitter betragtedes ligeledes som over
flødigt 1826, og der ville vindes mere plads i 
kirken, hvis det fjernedes.15

†Prædikestole. 1) Kun kendt fra præsteindbe- 
retningerne midt i 1700’rne; 1758 gengives ge
simsens indskrift med forgyldte bogstaver: »Lex 
per Mosen data est, gratia et veritas per Jesum 
facta est. Joh. 1.« (Thi loven blev given ved Mo
ses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus 
Kristus. Joh. 1,17) og i postamentet: »Qvari 
tuba exalta vocem tuam. Es. 5 qvi ex deum est
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verbum dei audit. Joh. 8. qvi vos audit, me au
dit. Luc. 10« (Løft din røst som basunen. Es. 
58,1. Den, som er af Gud, hører Guds ord. Joh. 
8,47. Den, som hører jer, hører mig. Luk. 
10,16).10 1772 fremgår det, at stolen da var blå- 
malet.28 2) (Sml. fig. 13) antagelig anskaffet kort 
efter synets ønske om en ny prædikestol 1822,35 
af fyr, med glatte rektangulære fyldinger. Him
len opsattes muligvis først 1829, jfr. synets notat 
dette år: Himmel over prædikestolen bør an
bringes.11 Opgangen med udsavede balustre var 
antagelig ældre, jfr. en blå farve, der 1917 kon
stateredes under den daværende egetræsmaling. 
Sml. tprædikestol nr. 1. I skibets sydøsthjørne.

†Stolestader (sml. fig. 13). De ældre stoles ud
seende kendes ikke; de kan have haft døre, jfr. et 
ønske fra 1824 om, at manglende stoledøre 
skulle anskaffes. Efter en hovedreparation 1855 
ville alle kirkens stole blive fornyet og opma
let.11 Året efter var forbedringerne foretaget. Af 
fotografier fremgår, at gavlene havde arkadefelt 
og topstykke med volutter, dørene glatte rek-

Fig. 15. Maleri udført af Mariane Stub, muligvis 
1826, til altertavlen i den gamle kirke (s. 1913, 1920). 
NE fot. 1989. - Painting by Mariane Stub, possibly 
1826, for the altar-piece in the old church.

Fig. 16. Alterstage fra 15-1600’rne (s. 1919). M. Mac- 
keprang fot. 1917. - Altar candlestick from 16th/i7th 
century.

tangulære fyldinger. 1928 fjernedes stolestade
dørene fra midtergangen.12 1895 og 1917 var sto
lene egetræsmalede.

En indelukket †herskabsstol nævnes i en tilfø
jelse til kirkens beskrivelse 1772.28 1824 var gul
vet i herskabets stol i koret yderst forfaldent, og 
1826 burde den fjernes, da den ikke brugtes og 
vansirede kirken.11 I stedet kunne anbringes 
bænke til de børn, der assisterede ved sangen i 
kirken. 1901 benyttede herskabet sædvanligvis 
den første stol på kvindesiden.12

†Møbler i sakristiet. 1834 anskaffedes et bord 
tillige med bænke og en stol.15

Dørfløje. 1) 16-1700’rne, bestående af fem 
planker, som på bagsiden (mod sakristiet) hol
des sammen af to vandrette revler, hvorimellem 
en skrå, alle med profileringer langs kanterne. 
På forsiden to gangjern i hele dørens bredde. En 
samtidig kasselås sidder på den side, der vender
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mod sakristiet. Døren var tidligere brun, nu ly
segrå. Mellem kor og sakristi.

2) Svarende til nr. 1 med senere tilføjet halv
rundt stykke foroven. Gangjernene på denne 
dør er dog betydelig spinklere. Samtidigt dør
greb. Lysegrå. Mellem våbenhus og skib.

3) 1700’rne. Indgangsdør til våbenhuset (jfr. 
fig. 7), men nu ophængt på østvæggen i dette 
rum. På ydersiden flammeret omkring rudefor- 
met felt; på bagsiden to vandrette revler med 
affasede kanter. På ydersiden oprindelige bukke- 
hornsbeslag og nøgleblik. Lysegrå.

†Salmenummertavler. 1) Antagelig fra 1800’rne, 
med udsavning foroven (jfr. fig. 13). 2) Mulig
vis fra 1905.12 Forneden var en skuffe til opbe
varing af tallene, foroven udsavet topstykke. 
Sort ramme med hvidmalet fraktur: »Før Prædi
ken« og »Efter Prædiken«. I de to hvidmalede 
felter stifter til ophængning af metalnumre.

†Ligbåre? 1815 ønskede synet en ny ligbåre an
skaffet.35

Klokke (fig. 17), 1701, støbt af Steffen Scher- 
renbein, tvm. 66 cm. Latinsk indskrift i tre linjer 
om halsen: »Me fvdit Stephanvs Scherenbein ci- 
vis Hafniensis anno Chri(sti) mdcci. Ivssv ac

Fig. 17. Klokke støbt 1701 af Steffen Scherrenbein 
(s. 1916). NE fot. 1989. - Bell cast in 1701 by Steffen 
Scherrenbein.

svmptibvs patroni templi Afnesøensis nobilis- 
simi Nicolai Slange consvliarii regii.« (Mig 
støbte Steffen Scherrenbein borger i København 
det Kristi år 1701 på befaling og bekostning af 
Avnsø kirkes patron den ædle Niels Slange kon
gelig råd). Under indskriften stiliseret akantus- 
bort og på legemet Slanges våben. Ophængt i 
slyngebom.

†Klokke. 1647 nævnes en klokke i tårnet, for
mentlig den samme der 1695 omtales som lille, 
gammel og revnet.34 1758 noterede præsten, at 
kirken kun havde den lille klokke, der var skæn
ket af Niels Slange.10

Klokkestol, ældre, af eg, med flere fornyede 
stivere. I øst og vest tre dobbelte skråstivere, i 
nord og syd korte stivere.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) O. 1787. Hr. Abraham Grönberg, 
født i Munke Bierbye 23. maj 1720, død på 
Aunsöegaard 19. april 1787. Opsat og bekostet 
af den afdødes pårørende. Rosa kalksten, 150 x 
78 cm, med profilering langs kanten. Gravskrift 
med fordybet antikva tværs over stenen. Op ad 
våbenhusets vestvæg.

2) O. 1807. Ane Catrine Karen Hofgaard Sel- 
mer, født Flensburg. Født i Aarbye præstegård 
10. dec. 1779, død på Aunsøegaard 16. aug. 
1807, med hendes yngste datter Oline Andrea 
Selmer, *14. april, t20. aug. 1807. Efterlader sig 
mand samt to sønner og to døtre. Grå kalksten 
med ortoceratitter, 138 x 88 cm, med profilering 
langs kanten. Gravskrift med fordybet antikva 
tværs over stenen. Op ad våbenhusets vestvæg.

3) O. 1816. Johan Bernhard Selmer, *3. maj 
1767, gift med Ane Catrine Karen Hofgaard, 
født Flensburg. Død på Aunsøegaard 10. sept. 
1816, 49 år gammel. Ægteparret efterlader sig 
fire børn. Rødbrun kalksten, 138 x 88 cm, med 
profilering langs kanten. Gravskrift med fordy
bet antikva tværs over stenen. Op ad våben
husets vestvæg.

†Gravtræ, o. 1600. Ben Laurissøn med sin fa- 
ier og farfader, som boede og døde i Afnsøe 
Gaard, og døde Ao. Christi 160.. Fladt gravtræ 
med fordybede bogstaver opfyldt med bly. Lå
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Fig. 18. Kirken, set fra sydøst. HJ fot. 1989. - The church seen from the south-east.

1758 i gulvet, og det bemærkes, at kirken kun 
havde denne ene begravelse.36

†Mindekrans, fra 1901, af sølv, skænket af ar
bejderne på Avnsøgård og Svebøllegård.12 På 
skibets nordvæg, jfr. fotografi fra 1917.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1895. Sognefoged 
Jørgen Nielsen, Svebølle, *29. juli 1826, tl6. 
okt. 1895, og hustru Ane Christensen, *17. juni 
1824, †l. maj 1877. Grå, opretstående granitsten 
med poleret forside, på lav granitsokkel. Ind
skrift med fordybede versaler. Syd for kirken.

2) O. 1895. Gårdejer Jens Andersen, *14. juli 
1803, t30. nov. 1882, og hustru Sidse Andersen, 
født Jørgensen, *13. jan. 1818, t27. dec. 1895. 
Grå, opretstående granitsten. Forsiden er pole
ret, med sandblæst dekoration i form af en gren 
med blade langs den ene side. På lav sokkel af 
granit. Indskrift med fordybede versaler. Syd 
for kirken.

På fotografi fra 1947 ses flere †støbejernsgitre.

AVNSØ NY KIRKE

På den som anneks anlagte kirkegård nordvest 
for Svebølle (nu Gammel Svebølle) er den nye 
kirke opført 1934 efter tegninger af arkitekt 
Aage Herløw.37 Grundstenen blev nedlagt 10. 
maj, og indvielsen fandt sted 25. nov.15

Den højtliggende kirkegård, hvorfra der er 
frit udsyn over det bakkede landskab skærmes af 
levende hegn (bornholmsk røn samt hække af 
bøg og tjørn). Hovedindgangen i syd fra lande
vejen er en køreport, lukket af sortmalede jern- 
tremmefløje; der er ydermere indgange i øst fra 
den 1985-86 anlagte parkeringsplads (landskabs
arkitekt Birgitte Fink). - Et nødtørftshus i kir
kegårdens nordøstre hjørne er muligvis samti
digt med kirken.

Den hvidkalkede, teglhængte kirke er opført 
af tegl over blank kløvstenssokkel. Stilen er 
asketisk og stram som arkitektens andre kirker 
på egnen, såsom Nekselø og Alleshave (s. 1684

Danmarks Kirker, Holbæk amt 132
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Fig. 19. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east.

og 1771) og tydeligvis inspireret af tidens ny
klassicistiske strømninger.

Kirken består af kor og skib samt tårn over 
sydsidens våbenhus. Skibets vestende er etage- 
delt med ligkapel (nord) og præsteværelse (syd) 
under et orgelpulpitur, der belyses af et stort 
cirkulært vindue. Både kor og skib overdækkes 
af pudset tøndehvælv på træforskalling, mens de 
øvrige rum har bjælkelofter.

Ved korets og alterpartiets nyindretning 1970 
indsattes i østvinduet et glasmaleri, udført af 
Sven Havsteen-Mikkelsen. Den abstrakte kom
position er holdt i klare røde, blå og gule farver.

INVENTAR

Det indre præges af istandsættelsen 1970, da kor 
og alterparti nyindrettedes. Samtidig ændredes 
farveholdningen på prædikestol og stolestader, 
som stammer fra kirkens opførelse. Orglet flyt
tedes fra pulpituret i vest ned i skibets nordvest
hjørne.

Alterbordet, fra 1970, er en svær granitplade, som 
hviler på muret fundament.

Som alterprydelse tjente oprindelig et tskab 
med fløje hvorpå indskrifter. Midtskabet rum
mede et krucifiks, fra 1800’rnes sidste halvdel,
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skænket til kirken. Figuren er af metal og stem
plet: »Budtz Muller & Co. Kjöben (havn)«.38

Altersølv. 1) Foræret til den nye kirke af køb
mand Møller, Gammel Svebølle.15 På kalkens 
bæger graveret: »Aunsø kirke november 1934«.
2) (Fig. 14) skænket af Niels Slange 1703.10 Ude 
af brug. Kalken er 20 cm høj; den cirkulære fod 
med fodplade og kvartrundstav adskilles ved et 
lille profilled fra det cylinderformede skaft. 
Dette brydes på midten af fladtrykt, midtdelt 
knop med godronnering nærmest skaftet. Sam
tidigt bæger. På foden graveret skriveskrift: 
»Afnsøe Kirke Ao 1703«. Under fodpladen fire 
stempler: mestermærke DH over 1703 for Did- 
rich Hoff (Bøje 280), Københavnsmærke med 
udslidt årstal, guardeinmærke for Conrad Lu- 
dolf og månedsmærke vandmanden. Under bun
den graveret: »Disch og Kalck = 36 Lod«, nu 
næsten udslidt.

Disken måler 14 cm i tvm. og har graveret 
cirkelkors på fanen.

Oblatæske, fra o. 1700, tvm. 7,5 cm, cylinder- 
formet, med låg i to afsæt, hvorpå graveret: 
»A.K«. Under bunden mestermærke gentaget 
to gange: sammenskrevet NM for Niels Jacob
sen Meier, Kalundborg, omtalt 1699-1708 (Bøje 
1869).

Alterkande, fra 18-1900’rne, af porcelæn, fra 
Bing & Grøndal (oprettet 1853), chokoladekan- 
deform, sort med guldkors og -kanter. Opbe
vares i præstegården. Tilsvarende æske med låg,

Fig. 20. Dåbsfad nr. 3, af messing, fra 1600’rne 
(s. 1920). NE fot. 1989. - Baptismal dish no. 3 of brass, 
17th century.

Fig. 21. Døbefont af granit. Romansk kumme op
stillet på fod udført i forbindelse med overflytningen 
til den nye kirke 1934 (s. 1919). NE fot. 1989. - 
Granite font. The Romanesque bowl is on a base made 
when the removal to the new church took place in 1934.

fra Den kongelige Porcelænsfabrik. †Alterkande, 
anskaffet 1844, af porcelæn.11

Alterstager (fig. 16), fra 15-1600’rne, med stø
bermærke under bunden (fig. 24), ca. 36 cm 
høje. Det svære, cylinderformede skaft har ring 
på midten, ensdannet fod- og lyseskål. Lysepig 
af jern. Muligvis identiske med de to messing
stager, der opføres i inventariet 1695, og vejede
8 pd.27

Alterskranken udgøres siden 1970 af to lange 
nadverskamler opstillet vinkelret på østvæg
gen.39 †Alterskranke. Ved kirkens opførelse var 
den halvrund med drejede søjler og håndliste af 
træ.

Fontens (fig. 21) romanske kumme er overflyt
tet fra den gamle kirke og opstillet på fod fra 
1934,40 af granit. Kummen har næsten lodrette 
sider, måler 47 cm i tvm. og har tovstav ved 
mundingsranden. Rustspor antyder, at der har 
været en lukkeanordning. Den uregelmæssige

132*
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Fig. 22. Pengeblok bestående af ældre overdel på fod 
fra 1800’rne (s. 1920). Thora Fisker fot. 1966. - Aims 
post, the upper part of which is old but the base is 19th 
century.

form er søgt afhjulpet ved ophugning visse ste
der. Foden har form som et terningkapitæl. Op
stillet i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfade. 1) Fra 1600’rne, af tin, tvm. 58,5 cm 
med 7 cm bred fane, 9 cm dybt. Glat. 2) 1963,15 
af messing, glat. 3) (Fig. 20) fra 1600’rne, an
tagelig det, der nævnes i inventariet 1861.12 Af 
messing, ottekantet med cirkulær fordybning.
34 cm i tvm., 13 cm dybt. På fanen graverede 
ranker. Ude af brug.

Dåbskande, fra 1935, af messing. På standkan
ten ses graveret versalindskrift: »Skænket til 
Aunsø Kirke 1935 af Mejeriejer S. Petersen og 
Hustru«.

Prædikestolen stammer ligesom stolestaderne fra 
kirkens opførelse og står med to kirsebærrøde 
farvetoner. I skibets sydøsthjørne.

Pengeblokken (fig. 22) består af en ældre del,

som er anbragt på en yngre fod, muligvis fra 
1831, da blokken burde istandsættes.41 Den 
gamle kasse måler 20 x 14 cm og er 29 cm høj, 
totalhøjde 93 cm. Pengeslids i det jerndækkede 
låg, der er fæstnet med nyere søm. Det oprinde
lige udseende kan have svaret til blokken i Ham
mer, Udby eller Bårse.42 Ved vestvæggen.

Dørfløjene er samtidige med bygningen.
Orgel, bygget 1970 af I. Starup & Søn, Kø

benhavn; af standardtype med fire stemmer, ud
videt 1982 med én stemme. Disposition: Ma
nual: Gedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Quin- 
tatøn 2’; svelle. Pedal: Subbas 16’ (tilbygget 
1982). I kirkens nordvesthjørne, med sydvendt 
facade og spillebord, †Orgel, bygget 1944 af I. 
Starup & Søn med genanvendelse af ældre dele. 
Syv stemmer, ét manual og anhangspedal. Dis
position: Manual: Bordun 16’, Principal 8’, Ge
dakt 8’, Oktav 4’, Gedaktfløjte 4’, Oktav 2’, 
Cymbel ½’ III; svelle. Anhangspedal. Pneuma
tisk aktion, pneumatiske vindlader. Tegnet af 
Aage Herløw i samarbejde med orgelbygge
riet.43 Prospektpiber af zink. Opstillet på pulpi
tur i skibets vestende. Indtil 1944 anvendtes et 
†harmonium.15

Salmenummertavler, fra 1934, glatte, med søm 
til metalnumre. Hvidmalede.

Maleri (fig. 15), muligvis fra 1826, malet af 
frøken (Mariane) Stub. Motivet er Kristus i Get- 
semane, holdt i mørke farver, med lysere glorie 
bag Kristi hoved. Lysningsmål 158 x 126 cm, 
olie på lærred. Maleriet blev 1955(54?) restaure
ret af en tysk flygtning,15 jfr. påskrift i nedre 
højre hjørne. Billedet kom til den gamle kirke 
1841,44 som afløser for den af Niels Slange skæn
kede altertavle. Det kan være købt på den auk
tion, der 1840 holdtes over kunstnerens arbej
der, hvor et maleri med nævnte motiv solgtes.45 
Henstillet i tårnets mellemstokværk.

Belysningen består af lampetter på væggene.
Klokker. 1) Skænket af planteskoleejer Hjortsø 

1934, ifølge indskrift med reliefversaler på lege
met.15 Tvm. 61 cm. 2) Skænket af lærer og for
fatter Søren Wiskinge 1936, ifølge indskrift med 
reliefversaler om halsen. Tvm. 110 cm.

Ophængning i jernbomme ved De Smithske 
Støberier, Aalborg.
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1738-1806. - Liber daticus 1-2. O.1809-19(66). - 
Synsprotokol 1862-19(66). - Se i øvrigt arkivalier for 
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42 DK. Præstø s. 799, 916 og 868.
43 I. Starup & Søns arkiv.
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Fig. 24. Bomærke under 
alterstagens fod, sml. 
fig. 16 (s. 1919). Tegnet 
af Marianne Nielsen. - 
Mark beneath the foot of 
the candlestick, cf. fig. 16.



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1989. - Exterior seen from the south-east.

VÆRSLEV KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 12 øre.1 
En sognepræst er nævnt 1444, 1484 og 1510.2 1567 
havde sognet 30 tiendeydere,3 og patronatsretten var 
kongelig,4 indtil historikeren, kancelliråd Niels 
Slange ved skøde af 29. aug. 1699 fik overdraget jus 
patronatus et vocandi til kirken og annekset Jorløse.5 
1738 ejedes kirken af konsumptionsforvalter Niels 
Bech, Kalundborg, der dog ikke havde kaldsretten, 
eftersom han var »uden adelige privilegier«.6 10. sept. 
1744 købte general Chr. Lerche kirken af Bech,7 og 
den lå herefter under det 1755 oprettede stamhus Ler- 
chenborg (jfr. klokker), hvis ejer 1804 gav kongen 
skøde på jus vocandi.8 Ved skøde af 24. juni 1853

overdroges kirken til baron Vilhelm Lerche på Bir- 
kendegård, der året forinden var udskilt fra stam
huset.9 Kirken overgik til selveje 24. juni 1908 fra 1. 
jan. samme år at regne. Siden 1. april 1972 er kirken 
anneks til Rørby (s. 1497).

Møntfund. Ved harpning af fyld fra gulvene fandtes 
1982 to mønter: en dansk fra Erik Menved og en 
mecklenborgsk hulpenning fra 1400’rnes begyn
delse.10

Foruden mønterne indleveredes til Nationalmuseet 
en række *fund, hovedsagelig fra gulvene og omfat
tende diverse bygningslevn så som fliser, vinduesglas 
og -sprosser samt tagbeklædning.11
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Kirken ligger i landsbyens sydlige udkant ved 
den tidligere præstegård og gadekæret vest for 
præstegårdens delvis forsvundne avlsbygninger 
(sml. fig. 2). Kirkegården har karakter af en lille 
banke med fald imod vest og nordvest. Den har 
bevaret gamle grænser i øst og nord, men er i 
1800’rne udvidet mod vest og muligvis tillige en 
anelse i syd ved regulering af vejen.12

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården 
hegnes af hvidtede, teglhængte mure, som føl
ger det vestover faldende terræn i afsæt og i 
nordvest tilmed befæster skråningen mod gade
kæret. Ældst og formentlig middelalderlig er 
nordmuren omkring kirkegårdens gamle del. 
Den er af munkesten i munkeskifte over mark
stenssyld og på strækningen nærmest præstegår
den forhøjet ca. 30-60 cm. Denne ændring, som 
foretoges 1665,13 markerer sig tydeligst udven
dig ved et tilbagespring over den oprindelige 
afdækning af munketegl (kun nonnerne beva
ret); forhøjelsen har derimod udadvendte vinge
sten. I 1800’rne, i forbindelse med kirkegårds- 
udvidelserne, er nordmuren først øget med et 
kort stykke, som imiterer den middelalderlige 
mur (munkesten samt munke og nonner) og 
hviler på høj kløvstenssokkel. Den resterende 
del af nordmuren samt hele vest- og sydsiden er 
formentlig opført i slutningen af 1800’rne.14 
Over kløvstenssoklen, der hæver sig højt i nord, 
er benyttet små, røde sten undtagen i syd om
kring den gamle del af kirkegården, hvor ældre 
materialer, hovedsagelig munkesten, er genan
vendt. De nye mure, hvis afdækning er indad
vendt, stod længe uden hvidtning. Østsiden

Fig. 2. Landsbyplan 1787. - Village map.

nord for præstegårdslængen, hvis gavl hviler på 
gammel ringmur, er fornyet o. 189715 med kløv
sten kronet af et par skifter tegl under de ud
advendte vingesten. Her lå tidligere en tfløj af 
præstegården (sml. fig. 2).

Hovedindgangen i vest er en køreport med 
flankerende fodgængerlåger. De gråblå trætrem- 
mefløje er ophængt i murede piller af en type, 
som forekommer ved mange af Lercheslægtens 
kirker, f. eks. Viskinge (s. 1858): Pillerne afdæk- 
kes med sadeltage over sparenkopgesims og 
prydes ud- og indvendig af korsblændinger.16 
Ældst af kirkegårdslågerne, muligvis middelal
derlig, er præstegårdslågen, østligt i nordmu
ren. Den murede portal, der har fals til begge 
sider er udvendig fladbuet, indvendig nærmest 
tilspidset i det ombyggede stik; den vandrette 
kam, afdækket med vingesten, er tydeligvis 
ældre end den omgivende forhøjelse fra 1665. 
Nyere sortmalet jerntremmefløj. I syd er indsat 
en låge samtidig med de omgivende mure fra 
1800’rnes slutning. Pillerne svarer til hovedind
gangens, og den sortmalede jerntremmefløj er 
som præstegårdslågens. - 1668 fik Christopher 
snedker betaling for en ny tkirkeport (vel selve 
fløjen).17 Ved kirkens beskrivelse 1862 fandtes en 
tkøreport i vest, og herudover var der to tlåger i 
syd: en ved sydøsthjørnet med stakitlåge, en an
den vestligere med bræddedør som præste
gårdslågen.9

Inden for kirkegårdsmuren i øst og vest vok
ser ahorn, mens der langs en strækning af syd
muren står nyere birketræer - en beplantning, 
som åbenbart har gammel hævd.18

Bygninger m.v. på kirkegården. Redskabsbygnin- 
gen i kirkegårdens nordvestre hjørne synes op
ført o. 1880.19 Den enkle bygning er af kløvsten 
som de omgivende, samtidige ringmure. Ved en 
istandsættelse 1985 (arkitekt Jan Gehl) blev de 
oprindelige gulstensgavle erstattet af lavere 
uden fod- og toptinde. Gesimser og tagværk 
fornyedes; bygningen, der hidtil havde stået i 
blank mur, kalkedes hvid og fik nye vingetegl. I 
sydgavlen mod kirkegården er en fladbuet dør, 
og i den vestre side mod gaden en blændet dør
åbning.

Ligkapellet er opført 1912 ved sydøsthjørnet,
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Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Per Godtfredsen 1966, suppleret af Birgit Als Hansen 1982 og tegnet af Marianne 
Nielsen 1989. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

således at dets vestgavl ligger i flugt med kirke- 
gårdsmuren.20 Den hvidkalkede, teglhængte 
bygning er i nygotisk stil med kamtakkede 
gavle, prydet af korsblændinger. Vestgavlens 
dør er spidsbuet, ligesom vinduerne med støbe- 
jernsstel.

I den tidligere præstegårds søndre længe har 
man i vestenden indrettet fyrrum (1966) og toilet
ter (1983).

På matrikelkortet fra 1787 (fig. 2) ses en for
svunden †bygning på kirkegården, syd for kir
ken. Et †nødtørftshus var 1925 under opførelse 
ved redskabshusets østside,9 hvorfra det fjerne
des 1985.

Der er brolagt fortov ved kirkens nordside.

BYGNING

Kirken består af romansk kor og skib med levn 
af et samtidigt (t)tårn i vest. Dette anlæg, som 
formentlig er opført på Valdemarstiden o. 1200, 
er senere udvidet med fire tilbygninger: Ældst 
er sandsynligvis det endnu i middelalderen om
byggede våbenhus mod syd, mens et nordkapel 
er tilføjet i 1400’rnes anden halvdel samtidig 
med påbegyndelsen af et nyt og større tårn, som 
dog muligvis først er fuldendt senere. Yngst er

sakristiet fra middelalderens slutning. Oriente
ringen afviger betydeligt mod nord.

Den romanske stenkirke er bygget etapevis fra 
øst mod vest, hvilket bl.a. fremgår af, at korets 
oprindelige ttagværk (s. 1935) har været rejst, 
før triumfgavlen fuldførtes. Endvidere ses af 
planen, at en skævhed ved afsætning af korets 
sydmur har været bestemmende for den tilsva
rende afvigelse i skibets flankemur, hvorved 
vestgavlen er blevet ca. 70 cm bredere end den 
østre.

Kor og skib er bygget af rå og kløvede mark
sten, lagt i nogenlunde regelmæssige skifter (ca. 
25-35 cm høje i gavlene) mellem kvadersatte 
hjørner. Hvor oprindelig murbehandling iagtta
ges, står murværket dækket af en grovkornet, 
indvendig hvidtet puds. En skødesløs ridsning 
af selve fugemørtlen ses enkelte steder, hvor 
pudsen er faldet ned. Murhøjden andrager ved 
korets og skibets sydøstre hjørner, henholdsvis 
4 og 4,5 m, målt mellem jordsmon og mur- 
krone.

Døre og vinduer. Den rundbuede syddør stam
mer sandsynligvis fra våbenhusets retablering 
som indgangsparti 1883-84. Den oprindelige åb
nings kvadersatte vestvange er imidlertid påvist
1943 og 1966 (sml. fig. 3); mod sædvane synes
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Fig. 4. Det oprindelige ttårns afbrudte sydmur, set 
fra det senmiddelalderlige tårns mellemstokværk 
(s. 1926). HJ fot. 1989. - The broken south wall of the 
original †tower seen from the second storey of the late me
dieval tower.

vangen at løbe lige gennem murlivet.21 Nord
døren forsvandt allerede i middelalderen ved ka
pellets opførelse.

Af vinduer er kun bevaret spor af det østre i 
koret samt det vestre i begge skibets langsider. 
Korets gavlvindue er nu helt tilmuret, og dets 
omrids anes kun svagt; udvendig måler det ca. 
90 x 52 cm, indvendig måske 110-120 cm i høj
den. Skibets sydvindue, der sidder meget tæt på 
døren, er tilmuret i lysningen og står siden re
staureringen i 1940’rne synligt som en indven
dig niche, 140 x 55 cm. Det ydre buestik iagtta
ges fra våbenhusloftet og ses at være sat af let 
kiledannede marksten, udstøbt over en forskal
ling;22 issepunktet sidder 33 cm under murkro
nen. Fra nordkapellets loft ses østre halvdel af et 
vinduesstik, sat af kileformede kvadre.

Indre. De forsvundne †loftsbjælker, der i begge 
afsnit har hvilet på murkronen, målte for korets 
vedkommende 26 cm i højden ifølge aftryk på 
østgavlen. I murpudsen på skibets søndre over
væg ses under murkronen en indridset linje, 
som formentlig angiver †loftsbræddernes under
kant. Muligvis rummer den ombyggede kor
bues søndre vange endnu oprindeligt murværk.
- Gavlene er bevaret.

Af det oprindelige (†)tårn står hovedparten af 
østsiden indkapslet i det nuværende tårn (sml. 
fig. 9), ligesom rester af de afbrudte sidemure 
kan iagttages både fra tårnrummet og mellem- 
stokværket (fig. 4).23 Byggematerialet er som i 
kor og skib, dvs. rå og kløvede marksten, lagt i 
regelmæssige støbeskifter mellem hjørnekvadre,

Fig. 5. Trappehusets overdør, set fra tårnets mellem
stokværk. Det vestre hjørne er sat af kvadre fra kir
kens oprindelige ttårn (s. 1931). HJ fot. 1989. - The
stair turret’s upper door seen from the tower’s second storey. 
Ashlars from the church’s original †tower are used in the 
west corner of the stair turret.
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Fig. 6.Indre, set mod øst. NE fot. 1989. - Interior to the east.

der dog kun ses i nordøst. Sidemurene har været 
130-35 cm brede, og tårnet målte i nord-sydlig 
udstrækning i alt 4,8 m, dvs. en anelse smallere 
end bredden af det nuværende tårnrum. Det op
rindelige vesttårn har således været relativt be
skedent, formentlig kvadratisk i plan og hermed 
repræsentant for en type, der har nydt en ikke 
helt ubetydelig udbredelse i Vestsjælland.24

Ændringer og tilføjelser. Kor og skib har inden 
kirkens udvidelse med tilbygninger og forment
lig i perioden o. 1350-1450 fået indbygget hvælv, 
som dog næppe er samtidige i de pågældende 
afsnit. Korhvælvet, der hviler på ufalsede hjør
nepiller, har spidse, helstens skjoldbuer og halv
stens ribber. Kapperne er kun svagt buklede, og 
der er topkvadrat. De to hvælvfag i skibet har 
falsede væg- og hjørnepiller med skråkantet

kragbånd, der på flere af hjørnepillernes sider er 
borthugget. De spidse skjold- og gjordbuer er 
helstens, men ribberne kun halvstens. De to fag 
adskiller sig ved, at det østre er beriget med en 
lille vulst på overgangen mellem kapperne og de 
spidse buer - et træk, som tillige med kragbån- 
dene kendes fra bl.a. Svinninge (s. 713).

Samtidig med korets hvælvslagning er kor
huen ombygget med spidsbue, hvorimod indbyg
ningen af en fladbuet stol til præsten i nordvan
gen snarest må henføres til 1700’rne eller senere.

Murkroner og taggavle er formentlig ændret i 
forbindelse med hvælvslagningen og den herved 
nødvendiggjorte justering af tagværkerne. I ski
bet har man påmuret et par munkestensskifter, 
der udvendig fremtræder som en dobbelt fals
gesims. Fra nordkapellets loft ses, at gesimsen,
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Fig. 7. Østgavl af kor 
(s. 1926, 1929) og sakristi 
(s. 1932). NE fot. 1989. - 
East gable of the chancel 
and sacristy.

Fig. 8. Nedre del af tår
nets vestfacade. Mur
værket er hovedsagelig 
af genanvendte sten fra 
kirkens oprindelige ttårn 
(s. 1931); dog stammer 
sydvesthjørnets kvadre 
fra en hovedreparation i 
1600’rnes sidste årtier 
(s. 1932). HJ fot. 1989. - 
Lower part of the tower’s 
west face. The masonry is 
principally re-used stone 
from the church’s original 
†tower; however the ashlars 
in the south-west corner are 

from a repair made at the 
close of the 17th century.
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Fig. 9. Ydre, set fra sydøst. Einar V. Jensen fot. 1943. - Exterior seen from the south-east.

der oprindelig har stået blank, består af to al
mindelige skifter, hvorover trinvis udkragede 
kopskifter. Skibets østre taggavl har fået stejlere 
rejsning og prydes af fod- og toptinde.

For korets vedkommende er forholdet der
imod lidt mere kompliceret, idet flankemure og 
taggavl er forhøjet i to omgange. Kun den første 
af disse ændringer er samtidig med hvælvslag
ningen. Den består indvendig af fire munke- 
stensskifter (det fjerde et kopskifte), udvendig af 
et savskifte, hvorover to trinvis udkragede 
kopskifter. Taggavlens ældste forhøjelse lader 
sig ikke tilsvarende let udskille, men muligvis 
tilhører den bevarede dekoration med små trap
peformede og cirkulære blændinger foruden 
savskifter (sml. fig. 7) denne første fase. - Den 
anden forhøjelse er foretaget umiddelbart inden 
sakristiets opførelse som en forudsætning for 
dettes tagkonstruktion. Flankemurene hævedes 
nu med yderligere otte skifter, det øverste ud

kraget som gesims. Begge forhøjelser ses at 
have stået i blank mur. Endelig fik taggavlen sin 
bevarede afslutning med 11 kamtakker.

Våbenhuset (fig. 10), der i middelalderen blev 
forhøjet 12-14 skifter, er af munkesten i mun
keskifte over markstenssyld. Sidemurenes op
rindelige gesims er fjernet ved ombygningen, 
men et savskifte umiddelbart over dørstikket 
angiver utvivlsomt foden af den ældste, ved 
ombygningen nedtagne taggavl. I sin første 
skikkelse har våbenhuset således været en lav, 
kun godt to meter høj tilbygning. Der er ingen 
spor af oprindelige vinduer, men døren er be
varet med indre fladbuet anslagsniche og ydre 
spidsbue; sidstnævnte er dog utvivlsomt levn af 
spejlet over en lavere rund- eller fladbuet dør. 
Taggavlen, som hidrører fra ombygningen, har 
glatte kamme og prydes af en blændingsud- 
smykning, hvortil der ikke kendes egentlige pa
ralleller blandt egnens senmiddelalderlige byg-
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ninger: en anseelig spidsbuet blænding omslut
ter en nu tilmuret spidsbuet glug og flankeres 
selv af to cirkelblændinger.25 - Ved kirkens be
skrivelse 1862 var det middelalderlige våbenhus 
degraderet til †kalkhus samt †materialkammer og 
havde hverken gulv eller loft.9 1883-84, da det 
blev inddraget som våbenhus og fik gulv samt 
loft,20 omtales det som †ligkapel.9 Det firkantede 
trævindue i vestmuren er formentlig indsat ved 
samme lejlighed, og et upassende sekundært 
tvindue i taggavlen tilmuret.26

Det rummelige nordkapel (fig. 11) er opført 
som en kombination af våbenhus og kapel27 og 
må dateres til årtierne efter 1450 (jfr. tkalkma
lerier). Murene hviler på markstenssyld og er i 
hovedsagen af samme materiale, suppleret med 
munkesten til muråbninger, gesimser, blæn- 
dingsgavl og hvælv. Hjørnerne er sat af små, 
omhyggeligt tildannede kvadre, som tillige med

de øvrige marksten kan antages at være ned- 
brydningsmaterialer fra det romanske tårn.

Det oprindelige østvindue og et sekundært i 
vestmuren (fra 15-1600’rne) åbnedes og gen
skabtes 1982-84 på sikre spor, mens kun van
gerne af gavldøren er bevaret. Østsidens lysåb
ning er fladbuet med ydre spidsbuet spejl, mens 
det vestre, som er falset udvendig og smiget 
indvendig, afdækkes af en trykket fladbue. Flan
kemurene har en to skifter høj, trinvis udkraget 
gesims, og taggavlen krones af syv kamtakker 
over tilsvarende antal højblændinger med vari
erende afdækning: Yderst fladbuer og i midten 
vandret afdækning, delt af kort, affaset konsol; 
de øvrige har tvillingedelt spærstik, samlet på 
kortere eller længere, affaset konsol og kronet af 
toprude. I midterblændingen er en trappeformet 
glug. Kompositionen har sine nærmeste paral-

Det indre dækkes af et samtidigt hvælv, hvi
lende på forlæg undtagen mod skibet, hvor der 
er muret en helstens bred tilspidset skjoldbue, 
svarende til den samtidigt brudte arkadebue, 
ribberne er halvstens.

I forrige århundrede indtil 1883 tjente nord
kapellet som kirkens eneste våbenhus med ind
gangsdør i den mod landsbyen vendende gavl 
og en blændmur (med dør) i den oprindelige 
arkade til skibet. Tilbygningen inddroges 
nævnte år i kirken, hvorved gavldøren erstatte
des af et stort fladbuet vindue (blændet 1982- 
84), og arkaden genåbnedes.20

Tårnet er antagelig påbegyndt i 1400’rnes an
den halvdel ved samme tid som nordkapellet, 
der også synes at rumme nedbrydningsmateriale 
fra det romanske tårn. Visse spor tyder imid
lertid på, at opførelsen af det nye tårn er standset 
ved foden af klokkestokværket og muligvis 
først blev genoptaget og fuldført efter en læn
gerevarende afbrydelse. Indicier herpå finder 
man i såvel materialeforskelle som bygningsde- 
taljer.

Murene hviler på en syld af marksten, som 
navnlig træder frem på vestsiden. Til tårnets 
nedre dele er hovedsagelig benyttet genan
vendte sten fra forgængeren, suppleret med 
munkesten, der lagt i regelmæssigt munkeskifte

Fig. 10. Våbenhusets gavl (s. 1929). HJ fot. 1989. - 
Gable of the porch.
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bliver enerådende fra og med mellemstokvær- 
kets øvre skifter. De omhyggeligt tildannede 
hjørnekvadre fra det gamle tårn er benyttet ad
skillige steder i murfladerne foruden naturligvis 
på hjørner (sml. fig. 5).

Tårnrummet forbindes med skibet af en ar
kade, som er brudt gennem den gamle gavl, og 
hvis spidse stik er falset mod vest. Selve rummet 
overdækkes af et samtidigt hvælv, hvilende på 
forlæg undtagen i øst, hvor der er muret en hel
stens bred, spids skjoldbue. Ribberne er halv
stens og forsvinder tilspidset i hjørnerne; der er 
lette halvstens overribber med tværstillede lø
bere. Rummet belyses gennem et vestvindue, 
hvis oprindelige, vel fladbuede lysning er afløst 
af en spidsbuet med støbejernsstel fra 1861,29 
hvorimod det udvendige spejl - spidsbuet og 
falset - er bevaret; indvendig åbner vinduet sig i 
fladbue.

Adgangen til de øvre stokværk sker gennem 
nordsidens trappehus, der har halvtag over ret- 
kantet gesims. Underdøren er fladbuet med 
spidsbuet spejl og åbner sig til muret spindel

trappe med loft af fladbuede binderstik. En ret- 
kantet glug i vest belyser trappen, der udmun
der i fladbuet overdør, hvis indre åbning (fig. 5) 
til dels er sat med genanvendte hjørnekvadre, 
mens loftet stiger trinvis gennem murlivet. 
Mellemstokværket er nu mørkt, men har været 
planlagt med en lille glug i vest, der imidlertid 
aldrig synes gjort færdig og formentlig blev op
givet, da man tilføjede tårnets øvre del. Glug
gen, der ikke spores i det ydre, står indvendig 
som en spærstikformet åbning, hvis bund stiger 
stejlt (fig. 12).

Klokkestokværket, hvis munkesten adskiller 
sig noget fra mellemstokværkets,30 har i øst, syd 
og vest parvis ordnede, fladbuede glamhuller 
med fals udad- og indadtil. I nord er der kun et 
enkelt, spidsbuet og bredere glamhul, muligvis 
af hensyn til klokkeindhejsningen.31 Under 
glamhullerne og ved gavlfoden er der gennem
løbende, i hjørnerne skråtstillede huller til ud- 
rigning af stilladser. Flankemurene afsluttes med 
dobbelt falsgesims, og taggavlene, af hvilke den 
vestre flere gange er ommuret og senest helt

Fig. 11. Nordkapel (s. 
1930) set fra nordvest. 
Gavlens sekundære vin
due er blændet ved re
staureringen 1982-84, da 
ældre vinduer i sidemu
rene genåbnedes. Laura 
Felding fot. 1966. - 
North chapel from the 
north-west. The secondary 
gable window was bricked 
up upon the restoration 
1982-84, when the earlier 
windows in the side walls 
were re-established.
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fornyet i 1958, står med glatte kamme og top
tinde. Østgavlens glatte flade brydes af en an
seelig cirkelblænding og herunder sidder en 
asymmetrisk anbragt fladbuet, falset luge. Der 
kendes ikke blandt egnens andre kirker parallel
ler til denne usædvanlige blændingskomposi- 
tion, som er vanskelig at datere, men formentlig 
kan tages som yderligere indicium for de øvre 
stokværks senere færdiggørelse. Det skal i denne 
forbindelse nævnes, at man i verdsligt byggeri, 
på Vedbygård fra årene henimod 1500’rnes 
midte, møder en beslægtet forkærlighed for 
store, enkeltsiddende cirkelblændinger.32 Den 
ommurede vestgavl står nu helt glat, kun brudt 
af en ufalset luge mellem to rækker stilladshul
ler.

Sakristiet er fra middelalderens seneste årtier 
og repræsenterer en type, som bl.a. kendes fra 
Jorløse, Sæby og Drøsselbjerg samt en række 
kirker på Holbækegnen.33 Tilbygningen, der 
har gavle i øst og vest samt halvtag i forlængelse 
af det umiddelbart forinden hævede kortag (s. 
1929), er opført af munkesten over markstens- 
syld. Sidstnævnte hæver sig i nord et stykke

Fig. 12. Ufuldført eller ombygget †vinduesglug i 
vestvæggen af tårnets mellemstokværk (s. 1931). HJ 
fot. 1989. - Unfinished or rebuilt †light in the second 
storey of the west side of the tower.

over jordsmon som en regulær mur, og i gav
lene ses en enkelt usædvanlig stor, rejst kam
pesten. Nordmuren afsluttes med en tre skifter 
høj, trinvis udkraget gesims. Vestgavlen er glat, 
mens den østre brydes af nyere dør og vindue. 
Den udvendig retkantede dør kan være indsat 
1831 eller senere,34 mens det spidsbuede falsede 
vindue er samtidigt med kirkens øvrige nye vin
duer. Endnu 1896 (jfr. fig. 14) sad et sekundært 
trævindue under det spidsbuede spejl til den op
rindelige, fladbuede? vinduesåbning. Selve tag
gavlen smykkes af to cirkelblændinger og kro
nes af let brynede kamtakker - syv i øst og fem 
på den smallere vestre gavl.

Det indre overdækkes af et tilspidset tønde
hvælv og forbindes med koret gennem en flad
buet dør, som synes ændret i forbindelse med 
udhulingen af korets inderside (s. 1932). Døren 
har nu fals på stik og vestre vange mod sakri
stiet, i hvis nordvæg der er en fladbuet gemme
niche (jfr.tskab), 79 x 58 cm i murplan og 42 cm 
i dybden; bunden er 62 cm over nuværende 
gulv.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. Der er kun fa skriftlige oplysninger om de 
indgreb, kirken har været underkastet i denne 
periode, hvorfor ændringerne hovedsagelig må 
aflæses af bygningen selv. Det ses f.eks. tyde
ligt, at tårnet er skalmuret i syd og vest samt 
forstærket ved indlægning af ankre. Ved en af 
disse reparationer, formentlig i 1800’rne, er syd
sidens fremspringende sokkel udbygget og ce
menteret som en lav bænk. I øvrigt vides det, at 
tårnets sydvesthjørne i 1667 var brøstfældigt og 
fordrede istandsættelse.17 Muligvis er hjørnet 
ved denne lejlighed ommuret og forstærket med 
en hjørnekæde af store markstenskvadre (sml. 
fig. 8) - en fremgangsmåde, som senere i år
hundredet også benyttedes ved nabokirken i 
Tømmerup (s. 1412). Endvidere kan oprindelige 
kamtakker være skåret væk,35 ligesom den ve
stre taggavl er ommuret flere gange, senest 
1958.

Hvælvslagningen i koret har reduceret den i 
forvejen beskedne plads, hvorfor man i efter- 
middelalderlig tid har udhulet korets sidevægge 
med uregelmæssige blændinger samt affaset de
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Fig. 13. Indre, set mod vest. NE fot. 1989. - Interior to the west.

vestre hjørnepiller. Af blændingerne er nord
væggens ældst og fremtræder som en ret lav, 
affaset fladbue, mens den søndre er udført i for
bindelse med indsætningen af det nuværende 
vindue o. 1900.36

En række istandsættelser omtales ganske 
summarisk i kilderne. Således fik kirken 1757 en 
hovedreparation under den nye ejer, grev Ler- 
che, og siges året efter at være i meget god 
stand.37 Reparationen gjaldt navnlig tårn (jfr. 
klokker) og sakristi, som 1755 var meget brøst- 
fældige.38 1814 gennemførtes en hovedrepara
tion af murværket,39 og 1861 istandsattes kirkens 
indre (se inventar) med et nyt vindue i tårn
rummet.40 Kun en nyere tids hovedrestaureringer 
er nærmere specificeret: Først en række arbejder 
vedrørende gulve, tårn og opvarmning i tiden

1940-67 (arkitekt Marinus Andersen) og senest i 
årene 1982-84 omlægning af gulve, reparation af 
murværk, tagværker og oplægning af nye vin- 
getegl på tagene (arkitekt Jan Gehl).

Gulvene fra den seneste restaurering består i 
kor, skib, sakristi, våbenhus og nordkapel af 
kantstillede gulsten (uden fuge), indrammet af 
smalle baner af røde sten, der i gangene til side
bygningerne helt erstatter de gule. Tilsvarende 
gælder det et trin hævede orgelpodium i tårn
rummets vestre halvdel; også koret er hævet et 
trin. I stolene er der gråmalet bræddegulv. - I 
skibets sydøstre hjørne ved opgangen til prædi
kestolen har man nedlagt 20 gulvfliser fra 15- 
1600’rne. De kvadratiske fliser måler 13 x 13 cm 
og er af rødt gods med levn af grøn glasur. Fli
serne fandtes ved optagning af kirkens gulve
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Fig. 14. Ydre, set fra sydøst. I. Hertzsprung fot. 1896. - Exterior seen from the south-east.

1982 henlagt foran altret i løs sandfyld som et 
»depot« fra en tidligere gulvfornyelse (sml. fig. 
16). Tre * fliser afleveredes til Nationalmuseet 
(inv. nr. D 116-18/1982). En af disse var bevaret 
som brudstykke med klar glasur over hvid be- 
gitning; tykkelsen 2,5 cm. Den tredje målte kun
11 x 11 cm og 2 cm i tykkelsen.

tGulve. Undersøgelsen 1982 bragte en række 
oplysninger om ældre gulve: 1) Foran alterbor
det påvistes et stykke af korets oprindelige mør
telgulv. Det bestod af håndstore marksten, lagt i 
kalkmørtel med fint afglattet overflade. Ca. 60 
cm vest for alterbordet var desuden levn af et 
11-12 cm højt trin. 2) I tårnrummets nordvest
lige hjørne fandtes op til nordsiden af et tfonte- 
podium (jfr. s. 1946 og fig. 51) et sekundært gulv 
af munkesten (næsten udelukkende halve sten 
og brokker) overpudset af et tyndt lag kalkmør
tel. - Ved beskrivelsen 1862 havde hele kirken,

undtagen våbenhuset (materialhus), gulve af 
brændte sten, lagt på fladen.

Vinduer. Kor og skib har spidsbuede, udven
digt falsede vinduer med støbejernsstel, som 
formentlig er indsat i 1900’rnes første årti.41 
Omkring korets og skibets sydvinduer ses om
rids af ældre, muligvis senmiddelalderlige \vin
duer. Korets er fladbuet, mens skibets nærmest 
må karakteriseres som en uregelmæssig spids
bue. Heri fandtes 1895 firkantede, sprossedelte 
trævinduer, antagelig fra 1800’rnes begyndelse 
(sml. fig. 14);42 tilsvarende trævindue var indsat i 
skibets nordside. - To stykker *blysprosse, det 
ene med splintret glas, samt ni små stykker klart 
grønligt *rudeglas, alt fra nordkapellets genåb- 
nede vestvindue, indleveredes 1982 til National
museet (inv. nr. D 120-21/1982). Ved samme lej
lighed indleveredes to stykker klart grønligt 
glas, fundet i korets gulv (inv. nr. D 115/1982).
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Tagværker. Tårnet har bevaret oprindeligt tag
værk af spinkelt egetømmer; to lag hanebånd 
(ved gavlene tre) og lodrette spærstivere; de bla
dede samlinger er træfornaglet og har økse- 
hugne stregnumre. Stolen præges af gentagne 
istandsættelser, bl.a. en ældre langsgående dra
ger under nedre lag hanebånd foruden udskift
ning af de fleste spærstivere. Skibets tagværk er 
opsat o. 1930,20 af fyr og med krydsbånd. Ko
rets stammer fra seneste istandsættelse 1982-84, 
hvilket tillige gælder sakristiets; begge er af fyr. 
Også våbenhuset og nordkapellet har fyrretræs- 
tagværker, af hvilke førstnævnte har betydelig 
ælde, mens sidstnævnte er fra 1900’rne.

†Tagværker. På korets gavle, navnlig triumf
murens østside (fig. 15), ses spor efter det op
rindelige tagværk, som må være rejst og planke
dækket, inden man murede gavlspidsen færdig 
fra skibet. Korets tagværk har haft ca. 12 cm 
tykke spær og synes dækket med planker, der 
over tagrygningen var forstærket med to lidt 
sværere brædder; sidstnævnte har efterladt sig et 
trekantet hul, som imidlertid udmuredes med 
cement ved restaureringen 1982-84 (om tagbe
klædning med bly, se nedenfor). I søndre halv
del af skibets østre taggavl anes aftryk efter skrå 
spærstiver.

Korets egetræstagværk beskrives 196643 som 
formentlig samtidigt med forhøjelsen af dette 
afsnit. Det havde to lag hanebånd, spærstivere 
tappet ind i spærfod og spær, mens sidstnævnte 
var bladet og træfornaglet i kippen. Skibets tag
værk omtales 1919 summarisk som værende af 
spinkelt egetømmer med bladede forbindelser 
og øksehugne stregnumre.

Tagbeklædning. Kirkens tage dækkes af nyere 
vingetegl, delvis fornyet ved den seneste restau
rering. På korets, sakristiets, skibets og kapel
lets kamtakker er bevaret munke og nonner, der 
for kapellets vedkommende er lagt med udad
vendt fald.

†Tagbeklædning. Korets oprindelige tag har 
været blytækket ifølge sømhuller og enkelte 
søm, bevaret på triumfgavlens østside, der har 
været pudset inden beklædningen (sml. fig. 15). 
1667 ønskedes nyt bly på tårnet.17 Ved under
søgelsen af gulv i tårnrum 1982 fandtes to små

brudstykker af *bæverhaler, det ene med lille rest 
af nakken bevaret (inv. nr. D 113-14/1982).

Opvarmning. 1883 anbragtes i skibets nordside 
en kakkelovn, der 1891 flyttedes til skibets syd
vestre hjørne, og her fik aftræk gennem en skor
sten i tårnet.9 1943 installeredes sammesteds en 
kalorifer, der 1966 afløstes af oliefyret central
varme med radiatorer; selve fyret opstilledes i 
præstegårdens udlænge.

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde. 
Eksteriøret er ikke ændret nævneværdigt siden 
indsættelsen af nye vinduer i begyndelsen af 
1900’rne (undtaget herfra er nordkapellet), mens 
kirkens indre præges af den seneste restaurering.

*Glasmaleri. Et gult glasstykke med svage 
spor af gråsort bemaling fandtes 1982 i sandfyld 
i koret (inv. nr. D 119/1982).

†Kalkmalerier. 1) 0.1300-50? På triumfvæg
gens nordre halvdel over de senere indbyggede 
hvælv anes svage rødlige farvespor. Udsmyk
ningen har tilsyneladende omfattet en kronfrise, 
af hvis indhold et majuskel S samt en stjerne 
synes at kunne bestemmes foruden rester af fi
gurer under frisen.

2) O.1460-80 har det såkaldte Isefjordsværk- 
sted udsmykket det nyopførte nordkapels vægge

Fig. 15. Aftryk af korets oprindelige tag på triumf
gavlens østside med spor af plankedække, blyklæd
ning og rygningsbrædder (s. 1935). Skitseopmåling 
1:100 ved E1M 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1989.
- Impression of the original chancel roof on the east face of 
the nave gable with traces of plank covering, sheet lead and 
ridge boards.
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og hvælv. Udsmykningen, der påvistes 1966 i 
forbindelse med kalkning og istandsættelse af 
murværket, overhvidtedes uden nærmere un
dersøgelse og kendes nu kun gennem tre foto
grafier. Det ene viser nord for østvinduet den 
nederste del af en skikkelse iklædt kjortel, 
smykket af værkstedets karakteristiske kryds
skravering. På det andet (fig. 50) ses fragmenter 
af en figurscene på hvælvets nordkappe. Vest- 
ligst i kappen Kristus med korset på vej til Gol- 
gata og øst herfor levn af to figurer samt blod
strøm, muligvis fra den korsfæstede Frelser. 
Baggrunden udfyldtes af strøstjerner, og pas- 
sionsscenen adskiltes fra sviklernes rankeslyng 
af siksakbort. Det tredje fotografi gengiver hjør
net mellem øst- og nordvæg uden at tilføje nye 
oplysninger. I arkitektens meddelelse til Natio
nalmuseet siges farverne at være brunrød samt 
klar grøn (i en skravering).

3) 1800’rne. Korhvælvets kapper (sml. fig. 20) 
var indtil istandsættelsen i 194344 overmalet med 
blå farve som himmelhvælv - en tidstypisk 
mode, som også kendes fra Røsnæs (s. 1358 og 
fig. 14).

INVENTAR

Oversigt. Af synlige minder fra middelalderen noteres 
alterbord og døbefont, en gotlandsk, såkaldt eksport
font, hvis tidligere plads i tårnrummet dokumentere
des gennem fundet af et fontepodium 1982. Herud
over ejer kirken to figurgrupper: Maria med barnet 
og Gud Fader (fra en nådestolsfremstilling) samt to 
krucifikser. Det mindre, der antagelig brugtes ved 
processioner, udmærker sig ved sit relikviegemme i 
brystet. Altertavlen fra 1620 og den få år ældre prædi
kestol er udført i samme værksted, som har leveret 
inventar til adskillige vestsjællandske kirker. Fra år
hundredets midte stammer alterkalken anskaffet på 
foranledning af kirkeværgen, Anton Møller, hvis 
prægtige gravsten nu er opstillet i våbenhuset, sam
men med to sten fra 1700’rnes sidste halvdel. Den 
kirkelige lovgivning har sat sit tydelige præg på in
ventaret siden midten af 1800’rne begyndende med 
bestilling af en alterkande 1844. En hovedreparation 
1861 fulgtes op af flere forskønnelser, hvortil for
mentlig regnedes udskiftningen af altertavlens ma
leri, utvivlsomt et resultat af den nye synslov af 19. 
febr. 1861. Det var sandsynligvis ved denne lejlighed, 
træinventaret påførtes den egetræsmaling, som er be
varet på korbuekrucifikset. Senere fremkom et ønske 
om afrensning af fontens farver og istandsættelse af 
en revnet klokke med henvisning til ministerielle cir
kulærer. I dette århundrede har to restaureringer på
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Fig. 16-17. Korets østparti fotograferet under restaureringen 1944. 16. Middelalderligt alterbord (s. 1937) efter 
fjernelse af panelet, og muret knæfald formentlig fra 1700’rnes slutning (s. 1946). I alterbordets overflade be
mærkes dækstenen over helgengraven. Til højre for alterbordet ses skab, som efter restaureringen opstilledes i 
sakristiet, nu på loftet (s. 1951). 17. Alterbordet dækket af sammenstykket alterbordspanel (s. 1938) og knæfald 
med gelænder fra 1800’rnes første halvdel (s. 1946). Einar V. Jensen fot. 1944. - East end of the chancel photographed 
in the course of the restoration 1944. 16. Medieval altar after the removal of the frontal, and brick-built kneeler probably 

from the close of the 18th century. Notice the stone sealing the sacred relics in the altar. On the right of the altar can be seen a 
cupboard which was moved to the sacristy after the restoration; it is now in the loft. 17. The altar is faced by a frontal made 
up of several pieces; the altar rail is from the first half of the 19th century.

virket kirkens udseende. 1944 afdækkedes den op
rindelige staffering på altertavle, prædikestol og det 
lille krucifiks; stolegavlene fornyedes og døbefonten 
flyttedes fra tårnrummet til den nu om stunder ofte 
benyttede plads i skibets nordøsthjørne. Samtidig ny
indrettedes koret; dette blev ændret igen 1982 med 
opførelsen af et nyt alterbord.

Alterborde. 1) (Fig. 16), middelalderligt, ligesom 
bygningen af marksten med groft tilhugne hjør
nekvadre, forhøjet med et (afretnings?)skifte af 
munkesten, som fjernedes 1982. Bordet, der 
dækkes af hvidtekalk, er muret op ad østvæg
gen; det måler 125 x 90 cm, højden er 110 cm 
over nuværende gulv. En uregelmæssig sten i 
oversiden, ca. 26,5 x 15 cm og 6 cm tyk, dækker 
en helgengrav, hvori relikviegemme (fig. 18) bestå-

Fig. 18. Relikviekapsel tegnet af Peter Linde under 
fremdragelse og åbning i forbindelse med restaure
ringen 1944 (s. 1937). I NM2. - Drawing of the reli
quary when it came to light and was opened during the 
1944 restoration.

ende af et sammenfoldet korsformet stykke bly
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Fig. 19. Altertavle med årstallet 1620 malet på storstykkets nadverbillede. I topstykket Jesu dåb (s. 1938). Einar 
V. Jensen fot. 1944. - Altar-piece with the date 1620 painted on the depiction of the Last Supper on the central panel. On 
the top-piece is the Baptism of Jesus.

rummende en lille benstump svøbt i et stykke 
brunligt stof omviklet med hvid tråd.

2) 1944 anbragtes en talterbordsplade, af fyr, 
som fortil understøttedes af et par fyrretræsstol- 
per og bagtil hvilede på det middelalderlige al
terbord. På denne plade og op mod det gamle 
bords munkestensforhøjning opstilledes alter
tavlen.

3) 1982 blev dette arrangement fjernet, og i 
stedet muredes et nyt bord, af tegl, vest for det 
middelalderlige.

†Alterbordspanel. Antagelig i forbindelse med 
indsætning af et nyt maleri fra 1865 i altertavlens 
storstykke blev det oprindelige nadvermaleri til
lige med et ældre panel og nogle stolerester sup

pleret med nyere brædder stykket sammen til et 
panelværk foran alterbordet (fig. 17). - Desuden 
var der, måske allerede på et tidligere tidspunkt, 
henstillet et skab mellem det murede bord og 
hvælvpillen i sydøsthjørnet, mens der i nord var 
anbragt en lille bordplade.

Alterklæde, ophængt i forbindelse med restau
reringen 1982-84, vævet af Grete Balle, †Alter
klæder. Inventarierne 1647 og 1695 nævner et 
kaff(a)s forhæng for altret.45 Siden 1844 omtales 
kun alterklæder af rødt fløjl.46 1922 forsynedes 
alterklædet med et gyldent kors og guldfryn
ser.20

Altertavle (fig. 19), med årstallet 1620 på stor
stykkets maleri og i gesimsen initialer og våben
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for Kaj Rantzau, lensmand på Kalundborg 
1620-23. Tavlen er udført i det såkaldte Kalund- 
borgværksted, der foruden prædikestolen har 
leveret de tilsvarende inventarstykker til Tøm- 
merup (s. 1424, fig. 19 og 1430 med fig. 27) og 
derudover især prædikestole til adskillige kirker 
i denne del af Sjælland, eksempelvis Røsnæs (s. 
1364).

Tavlen er arkitektonisk opbygget med posta- 
ment, storstykke og topstykke afsluttet af tre
kantgavl. Til siderne stor- og topvinger.

Postamentet har brede fremspring, som bærer 
storstykkets søjler, to i hver side. Disses ud
formning med bossesmykkede prydbælter er 
nær beslægtet med søjlerne på prædikestolen i 
Særslev (s. 1704, fig. 27); et bånd af rosetter un
der kapitælet genkendes på tavlen i Svallerup (s. 
1596, fig. 14). Storfeltet indrammes af æggestav. 
Vingerne har svulstige frugtbundter, oprindelig 
omkring diademhoved, foroven et rovfugleho
ved og langs kanten et glat bånd med skiftevis 
ring og roset. Storstykkets fremspringende ge
sims har glat frise under kronlistens pærestav.

Fig. 20. Altertavlen med maleri af Aug. Schiøtt 1865 
og malet indskrift i topstykket, sml. fig. 19 (s. 1940). 
Chr. Axel Jensen fot. 1919. - Altar-piece with the paint
ing by August Schiøtt 1865 and painted inscription on the 
top-piece, cf. fig. 19.

Fig. 21. Maleri forestillende Jesu dåb i altertavlens 
topstykke, sml. fig. 19 (s. 1940). Einar V. Jensen fot. 
1941. - Painting on the top-piece of the altar-piece, cf. 

fig. 19. The Baptism of Jesus.

Sandsynligvis har der oprindelig siddet to bøjler 
over storsøjlerne (jfr. Tømmerup). Topfeltet 
indrammes af slyngbånd og flankeres af søjler 
med tætsiddende diamantbosser i prydbæltet 
(sml. prædikestolen). Vingerne afsluttes foroven 
af mandshoved med malet skæg (i nord) og 
begge med rundpuldet hat og malet pibekrave.47 
På gesimsens hjørner står pyramidespir, på tre
kantgavlen drejede kuglespir; i selve gavlen sid
der et englehoved.

Tavlen står med den oprindelige staffering på 
kridtgrund, som blev fremdraget 1944; samtidig 
fjernedes et maleri fra 1865 i storstykket (se ne
denfor), og det gamle nadvermaleri med enkelte 
suppleringer (jfr. talterbordspanel) genindsat
tes. Snitværkets afdæmpede farver, hovedsage
lig vinrød og blågrøn, er i smuk overensstem
melse med maleriernes, af hvilke storstykkets 
som nævnt er dateret 1620. Søjlerne har hvide 
eller brunrøde skafter med mørk blågrønne 
prydbælter, storvingernes bund er lys blå; i øv
rigt er der anvendt violet, gråt, rødt, brunt og 
sort, rød og grøn sølvlasur og forgyldning. Po-
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stament og gesimsfrise er sorte med gyldne 
frakturindskrifter. I postamentet refereres til 
maleriet ovenover: »Vor Herre Jesus Christus i 
den nat der hand...«. På nordsiden af det søndre 
fremspring ses initialerne »A:I:C:« for sogne
præst og provst (jfr. alterkalk) Anders Jensen 
Calundborg (1608-56).48 Storgesimsens ind
skrift stammer fra 1944 og refererer Matt. 
28,18-20: »Mig er given al magt i himmelen...«. 
Oprindelige er derimod de to flankerende våbe
ner, over mellemrummet mellem storstykkets 
to søjler, ledsaget af »CR« og »FAL« for lens-

Fig. 22. Maria med barnet, fra o. 1250 (s. 1941). Einar 
V. Jensen fot. 1944. - Virgin and Child c. 1250.

manden Cai Rantzau og Fru Anne Lykke. Top
gesimsens latinske versalindskrift rekonstruere
des 1944 ud fra det bevarede ord »flvmine« såle
des: »Et baptizatvs est Jesvs in flvmine Jordanis« 
(Mark. 1,9).

Storstykkets maleri, der forestiller Nadveren, 
er dateret på frisen i nichen bag Kristus. Det er 
malet på træ og måler 103 x 93 cm. Billedet er 
ligesom bl.a. det lidt yngre i Tømmerup udført 
efter Johan Sadelers stik af Peter Candids ma
leri.49 Baggrundsarkitekturen fremtræder gråt i 
gråt flankeret af brunlige pilastre og brunmar- 
morerede søjler, draperiet foroven grønt. Drag
terne er violette, røde, grønne og gule. Ved re
staureringen 1944 fandtes maleriet delt i tre 
stykker, der var brugt i nordsiden af alterbords- 
panelet. Herved var en del af det midterste bræt 
bortskåret foroven; alle tre havde egetræsfarve, 
som fjernedes.

Motivet i topfeltets billede er Jesu dåb 
(fig. 21); ligesom storstykkets er det malet på 
træ, 62 x 51 cm. Også her er forlægget et stik 
hentet fra samme sted som i Tømmerup, selv 
om motivet er et andet. Maleren har brugt et 
stik af Ægidius Sadeler efter Joris Hoefnagel og 
Hans von Aachen.50 Helligåndsduen i gul stråle
krans med violette og grålige skyformationer 
optager en god del af billedet foroven. Jords
monnet i forgrunden er brunligt og grønt; kri
geren til højre bærer røde gevandter. De nøgne 
legemer har naturlig karnation.

Ved restaureringen 1944 fremdroges tre farve
lag, som med rimelig sikkerhed kan tidsfæstes 
til 1800’rne, henholdsvis 1832, 1865 og 1887.51 
1865 var det år, det nye altermaleri indsattes, 
topstykkets billede overmaledes til fordel for en 
malet indskrift og adskillige ændringer foreto
ges, jfr. alterbord. Endelig bygger årstallet 1887 
på initialer og tal malet med sort oven på storge
simsen: »L.A.87« og på topstykkets gesims
bræt: »L.A.D. 20 i 6 M.87«.52

Et maleri (sml. fig. 20), signeret i nedre højre 
hjørne: »August Schiøtt 1865« indsattes dette år 
i storfeltet.53 Synsprotokollen anfører 1863, at 
maleriet på altertavlen var gammelt og smag
løst; det burde erstattes af et nyt. Næste år var et 
altermaleri forestillende Kristus og den kananæ-
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Fig. 23-24. Middelalderlige figurer. 23. Nådestol og Maria med barnet, opstillet på hylde i tårnrummet. 
24. Nådestol, fra 1400’rnes slutning (s. 1942). NE fot. 1989 og 1981. - Medieval figures. 23. Throne of Grace and 
Virgin with Child on a shelf in the tower. 24. Throne of Grace from the close of the 15th century.

iske kvinde bestilt i København, men det ind
købte arbejde, olie på lærred, 112 x 100 cm, fo
restiller Kristus velsignende, frit efter Thorvald
sens berømte skulptur i Vor Frue kirke, Køben
havn. På en stærk køkkenblå baggrund viser 
Kristus sig iklædt hvid kjortel hvorover rød 
kappe. Ved restaureringen 1944 fjernet fra alter
tavlens storfelt og ophængt i sakristiet, siden 
1982 bag på altertavlen.

Figurer fra †(side)altre. 1) Maria med barnet 
(fig. 22), fra o. 1250, 68 cm høj. Nærmeste pa
rallel synes at være en figur i Örlunda i Öster- 
götland.54 Maria sidder frontalt på en bænk med 
Jesusbarnet på skødet og holder om ham med 
begge hænder; barnets hoved og venstre arm 
mangler. Højre hånd løfter det velsignende, 
mens højre fod støtter på moderens ben. Det er 
iklædt lang kjortel. Marias hoved er ægformet

med et lille smil om den smalle mund. På det 
glatte, skulderlange hår, som er afbrudt i begge 
sider, sidder krone med kronering og spor efter 
fem takker. Hun bærer kjole hvorover en næ
sten fodlang kappe med v-formet udskæring. 
Spidsen af to rundede sko kommer til syne på 
det lave fodstykke. Mariafigurens bagside er hu
let; foroven i hovedet er et taphul.

1944 rensedes figuren for overmaling, der be
stod af et lag egetræsmaling og et lag grå farve. 
Herefter står den i renset træ med enkelte blå 
rester af gammel staffering på kridtgrund. 1862 i 
skibet,9 kort efter 1933 fundet på loftet, hvorfra 
den hentedes ned og 1939 opstilledes på en hylde 
i sakristiet ved siden af Gud Fader,20 1944 flyttet 
til triumfvæggens søndre del' og endelig ved re
staureringen 1982 anbragt på tårnets nordvæg 
sammen med Gud Fader.
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Fig. 25. Johannes Døberen, utvivlsomt hørende til al
tertavlen fra 1626 i annekskirken i Jorløse (s. 1942 og 
1978). NE fot. 1981. - John the Baptist, undoubtedly 

from the altar-piece from 1626 in Jorløse (chapel of ease).

2) Nådestol, hvoraf alene Gud Fader (fig. 24) 
er bevaret, fra o. 1500. Den siddende figur, der 
fremstilles frontalt, er 96 cm høj. Ligesom på 
den beslægtede fremstilling i Gørlev (s. 1202 
med fig. 25) er begge hænder brækket af, hvor
for det ikke med sikkerhed kan afgøres, om den 
manglende Kristusfigur har ligget eller stået 
(sml. Asnæs og Nørre Asmindrup; begge Ods 
hrd.), hvor den korsfæstede søn står mellem fa
derens ben).55 Gud Fader, siddende på en trone, 
bærer kejserkrone på det lange hår, skåret stili

seret på samme forenklede måde som det kraf
tige hageskæg. Kjortlen ligger glat om skuldre 
og overkrop med kraftige folder ved midjen; de 
fortsætter under knæene, til dels i v-former. På 
det flade fodstykke kommer en spids sko til 
syne. Hen over skødet og strækkende sig ud på 
bænken ligger kappen, der holdes sammen 
foran brystet af rosetformet spænde. Figuren er 
hulet i ryggen.

1944 renset for overmaling bestående af et lag 
egetræsmaling over et lag grå farve. Herefter 
står den med små rester af gammel staffering på 
kridtgrund: rødt på kronens puld og i ærme
foret, enkelte steder lidt lyst gult og svage rester 
af guld.

1926 stod figuren i sakristiet, 1944 på nord
kapellets vestvæg og siden 1982 på tårnets nord
væg ved siden af Maria med barnet.

Johannes Døberen (fig. 25), udført o. 1615-30, 
42 cm høj, hører utvivlsomt til altertavlen i Jor
løse (s. d.), der indtil 1913 var annekteret Værs
lev. Figuren har nøje paralleller i Butterup, 
Grandløse og Tuse, hvis tavler svarer til Jor- 
løses.56 Den blev skænket af en snedker i sognet, 
hvis fader havde fået den til reparation, men se
nere af præsten fik lov til at beholde den, en 
praksis, der har været forbudt siden 1882.57 1944 
anbragt i tårnbuen og endelig 1982 flyttet til sa
kristiets østvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 26), ifølge indskrift på fo
den udført 1653. Den helstøbte kalk er 21,5 cm 
høj. Foden har otte tunger; på en af dem er fast
loddet et støbt krucifiks flankeret af Maria og 
Johannes desuden kranium over korslagte knog
ler ved korsets fod. På overgangen til det lige
ledes ottesidede skaft sidder en krans af støbte 
blade. I modsætning til fod og skaft har den 
fladtrykte knop, således som det normalt er til
fældet, seks rudebosser, hvorimellem spidse 
tunger. På to af fodens tunger ses graveret ver
salindskrift: »H(r). Anders Iensen prost tel Ski
pis herre saaneprest tel Vesle kierg 1653. Denne 
kalg oc desg haver Antoni Moller kerver (kirke
værge) ladet gort tel Vesle kerg«.58 På knoppens 
rudebosser graverede versaler: »Isnsrn«, for
mentlig fejl for »Ihesus«, jfr. den hjælpeløse ind
skrift på foden. Baggrunden krydsskraveret li-
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gesom de spidse tunger. På en af fodtungerne 
uidentificeret bomærkestempel (fig. 27a).59

Disk, fra 1800’rnes første halvdel, tvm. 14 cm, 
glat. Under bunden to gange stemplet IL i oval 
(Bøje 880), for Johan Martin Lercke, der fik 
borgerskab i København 1812 og døde 1834, 
hvorefter enken fortsatte professionen.60 Under 
fanen graveret skriveskrift: »Wærslöv«.

En tdisk (jfr. indskrift på alterkalken) og en 
†oblatæske hørte ifølge præsteindberetningen 
1758 sammen med kalken.61

Oblatæske (fig. 28), fra 1691, cylinderformet, 
med let hvælvet låg, tvm. 10 cm, højde 4 cm. På 
låget graveret indskrift med kursiv langs kanten: 
»Denne Eske Er Gifven Till Werslev Kirche Af 
Dem Som Ønsker Dens Lemmer Naade oc Fred 
oc Salighed vdi Christo A(n)no 1695«. Ifølge 
samtidig oplysning er æsken skænket af den for
rige sognepræst Niels Foss og hans hustru So
phia Christensdatter.62 Under bunden mester
mærke, sandsynligvis for Jacob Zachariesen 
Hofmand, der etablerede sig i Kalundborg o. 
1685 og døde 1698 (Bøje s. 267). Desuden Ka
lundborgs bymærke 1691 (fig. 27b).

Fig. 26. Alterkalk fra 1653 udført på foranledning af 
kirkeværgen, Anton Møller (s. 1942). NE fot. 1981. -
Chalice from 1653 commissioned by the churchwarden, 
Anton Møller.

Fig. 27a-b. Sølvstempler, a. Uidentificeret bomærke 
på alterkalken, sml. fig. 26 (s. 1943). b. Oblatæskens 
stempel, sml. fig. 28, sandsynligvis for Jacob Zacha
riesen Hofmand, Kalundborg (s. 1943). NE fot. 1981.
- Silver marks. a. Unidentified mark on the chalice cf. 
fig. 26. b. Maker’s mark on the wafer box, cf. fig. 28, 
presumably of Jacob Zachariesen Hofmand, Kalundborg.

Fig. 28. Oblatæske skænket 1695 af sognepræst Niels 
Foss og hustru, Sophia Christensdatter, sandsynligvis 
udført af Kalundborgsølvsmeden Jacob Zachariesen 
Hofmand (s. 1943). NE fot. 1981. - Wafer box donated 
by the Reverend Niels Foss and his wife, Sophia Chri
stensdatter in 1695; presumably made by the Kalundborg 
silversmith, Jacob Zachariesen Hofmand.
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Fig. 29. Sygesæt fra 1600’rnes anden fjerdedel med 
vinbeholder fra 1800’rnes anden halvdel (s. 1944). EM 
fot. 1966. - Communion set for the sick from the second 
quarter of the 17th century with receptacle for wine from the 
second half of the 19th century.

Alterkande, fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, sort med guldkors og -kanter. En balter- 
kande, bestilt 1844, af nysølv, skulle 1846 for- 
gyldes på ny, fordi den irrede og fordærvede 
vinen.63

Sygesæt (fig. 29), bestående afkalk og disk, fra 
1600’rnes anden fjerdedel samt yngre vinbehol
der med oblatgemme. Den 11 cm høje kalk har 
sekstunget fod med profileret standkant og (se
nere?) påloddet, hvælvet fodplade. De korte, 
sekssidede skaftled brydes af stor knop med seks 
runde tunger på over- og undersiden, langs tun
gekanterne graverede småstreger. Lille, samti
digt bæger. På to af fodtungerne graverede ver
saler: »Wærslef.K(irke)«; under bunden to gange 
ovalt mestermærke, hvori IB (Bøje 151) for Ja
cob Jensen Brun, der blev optaget i lavet i Kø
benhavn 1629 og omtales senest 1658, hvorefter 
enken nævnes.

Den samtidige disk er 8,5 cm i tvm. og har 
graveret cirkelkors på fanen, under bunden 
stempel som kalken.

Vinbeholderen med oblatskruegemme er fra 
1800’rnes anden halvdel og afpasset efter bæ
gerets form; under bunden to gange stemplet 
AH i rektangel (Bøje 2142) for August Carl 
Hansen, der 1850 fik borgerskab i Nykøbing 
Sjælland, 1855 omtales i København og døde 
1887. I ældre, læderbetrukket futteral formet ef
ter sættet. Opbevares i præstegården i Rørby, 
som kirken 1972 annekteredes.

Alterstager (fig. 30b), sengotiske, så godt som 
identiske med stagerne i Lille Fuglede og Ters- 
løse (s. 1646, fig. 11 og s. 442, fig. 11). Højde
31.5 cm. Fod- og lyseskål er næsten ensdannet, 
skaftet cylinderformet, med tre skaftringe, den 
midterste lidt større end de andre. Lysepig af 
jern og ny cylinderformet holder til støtte for 
lyset. To *lysepiber (fig. 30a), som opgives at 
være kommet fra Værslev, kan meget vel høre 
til alterstagerne, sml. f. eks. Slagelse S. Mikkels 
kirke og Boeslunde eller stagerne i Jyderup, 
med snoet skaft.64 Piberne har nedadvendt, gen
nembrudt krave. Siden 1895 i Nationalmuseet 
(inv. nr. D 3048). 1862 nævnes †bliklys i altersta
gerne, men 1884 ønskede synet virkelige voks
lys anskaffet.9 - Syvarmet stage, såkaldt Titus- 
stage, fra o. 1900.

Processionskrucifiks (fig. 33), fra slutningen af 
1300’rne, figuren 56 cm høj, korstræet 102,5 x
66.5 cm. Kristus hænger i skråt strakte, ret 
tynde arme med hovedet hældende forover for
skudt mod højre skulder. På det glatte hår ligger 
tovsnoet tornekrone. Næsen er kort, kinderne 
lidt indfaldne, skægget kort med få og grove 
riller. Den brede, hvælvede brystkasse har svagt 
markerede ribben og rundt spydstik i højre side. 
Slank midje, knælangt blødt foldet lændeklæde 
med kort snip i begge sider. Bøjede knæ og 
overlagte fødder, hvorigennem én nagle, højre 
fod øverst. Omtrent midt i brystkassen frem
kom ved restaureringen 1944 et relikviegemme, 
der oprindelig har været dækket af bjergkrystal, 
nu erstattet af et stykke buet glas.65

Korstræet har affasede kanter; det må formo
des oprindeligt at have haft en form for endepla



VÆRSLEV KIRKE 1945

der, sml. lignende korstræ i Trehörna (Öster- 
götland) med separate firpasfelter fæstnet med 
nagler til tre af korsenderne og Enånger (Häl- 
singland), hvor spor på bagsiden antyder så
danne pladers tilstedeværelse.66 Nær enderne er 
der små, firkantede fordybninger, den ene med 
rester af gulligt papir i bunden.

1944 fremdroges gammel staffering på kridt
grund: Hudfarve med bloddråber fra vunde og 
naglegab, brunt hår og skæg, grøn tornekrone, 
forgyldt lændeklæde (fornyet). Korstræet er 
grønt med mørkere, vandret stregmønster. På 
bagsiden ligger en caput mortuumlignende 
farve lige på træet.67 1862 i skibet,9 hvor det 1919

hang på nordvæggen, 1944 på nordkapellets 
vestvæg, hvorfra det 1982 flyttedes til skibets 
sydvæg, over indgangsdøren.

Messehagel, nyere, rød, fra Dansk Parament- 
handel, København.

†Messehagler. En hagel af sort kaff(a) nævnes 
kun 1647, mens en grøn er omtalt igen 1695.68 
1838 var messehaglen gammel og slidt, tre år 
senere betegnes den gammel, men brugbar, 
hvorefter der 1844 var en ny af rødt fløjl.69 1862 
og 1926 omtales en rød hagel med kors og kan
ter af guldtrækkerarbejde.70

†Messeskjorter. Inventariet 1647 opregner to 
røklin, den ene gammel,68 1695 var der kun én.71

Fig. 30a-b. a. Den ene af to *lysepiber sandsynligvis 
hørende til alterstagerne (s. 1944). Fot. i NM2. b. 
Sengotisk alterstage. Einar V.Jensen fot. 1944. - a. 
One of two *tubular holders, presumably part of the altar 
candlesticks, b. Late Gothic altar candlestick.
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Fig. 31. Dåbsfad nr. 2, af tin, muligvis fra o. 1600 
(s. 1947). EM fot. 1966. - Baptismal dish no. 2 of pewter, 
possibly c. 1600.

Fig. 32. Døbefont af kalksten, fra o. 1250-1300, så
kaldt gotlandsk eksportfont (s. 1946). NE fot. 1981. - 
Limestone font, c. 1250-1300, a so-called Gotland font 
export.

Røklin svarer til messeskjorte og bruges såvel 
før som efter reformationen.72

†Røgelsekar? Inventarierne 1647 og 1695 næv
ner et ildkar.45

Alterskranke, 1982, bestående af spinkle jern
standere med håndliste af træ. Halvrund, †Alter
skranker. Under restaureringen 1944 fremkom et 
muret knæfald fra en tresidet skranke med af
skårne hjørner, formentlig fra 1700’rne (jfr. fig. 
16). Knæfaldet omtales 1804, da man ønskede et 
af brædder i stedet for den hårde sten. Hvorvidt 
ændringen var foretaget, da knæfaldet 1840 
burde gøres lavere og bredere, fremgår ikke.73 
1862 havde alterskranken et malet gelænder med 
to døre, der skulle forøges og indrettes efter lo
ven af 19. febr. 1861.9 Det gelænder, som ses på 
fotografier, første gang 1896, havde to døre, li
gesom skranken i øvrigt bestående af spinkle 
balustre af træ (jfr. fig. 17). 1944 indrettedes en 
halvrund alterskranke som den nuværende, men 
med muret, læderbetrukket knæfald.

Døbefont (fig. 32), o. 1250-1300, eksportfont af 
gotlandsk kalksten, den rundbuede bægerblads- 
type eller såkaldte Paradisfont, næsten identisk 
med bl.a. fonten i Raklev, dog mangler vulsten 
mellem fod og kumme (s. 1390, fig. 20).74 Høj
den er 98 cm, og kummen måler 84 cm i tvm. 
Den keglestubformede fod er samlet af to styk
ker, kummen har næsten halvkugleform og 
smykkes af 16 rundbuede tunger eller bæger
blade adskilt af skarptryggede strenge. Under 
den øverste kant en hulkel. På skaftet spor af 
mønje og brunlig maling, jfr. et ønske om af
rensning 1889.75 Ved en undersøgelse i tårnrum
met 1982 i forbindelse med den seneste restaure
ring konstateredes et †fontepodium (fig. 51), sand
synligvis samtidigt med tårnet. Det strakte sig 
fra midten af vestmuren 175 cm mod øst, hvor 
det havde en halvrund afslutning. Kun nederste 
skifte opbygget af munkestensbrokker i mørtel 
var bevaret. 1944 flyttedes fonten til den nu
værende plads i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfade. 1) O. 1550, af messing, tvm. 37 cm. 
I bunden drevet fremstilling af Bebudelsen om
givet af stemplede ornamenter, som også ses i to 
rækker på fanen. Her findes endvidere et til
syneladende ovalt stempel, hvori muligvis XP
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Fig. 33. Processionskrucifiks fra 1300’rnes slutning (s. 1944). Einar V. Jensen fot. 1945. - Processional crucifix from 
the close of the 14th century.

eller et bomærke, men næppe det hyppigere fo
rekommende RS eller det sjældnere HS.

2) (Fig. 31) muligvis fra o. 1600, af tin, glat, 
tvm. 95 cm. Antagelig det tinfad, der nævnes i 
inventariet 1647.76 På fanen ses små indridsede 
borter og et bomærke. 1892 ønskedes det store

dåbsfad afslebet og malet med mat lysegrå 
farve.9 1926 omtales det som malet.20 Ude af 
brug.

3) Ved restaureringen 1982 anbragtes et glat 
messingfad med udsparing i bunden til fad nr. 1 
og til ny dåbskande (nr. 2).
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Fig. 34-35. 34. Korbuekrucifiks fra o. 1250-1300 (s. 1948). NE fot. 1981. - Chancel-arch crucifix from c. 1250-1300. 
- 35. Prædikestol med malet årstal 1616 på himlen, sml. fig. 37 (s. 1949). Chr. Axel Jensen fot. 1919. - Pulpit with 
the date 1616 on the sounding-board, cf. fig. 37.

Dåbskander. 1) Fra 1800’rnes sidste halvdel, af 
tin, 25 cm høj, svarende til bl. a. kanderne i 
Store Fuglede (s. 1623 med fig. 18) og Jorløse. 
Under bunden stemplet L. Buntzen, antagelig 
for Johan Lorentz Buntzen, der fik borgerskab 
1874.771862 og endnu 1883? burde en dåbskande 
anskaffes; det skete 1889, men året efter skulle 
den forandres til en kande med låg. Dette ønske 
var efterkommet 1892.78 2) Fra 1982, af messing, 
svarende til den af Bent Ohrt udførte kande i 
Rørby (s. 1524), som Værslev har været annek
teret siden 1972.

Korbuekrucifiks (fig. 34), fra o. 1250-1300, 
højde 147 cm. Figuren er fremstillet frontalt, 
med næsten vandrette, strakte arme og let svaj i 
knæene; overlagte fødder. Håret falder bølgende 
ned over skuldrene, om issen udskæring til 
tkrone; senere er der indboret pigge som fra en 
tornekrone. Panden er høj, øjenbrynene flade 
og øjnene tilsyneladende lukkede. Lang, lige

Fig. 36. Detalje af korbuekrucifiks fra o. 1250-1300, 
sml. fig. 34 (s. 1949). EM fot. 1966. — Detail of the 
chancel-arch crucifix from c. 1250-1300, cf. fig. 34.
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næse og lille mund. Skæg mangler nu. Hæn
derne, som er delvis fornyede, har altid haft 
strakte fingre. Den flade brystkasse har krave- 
lignende parti foroven og vandret indskårne, 
knapt nok modellerede ribben; i det øverste i 
højre side er skåret vunde. Det knælange lænde
klæde har stort overfald i figurens venstre side 
og lang snip ved højre hofte. En form for vulst 
foroven må antages at være fjernet; i det hele 
taget forekommer figuren mærkelig opskåret 
(fig. 36). Skarpryggede skinneben og strakte 
fødder, med én nagle igennem, højre øverst.79

Af det oprindelige, hvælvede korstræ med 
glatte kanter er kun bevaret den vandrette og 
nedre lodrette arm, alle skåret af i enderne; på 
den vandrette ses rester af evangelistmedaljoner. 
Den nedre var indtil 1982 suppleret med fyr
retræ svarende til en øvre arm over korsskærin- 
gens cirkelfelt. Disse tilføjelser fjernedes.

Krucifikset står med mørk egetræsmaling; på 
den øvre korsstamme er med versaler malet: 
Inri, og på bagsiden er tynde farvelag (rødbrunt 
og gråt). 1862 i skibet,9 før 1982 på tårnrummets 
nordvæg, derefter flyttet til kapellets nordvæg.

Prædikestol (fig. 37), med malet årstal 1616 på 
himlen, udført i samme værksted som altertav
len (s.d.). Stolen er på fire fag med samtidig 
himmel og opgang fra 1944. Kurvens felter ad
skilles af koblede, toskanske søjler med dia
mantbosser i prydbæltet. I storfelterne er der 
arkader, hvis omløbende ramme og bueslag 
smykkes af slyngbånd, afbrudt af listekapitæler; 
i sviklerne rosetter. Øverst i hvert felt ses æg
gestav over såkaldt jysk tandsnit.80 Under stor
stykkets søjler har postamentet vinkeldannede 
fremspring, sandsynligvis oprindelig med 
bosse, jfr. Raklev (s. 1392, fig. 23), der yderli
gere har bevaret hængestykker i form af oprul
lede volutter. Gesimsens glatte frise er gennem
løbende, derover tandsnit og pærestav.

Af himlens seks sider er den ene lidt længere 
end resten, hvilket også gælder det listeindram- 
mede felt med roset midt på den i øvrigt glatte 
underside. På hver af de frie sider sidder top
stykke formet som trekantgavl; men volutter og 
drejede spir, som utvivlsomt har været anbragt 
på hjørnerne samt hængestykker, mangler nu.

Fig. 37. Prædikestol med malet årstal 1616 på himlen, 
fotograferet efter fremdragning af de oprindelige 
apostelmalerier, sml. fig. 35 (s. 1949). Einar V. Jensen 
fot. 1944. - Pulpit with the date 1616 painted on the 
sounding-board photographed after the original depictions of 
the apostles came to light, cf fig. 35.

Stolen hviler på en søjle udført i forbindelse 
med restaureringen 1944, da også opgangen for
nyedes, hvorefter den kun består af trappetrin 
og en håndliste ved væggen. Samtidig fjernedes 
en underbaldakin fra 1832 og den jævnaldrende 
opgang med spinkle balustre (fig. 35). Desuden 
sænkedes stolen ca. 25 cm, og den flyttedes mod 
øst, bort fra vinduesnichen op ad væggen.

Stafferingen er den oprindelige, på kridt
grund, fra 1616, som blev fremdraget 1944. 
Rammeværket er detaljeret malet med anven
delse af rødt, sort, forgyldning, rød og grøn 
sølvlasur. Søjleskafternes farve veksler mellem 
skiftevis hvid og gulbrunlig marmorering med

Danmarks Kirker, Holbæk amt 134
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Fig. 38. Indgangspanel 
sammensat af stolestade
låger fra o. 1600 (s. 
1950). NE fot. 1989. - 
Entrance panel pieced to
gether from pew doors from 
c. 1600.

rødlige årer. På base, kapitæl og ringe er brugt 
sort, grønt, rødt og blåt samt sølvlasur.

I storfelterne ses stærkt opmalede, naive evan
gelistmalerier, hvis navne opgives med hvide 
versaler på hver side af hovedet, regnet fra øst: 
»S: Math(æus)«, »S: Marc(us)«, »S: Lvcas« og 
»S: Ioha(nnes)«. Mattæus bærer gul dragt med 
rødligt ærme, englen hvidlig med gule vinger. 
Markus har grøn underdragt og gullighvid 
overkjortel med kraplakagtige skygger, Lukas 
gul underkjortel og rød overkjortel, Johannes 
rød underkjortel og grøn overkjortel. I posta- 
mentfelterne er med gylden fraktur på sort bund 
malet: »Wille I Lyde Mig Da skulle I nyde Ladt- 
zens (landets) gode: Men Wille i Icke Oc ere 
wlydige da skulle I ædis aff Suerd Thi Herrens 
Mund siger det Esaias 1«. Det sidste felts ind
skrift fornyet. I gesimsfrisen læses: »Huo Eder 
Hører Han Hører mig, Oc Huo Eder Foracter 
Hand foracter Mig Lucæ.« (Luk. 10,16) og i 
himlens frise: »Sandelig Jeg siger eder, Der som 
Nogen Holder Mit Ord, Hand skal icke See Dø
den Euindelige Joha(nnes) 8,(51) Anno 1616«.81

I himlens trekanttopstykker er malet kerub
hoved på lys blålig bund, formentlig som erstat
ning for skårne, jfr. gruppens øvrige stole.

†Timeglas, anskaffet 1662.17

Stolestaderne stammer i hovedsagen fra 1944, 
da der opstilledes nye gavle hver med to kanne- 
lerede pilastre svarende til de gamle fra o. 1600. 
Af disse er en halv snes bevaret vestligst i kir
ken. Enkelte jævnaldrende låger (fig. 38), som 
ikke nødvendigvis er udført på én gang, har 
fundet anvendelse som indgangspaneler. De har 
glat arkadefelt, i øst flankeret af pilastre med 
skællagte skiver, i vest med omløbende ramme 
smykket af rankeværk. I sviklerne tilsvarende 
bladværk eller indskåret geometrisk treblad. To 
låger lukker kvindesidens stole mod nordkapel
let. På den ene ses opmalet indskrift med versa
ler: »Hvesqvindenis Stoele«; 1919 læstes på den 
anden: »Birkinde« (antagelig Birkendegård). 
1919 egetræsfarvede, siden 1982 malede med to 
grå farvetoner.

1669 repareredes stolene med en del nye døre, 
og sæderne, som næsten alle var faldet ned, blev 
fastgjort eller fornyet.171809 manglede fem stole 
sæder, antagelig de fem, der 1813 var repareret.73

Et sæt †gavle fra 183782 svarede stort set til de 
gamle, dog havde de, som det endnu ses i Vi- 
skinge, en drejet knap over kapitælerne. Til 
dette stolesæt hørte også døre med enkle, rek
tangulære fyldinger. Disse fjernedes 1885, men 
syv ligger på våbenhusloftet. 1886 blev sæderne
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gjort bredere, og ryglænene anbragt i en mere 
bekvem stilling.9 1919 beskrevet som egetræs- 
malede.

Stol, antagelig fra 1700’rne,83 til præsten. En
kel, landlig stol med høj, lige ryg, der ligesom 
vangerne har tungede udsavninger foroven. Ly
segrå. Formentlig den lænestol af træ, der 1862 
stod i sakristiet sammen med et lille bord.9 Nu i 
niche i nordre korbuevange.

En †degnestol, fra o. 1600, stod 1862 i koret.9 
Forsiden, der 1919 synes at være det eneste be
varede, beskrives da som et simpelt renæssan
cepanel med æggestav-tandsnit gesims. På foto
grafi taget før restaureringen 1944 ses i skibets 
nordøsthjørne et panel, som sandsynligvis er det 
samme; under gesimsen havde det profillisteind- 
rammede, firkantede fyldinger i to rækker over 
hinanden.

Fig. 40. tPengetavle fra 1800’rnes begyndelse (s, 
1952). EM fot. 1966. - tCollection tray from the begin
ning of the 19th century.

Bænke, sandsynligvis fra 1883, da nordkapel- 
let indlemmedes i kirkerummet. Malet i to grå 
farvetoner.20†Bænke. Langs væggene i den vest
lige del af tårnrummet stod der indtil 1944 tre 
løse bænke. To faste bænke uden rygstød, næv
nes i koret 1862.9

Skamler. 1) 17-1800’rne, læderbetrukket. 2) 
18-1900’rne, med rødt fløjl. På våbenhusloftet.

Skab (sml. fig. 16), fra o. 1600, af fyr, 103 x 55 
cm, muligvis oprindelig et verdsligt skab, som 
uvist hvornår har fundet anvendelse i arrange
mentet omkring alterbordet, hvor det omtales 
1919, og hvorfra det 1944 fjernedes og flyttedes 
til sakristiet. Siden 1982 på våbenhusloftet. Ska
bet fremtræder umalet.

†Skab. Omtalt i beskrivelse af kirken 18629 og 
igen i forbindelse med istandsættelsen 1944, da 
arkitekten foreslog, at skabsdør og karme i den 
lille niche i sakristiets nordvæg (se s. 1932) fjer
nedes. Skabet skimtes på fotografi fra 1919.

Pengeblok (fig. 39), fra 15-1600’rne, af eg, med 
nyere låge i forsiden og ny underdel. Den gamle 
del er 68 cm høj. Under det nedre jernbånd er 
blokken affaset på alle sider; denne del, som ind
til sidste restaurering var stærkt medtaget af råd, 
antagelig på grund af nedgravning i gulvet, har 
utvivlsomt været længere. Også den oprindelige 
bagside er stærkt medtaget og repareredes 1982 
med træmasse. Blokken sikres af fire vandrette 
jernbånd foruden lågens tre hængselbånd fra

Fig. 39. Pengeblok fra 15-1600’rne (s. 1951). NE fot. 
1981. - Alms post 16th/17th century.

134*
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Fig. 41. Dørfløj nr. 1, fra 1500’rnes første halvdel 
(s. 1952). EM fot. 1966. - Door no..1 from the first half of 
the 16th century.

forskellig tid. Den øverste del, som ligeledes 
dækkes af et jernbånd, er trukket to cm ind. I 
den jerndækkede overside en pengeslids. Spor af 
grønlig maling. 1862 i skibet.9 Fandtes 1919 hen
lagt på våbenhusloftet. I hvert fald siden 1944 i 
våbenhuset, ved døren til skibet.

†Pengetavle (fig. 40), antagelig fra begyndelsen 
af 1800’rne, af fyr, med udsavet rygskjold og 
lukket skuffe. Drejet håndtag. Formentlig en af 
de tre tavler i koret, der nævnes 1862.9

Pengebøsse, fra 1800’rne, af messing, med 
hank på siden og pengeslids i låget, som den i 
Viskinge (s. 1887). 1862 på et stativ i våben
huset.9 1989 i skab i sakristiet.

Dørfløje. 1) (Fig. 41) samtidig med sakristiet, 
bestående af tre brede og en smallere planke 
sammenholdt af tre vandrette revler med affa- 
sede kanter og store jernsøm. Foroven er tilsat 
to yngre stykker fyrretræ, som er tilpasset den 
fladbuede døråbning, og forneden et nyt bræt. 
En stor, indfældet, nyere jernlås dækker over 
spor af en ældre. På den side, der vender mod 
koret, er uden på gangjernene slået glat ramme

værk med profiler omkring to gange tre fyldin
ger med ens, enkelt foldeværk, sml. f. eks. dø
ren fra 1529 i Fyrendal (DK. Sorø s. 1076) og 
den beslægtede i Store Fuglede (s. 1629, fig. 28). 
Foroven og mod øst, hvor låsen sidder, ses se
nere tilføjet bræt. Oprindelig dørring (fig. 42). 
Nyt håndtag. Egetræsmalet på begge sider.

2-5) De øvrige dørfløje er nyere og står grå- 
malede såvel ude som inde. Mellem våbenhus 
og skib fra 18-1900’rne, flammeret mod våben
huset. Tidligere brun. Tårndøren, fra 18- 
1900’rne, umalet indvendig. Indgangsdøren til 
våbenhuset, fra 1900’rne, tidligere brunmalet 
mod våbenhuset, lakeret udvendig og endelig 
døren til sakristiet, fra 1900’rne, tidligere brun 
indvendig.

†Pulpitur er nævnt 1830. 69

Orgel, 1966, af standardtype »Ishøj« med fire 
stemmer og ét manual, bygget af Th. Frobenius
& Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Gedakt 8’, 
Principal 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’. I buen mel
lem skibet og nordkapellet, 1982 flyttet til tårn
rummet. †Harmonium, 1914, leveret af Petersen
& Steenstrup, København.84 Opstillet på po
dium i buen mellem skibet og nordkapellet.

Salmenummertavler, fra 1944, glatte, hvidma- 
lede, med søm til metalnumre. De ældre tavler,

Fig. 42. Dørring på dørfløj nr. 1, sml. fig. 41 (s. 1952). 
EM fot. 1966. - Door ring on door no. 1, cf. fig. 41.
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fra 1800’rne, indrammes af smalle rundstavlister 
og har udsavet topstykke med fladt cirkelorna
ment som det, der fjernedes fra stolegavlene ved 
restaureringen 1944. Til at skrive på med kridt 
(sml. fig. 35), 19029 blev tre nummertavler for
længet, jfr. de bevarede henlagt i bænk i våben
huset og på loftet.

Lysekrone, muligvis fra 17-1800’rne. Den lille 
krone har seks arme hvorimellem pyntearme, 
midtdelt hængekugle med bort og dråbelig- 
nende nedhæng. Tidligere i koret, siden sidste 
restaurering over døbefonten. De øvrige lyse
kroner, i barokform, kan være ophængt 1915, da 
der blev indlagt »lysanlæg« i kirken.20 1982 an
bragtes pendler i loftet ved korets nord- og syd
væg.

Kirkeskib, ophængt 1971, model af skoleskibet 
»København«, udført af tidligere sømand Erik 
Rasmussen. I skibets østligste hvælvfag.

†Hatteknager, af træ, på nordkapellets østvæg 
og våbenhusets sydvæg, fjernet 1944.

Klokker. 1) (Fig. 43) støbt 1757 af Michael Carl 
Troschell, København. Tvm. 85 cm. Latinsk 
indskrift med reliefversaler om halsen: »Soli deo 
gloria me fecit Michael Carl Troschel Hafniæ 
Ao 1757«. På legemet dansk giverindskrift: »Be
kosted af hr Christian greve af Lerche til Ler- 
chenborg og Callundborg Laagaard Birchende 
Davrup og Astrup Westerbye og Aunsøe gaar- 
der. Ridder af Elephanten, general af Cavalleriet
- og hans frue, frue Amalia Magdalena Carolina 
Christiana fød grevinde af Leininge Westerburg 
Ao 1757«. På modstående side våben for Lerche. 
Over og under indskriften på halsen ses bort 
med rokokoornamenter som på klokken fra 
1761 i Tuse (s. 614, fig. 35). 1894 udbedrede 
klokkestøber Ohlstrøm i Sverige en revne, 
hvorefter klokken havde genvundet sin vellyd.9

2) 1893, støbt af J. H. Hellerung, H. Gamst & 
H. C. Lunds Eft. København 1893. Tvm. 102 
cm. Indskrift med versaler mellem rammelister 
og under akantusbladfrise, på latin: »Soli deo 
gloria«.

Begge klokker ophængt i slyngbom.
†Klokker. 1647 og 1695 nævnes to klokker i 

tårnet.45 1757 skænkedes to klokker af grev Ler
che, jfr. nr. 1. 1791 var den store klokke revnet,85

Fig. 43. Klokke nr. 1, støbt 1757 af Michael Carl Tro
schell (s. 1953). NE fot. 1981. - Bell no. 1, cast in 1757 
by Michael Carl Troschell.

men først 1889 blev den taget ned og sendt til 
omstøbning med henvisning til ministeriets cir
kulære om bevaring af de gamle klokker.86 
Tvm. ca. 123 cm. Klokken og dens indskrift var 
identisk med den bevarede lille klokke. Den øn
skedes omstøbt til en klokke af samme vægt og 
med samme indskrift; sidstnævnte ønske er ind
friet.

Klokkestol, muligvis samtidig med tårnet, af 
eg, med to skråstivere til hver side og kryds
bånd under klokkerne.

GRAVMINDER

Mindetavle (fig. 45). O. 1850, opsat af husmand 
Peder Pedersen over sønnen, Christen Pedersen 
af Asmindrup, *8. okt. 1825, indkaldt 1848, t25. 
juli 1850 i »Afæren« ved Overstoy. Savnet af 
forældre og farbroderen, gårdmand Christen 
Pedersen, af hvem han var elsket som af hans 
egen far. Den niende blandt søskende, tre søstre 
modtog ham i evigheden, to brødre og tre sø-
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Fig. 44-45. 44. Gravtræ 
over Karen Olufsdatter, 
†l619, gift med sogne
præst Anders Jensen, og 
deres to sønner, Daniel, 
†l618, og Peder Vin- 
strup, †1619 (s. 1956). 45. 
Mindetavle over Chri
sten Pedersen af Asmin- 
drup, †l850 ved Isted 
(s. 1953). Einar V. Jensen 
fot. 1944. - 44. Wooden 
tomb-slab of Karen Olufs
datter, †l6t9, wife of Rev
erend Anders Jensen, and 
their two sons, Daniel 
†l618, and Peder Vinstrup, 
†l6t9. 45. Memorial tablet 

for Christen Pedersen of 
Asmindrup, †1850 in the 
battle of Isted, Schleswig.

stre overlevede ham. Ovennævnte soldat Chri
sten Pedersen af 13. linie infanteribataljons andet 
kompagni nr. 263 hviler i Overstoy ved Idstedt.

Tavle af træ, 82 x 48 cm, med udsavet kors 
foroven. Under øvre fladrundbue er malet en 
infanterist i stedet for et oprindelig påklistret 
billede. Gravskrift med hvid fraktur på sort 
bund; den profilerede ramme lysegrå. På våben
husets nordvæg.

Gravsten. 1) (Fig. 46) 1651. Antoni Møller, 
Marren Anckersdaater. Indskrift med reliefver
saler på rammen, navnene foroven, årstallet for
neden. Grå kalksten, 200 x 144 cm. Fremstil
lingerne på den store billedsten har forlæg i ho
vedtitelbladet fra Christian IV. s bibel, et kob
berstik udført af Simon de Pas 1633.87

Stenen er inddelt i tre vandrette felter, adskilt 
af springlister med forkrøpning over og under 
det centrale, men tomme, skriftfelt.

Øverste felt indeholder tre fremstillinger. Til 
venstre ses Moses med lovens tavler (fig. 49a); 
bag ham ledeskyen, samt den ophøjede kobber

slange. I midten Korsfæstelsen flankeret af Ma
ria og Johannes.88 Kristus på korset hænger i 
strakte arme, og hælder hovedet mod højre 
skulder; han bærer flagrende lændeklæde. Maria 
løfter de foldede hænder og ser op på Kristus. 
Johannes, med langt hår og glorie, holder et 
klæde imellem hænderne. Begge figurer er iført 
lange folderige dragter. Til højre for Korsfæ
stelsen Aron i præstedragt og med røgelsekar i 
højre hånd. Bag hans venstre skulder Pagtens 
Ark på hvis låg en liggende engel i profil. Ste
nens højre hjørne har været knækket af, og re
parationen gennemskærer motivet.

I det midterste felt ses to fremstillinger på 
hver sin side af skriftfeltet. Til venstre Adam og 
Eva fremstillet frontalt, dog vender Eva hove
det let mod Adam, hvis ansigt ses i trekvartpro
fil. Hun rækker ham den forbudte frugt. Adam 
dækker sit køn med et bælte af blade, Eva dæk
ker sig med en lille gren. Øverst i billedet stik
ker slangen hovedet ned. Den holder et æble i 
gabet. Motivet til højre viser Noah ved siden af

1954
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Abraham og Isak. De to mænd står som i sam
tale, Abraham hiver sig i skægget; bag hans 
nakke ses en del af Noahs Ark.

Stenens nederste felt indeholder tre motiver. 
Til venstre kong David siddende på en stol. I 
højre hånd holder han blækhus og pen. Bag ham 
står harpen, hvis top ender i englehoved, foran 
ligger en opslået bog på læsepult. Til højre 
endnu en kongefremstilling, muligvis Josias.89 
Personen sidder på en stol og har kongekrone 
og scepter. Foran ham, på en læsepult, ligger en 
bog, som en yngling blader i. I midten Synd
floden. Fem nøgne kvindeskikkelser er ved at 
omkomme i bølgerne. Den forreste kvinde 
knæler på det venstre ben og rækker de foldede 
hænder mod himlen. En anden er på vej op i et 
træ. En elefant ses i motivets øverste venstre 
hjørne.90 I baggrunden Noahs Ark under tunge 
regnskyer, foran arken svømmer en hest.

Over syndflodsscenen er hugget en frise med 
tre våbenskjolde flankeret af initialer (fig. 49b). 
Omkring det midterste A M for Antoni Møller, 
til venstre H P for hans første hustru Hennicke

Pofvelsdatter,91 til højre M A for Maren An- 
ckersdatter. I våbenhuset, 1926 ved nordvæg
gen,20 1982 flyttet til østvæggen.

2) (Fig. 47) o. 1781. Ole Henningsen, forpag
ter på Birckendegaard, *16. marts 1710 i Horns- 
herredt, Ferslev sogn, Røyerup bye. Gift første 
gang med Anna Magaretha Boedemann, *23. 
marts 1718 i Forreveile i Aodsherredet, †l3. maj 
17[3 eller 5]9, anden gang med Elisabeth Niels- 
datter, født i Synder [Gislinge],20†13. aug. 1764. 
Efterlod sig en søn fra første, samt en søn og en 
datter fra andet ægteskab, tl4. maj 1781. Grå 
kalksten, 205 x 131 cm. Indskrift med fordybede 
store bogstaver i kursiv indenfor bladkrans på 
stenens nedre halvdel. I hjørnerne evangelist
symboler med skriftbånd: »S. Matteus« og »S. 
Marcus« foroven, »S. Lucas« og »S. Johannes« 
forneden. På stenens øvre del et reliefhugget 
krucifiks, stående på et dødningehoved. Ved 
korsets fod kommer en slange krybende. Til 
højre på stenen, under Markusløven, en strå
lende sol (Gud), og umiddelbart herunder en 
palme (Paradis). Under skriftfeltet en engel.

Fig. 46-48. Gravsten. 46. Nr. 1, fra 1651 over Anton Møller og Maren Ankersdatter (s. 1954). 47. Nr. 2 over 
forpagter på Birkendegård, Ole Henningsen, †1781, med første hustru, Anna Margaretha Boedemann, †l7(5)9, 
og anden hustru, Elisabeth Nielsdatter, †1764 (s. 1955). 48. Nr. 3 over sognepræst Daniel Riemann, †1781, og 
hustru Marie, født Bornich (s. 1956). NE fot. 1981. - Tombstones. 46. No. 1, 1651 of Anton Møller and Maren 
Ankersdatter. 47. No. 2 of the leaseholder of Birkendegård, Ole Henningsen, tl781, and his first wife, Anna Margaretha 
Boedemann, †l7(5)9, and his second wife, Elisabeth Nielsdatter, †l764. 48. No. 3 of the Reverend Daniel Riemann, 
†1781, and wife Marie, née Bornich.
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Motiverne på stenens øverste del er indhyllet i 
skyformationer og har akantusramme. Udført i 
samme værksted som nr. 3, og sten nr. 3 fra o. 
1769 i Stigs Bjergby (s. 767 med fig. 15) samt nr.
1 fra o. 1777 og tilsyneladende †sten nr. 3 fra o. 
1777 i Bregninge (s. 1763 med fig. 65 og s. 
1764). Desuden et brudstykke ved Vor Frue 
kirke i Kalundborg. Siden 1982 op ad våben
husets vestvæg.

3) (Fig. 48) o. 1781. Daniel Riemann, præst 
for Vers[løv] og Jørløse menigheder, *24. juni 
1731, †l. april 1781, og hustru Marie Riemann, 
født Bornich, *24. juli 17[23],20 †l7□ efter 16 år 
og 10 mdr.s ægteskab. Grå kalksten, 225 x 128 
cm. Indskrift med fordybede store bogstaver i 
kursiv på tavleformet skriftfelt. I hjørnerne 
medaljoner med evangelistsymboler: Mattæus- 
engel og Johannesørn foroven, Markusløve og 
Lukasokse forneden. På stenens øvre del et reli
efhugget krucifiks hvilende på et dødningeho
ved. Til venstre for krucifikset en knælende 
mand (afdøde) foran en palme i hvis top der 
sidder en fugl (Paradis). Motiverne på den øver
ste del af stenen er indhyldet i skyformationer, 
og til højre for korset stikker en hånd ud af 
skyen og holder en kongekrone frem mod Kri- 
stus. Under skriftfeltet en engel. Stenen indram
mes af akantusranke. Udført i samme værksted 
som nr. 2 og de der anførte sten. Siden 1982 op 
ad våbenhusets østvæg.

Gravtræ. O. 1619. Care(n) Olvfsdather, født i 
Helsinge præstegård, t6. dec. 1619, 28 år gam
mel. Gift på niende år med Anders Jensøn, præst
i Vesløv. Under træet ligger desuden deres to 
sønner begravet: Daniel Andersøn, t7. jan. 1618,
7 uger gammel, og Peder Vinstrup, t30. dec. 
1619, AlA år gammel. Nederst bomærke eller 
sammenskrevet H A I, i så fald for hr. Anders 
Jensen. Af eg, 180 x 75 cm. Indskrift med for
dybede versaler, fyldt med bly. Træet (fig. 44) er 
forkortet i begge ender, eftersom der i hjørnerne 
er rester af cirkelfelter med reliefskårne engle, 
foroven er bevaret det nederste af vingerne, for
neden hovederne. Langs kanten bort af skæl- 
lagte skiver. I korgulvet, foran alterskranken.92

Mindekrans, »Det sidste Farvel. Fra samtlige 
Arbejdere paa Aldersro«. Sølvkrans af laurbær

blade til den ene side og egeløv til den anden, 
sammenholdt af bånd, hvorpå graveret fraktur. 
På ny egetræsplade. Hang 1966 på arkaden til 
nordkapellet. Nu henlagt i bænk i våbenhuset.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1847. Philip Chri
stopher Fraas, ejer af Værslevgård, *22. aug. 
1766, t29. jan. 1847. Marie Elisabeth Fraas, f. 
Koefoed, *30. marts 1772, t9. febr. 1837. Wil- 
helmine Fraas, *27. maj 1813, tl9 juli 1903. Sort 
blankpoleret granitsten med fordybede versaler. 
Nord for kirken mellem sakristi og kapel.

2) O. 1872. Carl Ludvig Mohr, sognepræst i 
Værslev, †10. maj 1872. Opsat af menigheden. 
Rektangulær marmorsten med fordybede, sort- 
malede versaler. Henstillet i kirkegårdens nord- 
østhjørne.

3) O. 1885. S. F. Saabye, *9. sept. 1818, t5. 
febr. 1885. V. P. F. Saabye, *1. maj 1870, t27 
maj 1891. Lærer Saabye’s familiegravsted. Sort 
blankpoleret granitsten med fordybede versaler. 
Ved siden af nr. 1.

Støbejernskors, o. 1878. Gerda Elisabeth Lund, 
*15. jan. 1874, t3. marts 1878. Indskrift med 
reliefversåler på forsiden af den kasseformede
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Fig. 49a-b. Detaljer af 
gravsten nr. 1 (sml. fig. 
46). a. Moses med lo
vens tavler, b. Noahs ark 
og derover tre våben
skjolde med initialer: HE 
for Hennicke Povlsdat- 
ter, AM for Anton Møl
ler og MA for Maren 
Ankersdatter (s. 1954). 
NE fot. 1981 og 1989. - 
Details of tombstone no. 1. 
a. Moses with the Tables of 
the Law. b. Noah’s Ark 
and above three coats of 
arms with initials: HE for 
Hennicke Povlsdatter, AM 
for Anton Møller and MA 
for Maren Ankersdatter.

fod. De to kortsider har påsatte plader med 
samme skrift. Til højre: Elisabeth Johanne 
Louise Denker, *30. marts 180[1], t21. aug. 
1861. Til venstre: Helga Marie Elisabeth Lund, 
*25. dec. 1879, †7. marts 1881. 120 x 70 cm. 
Selve korset har gennembrudt dekoration af 
blomster og blade.93 Sydvest for kirken.

To gravsteder syd for kirken og et i kirkegår
dens nordvesthjørne hegnes af støbejernsgitre. På 
det syd for tårnet, støbt plade med reliefversaler: 
Familien Frimodt 1882-1982. På det i kirkegår
dens nordvesthjørne, støbt plade hvorpå relief
tal: 1898-1999. De to gravsteder syd for kirken 
har ingen gravminder, kun beplantning.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Pastoratsarkivet. Værslev-Jorløse pastorat. Liber 
daticus 1738-1821, 1821-61. - Synsprotokol for Vær
slev kirke 1862-1926. - Ved embedet. Værslev kirkes 
protokol 1926-19(86). - Se i øvrigt arkivalier for Hol
bæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Indberetnin
ger ved V. Borch 1892 (klokke), P. Hauberg 1895 
(bygning og inventar), Chr. Axel Jensen 1919 (byg
ning og inventar, med tilføjelser ved Elna Møller,

Erik Moltke og Thora Fisker 1966 samt Marie-Louise 
Jørgensen og Birgitte Skov. 1981), Einar V. Jensen 
1941 og 1945 (altertavle, prædikestol, krucifiks og 
mindetavle), Chr. Axel Jensen 1944 (notater vedr. re
staureringen), Mogens Larsen 1979 (inventar), Niels 
Ole Funder Buch 1982 (inventar), Verner Thomsen
1982 (inventar), Lucien Hecklen 1982 (gravtræ) og 
Birgit Als Hansen 1982 (gulv og murværk). - Ved 
udarbejdelse af beskrivelserne har redaktionen kunnet 
benytte rapporter, tegninger, fotografier m.v. i pri
vate arkiver, tilhørende arkitekterne Marinus Ander
sen (ved Mogens Andersen) og Jan Gehl. - Byg
ningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Hugo Johann- 
sen, inventar ved Marie-Louise Jørgensen og grav
minder ved Anders Holm Rasmussen. Knud Prange 
har været konsulent vedr. heraldiske spørgsmål. Re
daktionen afsluttet 1989.

Tegninger. NM2. Plan og opmåling af vindue ved 
Aage H. Mathiesen 1895. - Tegning af relikviekapsel 
ved P. Linde 1944. - Plan ved Per Godtfredsen 1966. - 
Skitse af triumfgavlens østside ved Elna Møller 1966. 
-Seks tegninger med alternative forslag til indretning 
af kor og våbenhus samt opstilling af font ved Jan 
Gehl 1979 (tryk). - Plan med spor af oprindelige mur
åbninger i nordkapel ved Morten Aaman Sørensen 
1982. - Undersøgelse af gulve i kor og tårnrum ved 
Birgit Als Hansen 1982. - Fire tegninger vedr. stabili
sering af sakristi ved E. Troelsgaard 1982. - To kalker 
fra altertavle, usign. udat.
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Litteratur. Anne Marie Balle: Nænsom restaurering 
af Værslev kirke - hovedaksen fremhæves stærkt, i 
dpa. danske praktiserende arkitekter, nr. 2, 1987, 
s. 42-45.

1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Repert. nr. 7459 og samme, 2. rk. nr. 5562 og 
11645.
3 Landebogen s. 129.
4 Dette nævnes udtrykkeligt 1647 og 1695, jfr. LA. 
Stiftsprovstearkivet. 1647-1783. Herredsbog.
5 Kronens Skøder III, 297.
6 LA. Bispearkivet. 1738-1817. Specielle indberetnin
ger.
7 LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirkekøb.
8 RA. DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi.
9 LA. Pastoratsarkivet. Synsprotokol 1862-1926.
10 NM6. Fundprot. 3916.
11 Inv. nr. D 112-20/1982.
12 1835 ønskedes kirkegården udvidet, og året efter 
var et nyt stykke jord udpeget og fundet bekvemt, 
jfr. note 73. Da biskop Mynster visiterede kirken 7. 
juli 1848 bemærker han, at »kirkegården udvides, 
men ligger forsømt«, jfr. Mynster: Visitatsdagbøger 
II, 63.
13 Murermesteren forbrugte 1400 »store mursten«, 
jfr. note 17.
14 Den omfattende fornyelse kan være sket o. 1881, da 
man ønskede ringmuren ved kalkhuset, dvs. red- 
skabsbygningen i nordvesthjørnet fornyet (note 9).
15 Ved synet dette år ønskedes 14 alen ringmur ind til 
præstegården omsat, jfr. note 9.
16 De yderste piller har mod gaden blændinger, der 
nærmest må karakteriseres som en variant af T-kor- 
set.
17 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund
borg og Sæbygård amter.
18 Ved synet 1894 bemærkedes, at birketræerne på 
kirkegården måtte befries for nedhængende grene, 
jfr. note 9.
19 Et kalkhus omtales tidligst 1881, da man ønskede 
ringmuren ved kalkhusets nordre side fornyet, jfr. 
note 9. Den eksisterende bygning, der er samtidig 
med fornyelsen af ringmurene, må opfattes som af
løser for det nuværende våbenhus, der indtil 1883 
benyttedes som materialhus m.v.
20 Ved embedet. Synsprot. 1926-(86).
21 Dette fremgår af plan i Marinus Andersens arkiv 
med skitsering af dørens vestvange, dateret 17. aug. 
1943. Arkitekten har endvidere angivet, at østvangen 
er borthugget ved dørens ændring.
22 Aftryk af forskallingsbrædderne er synlige på den 
buede oversmig, og fremgår ydermere af, at stikket 
griber ind over den 44 cm brede åbning.

Fig. 50. Fragment af tkalkmaleri på nordkapellets 
nordre hvælvkappe, udført o. 1460-80 af det såkaldte 
Isefjordsværksted (s. 1936). Marinus Andersen fot. 
1966. - Fragment of †mural painting on the north cell of 
the vault of the north chapel painted c. 1460-80 by the 
Isefjord workshop.

23 De fremspringende kampesten i tårnrummet, nord 
for arkaden, ønskedes 1891 borttaget eller overhug
get, hvorfor der nu kun er rester af den afbrudte side
mur syd for arkaden, jfr. note 9. - Også i mellem- 
stokværket er levningerne af det ældste tårns side
mure yderligere reduceret ved indgreb i eftermiddel- 
alderlig tid.
24 Eksempler på typen kendes fra Finderup, Gørlev, 
Tømmerup (planlagt), Rørby og Svallerup (s. 1155, 
1184, 1408, 1501 og 1588). Jfr. desuden Hans Stiesdal: 
Tidlige sjællandske og lolland-falsterske vesttårne, i 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møl
ler, 1983, s.22.
25 Hverken Butterup våbenhus (s. 62), nordre våben
hus i Solbjerg (s. 1073) eller Højby sakristi (Ods 
hrd.), der alle har enkeltstående blænding, kan siges 
at udgøre egentlig beslægtede kompositioner.
26 Et sekundært gavlvindues eksistens aflæses af, at 
den spidsbuede glugs vanger fra loftsrummet ses at 
være forhugget. Hertil kommer, at den store spids
buede blændings bundskifte samt et tilsvarende ud
snit af fodlinjens savskifte stod borthugget indtil re
tablering fandt sted ved restaureringen 1943.
27 Lignende kombinationer kendes f.eks. fra tilbyg
ninger ved Gierslev, Gørlev, Særslev, Bregninge og 
Viskinge (s. 1121, 1124, 1185, 1691,1723 og 1862).
28 Det gælder nordkapellerne ved Vig og Egebjerg 
samt langhuskoret i Grevinge. Endvidere kan nævnes 
våbenhuset ved Stigs Bjergby (s.757).
29 Ifølge synsforretningen 1862 var der året forinden 
ved kirkens indvendige forskønnelse indsat et buet 
jernvindue i tårnet, jfr. note 9 og 40.
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30 Stenene er gennemgående en anelse kortere end i 
mellemstokværket og omfatter tillige adskillige gul
lige sten. Fugerne er stærkt forvitrede og forsynet 
med en ridsning, som ikke kendes fra mellemstok
værket, men heller ikke på den bevarede østre tag
gavl. Der kan således være tale om en opfugning ved 
reparationsarbejde.
31 Lignende løsninger kendes bl.a. fra Hagested, Gis- 
linge og Tuse (s. 530, 566 og 592).
32 Jfr. Kristina Gottfried og Birte Skov: Vedbygaard, i 
Bygningsarkæologiske Studier 1984, s. 7-27. Jfr. i øv
rigt Raklev kirkes tårn (s. 1380), hvis vestre blæn- 
dingsgavl svarer til nordfløjens østgavl på Vedby- 
gård.
33 Jfr. s. 902 og 1310. Endvidere Kvanløse, Sønder 
Jernløse og Jyderup samt det forsvundne sakristi ved 
Nørre Jernløse (s. 115, 135, 735 og 91). Sakristiet i 
Drøsselbjerg kan være opført så sent som 1551 (s. 
1310).
34 Dette år indsattes en »ny dør«, jfr. note 69, men 
oprindelig har sakristiet ikke haft adgang fra det ydre. 
1883 ønskedes dørene til sakristiet gjort højere (note 
9), hvorfor den nuværende form muligvis skyldes en 
ændring efter dette år.
35 1812 ønskedes kirkens kamme istandsat, navnlig på 
tårnet, jfr. note 73.
36 På Aage H. Mathiesens plan (1895) ses sydvæggens 
blænding endnu ikke.
37 Jfr. note 38 og 61.
38 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thura og Hoffman 1755 og 1773, II.
39 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
40 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
41 Vinduerne er indsat efter beskrivelsen 1895, men 
før 1919.
42 Disse »stuevinduer« blev ofte indsat o. 1800, men 
fandtes upassende af en mere stilbevidst eftertid, sml. 
f. eks. Årby (s. 1462 med andre eksempler i note 39). 
Skibets søndre vindue kan være indsat i 1800’rnes 
andet årti, idet man 1812 fandt, at et nyt vindue ved 
prædikestolen var nødvendigt, jfr. note 73.
43 Undersøgelse af tage og tagværker ved arkitekt 
Mogens Andersen, 18. aug. 1966 (Marinus Andersens 
arkiv).
44 Dette fremgår af arkitekt Marinus Andersens re- 
staureringsforslag, dateret 29. aug. 1940 (Marinus 
Andersens arkiv).
45 Jfr. note 68 og 71.
46 1830 i god stand, 1844 nyt, 1870 fornyet, jfr. note 
69. 1881 burde det farves, jfr. note 9.
47 Samme motiv med samme placering, men i en an
den udformning ses bl. a. på tavlerne i Gierslev fra 
1597, Høve o. 1600 og Hyllested malet 1594 (s. 1133 
med fig. 22, DK. Sorø s. 794, fig. 5 og s. 876, fig. 4).
48 I analogi hermed maledes i nord ved restaureringen 
1944 »PEB« for pastor Einar Brønno.

49 Se Erik Moltke: Nogle malerier i vore kirker og 
deres forbilleder, i ÅrbOldkHist. 1955, s. 105-23. Jfr. 
F. W. H. Hollstein: Dutch and Flemish Etchings, En
gravings and Woodcuts, ca. 1450-1700 og Georg 
Garde: Danske silkebroderede lærredsduge..., 1961, 
s. 40 med illustration s. 240.
50 Jfr. Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds
duge..., 1961, s. 280 og s. 40f. Hoefnagel udgav 1590 
Missale Romanum, hvorfra forlægget er hentet.
51 Årstallet 1835, der var malet på nadverbilledets 
baggrund, skyldes antagelig en fejltydning for 1832, 
da tavlen ifølge synets notat var opmalet, jfr. note 69.
52 Stafferingen 1832 var en opmaling af den oprinde
lige (jfr. prædikestol). Farverne bestod af hvidt, noget 
gråt, lyst blåt, kromgult, lyst rødt, lidt skarpt grønt 
og uægte forgyldning. I stor- og topgesimsens frise 
var malet ornamenter i antik stil, sml. Orø (s. 877, 
fig. 11), hvis altertavle 1837 fik nyklassicistiske orna
menter. Derover lå en egetræsmaling med uægte for
gyldning, dog var søjleskafterne hvide. Desuden var 
brugt lidt rødt og blåt. Det næste lag var en ret mørk 
egetræsmaling med bronzering. I postamentet sås 
forgyldt frakturindskrift, som citerede Matt. 11,28 og 
i topfeltet Joh. 3,16: Saa haver Gud elsket Verden...
53 Jfr. note 69.
54 Gruppen fra Örlunda, nu i Stockholm, anses af 
Aron Andersson for at være et hjemligt arbejde, jfr. 
Medieval Wooden Sculpture in Sweden IV, 1975, s. 
55. I brev 7. aug. 1941 daterer Poul Nørlund figuren 
til o. 1300.
55 Det forekommer dog sandsynligst ud fra Gud fa
ders håndstilling at forestille sig sønnen stående foran 
faderen, jfr. bl.a. de to nævnte eksempler.
56 S. 69, fig. 11a, s. 210 med fig. 9 og s. 604, fig. 26.
57 Jfr. cirkulære af 15. aug. 1882.

Fig. 51. Muret tfontepodium i tårnrummets vest
ende, jfr. fig. 3 (s. 1934, 1946). Fotograferet under re
staureringen 1982 af Birgit Als Hansen. - Brick tfont 
podium in the west end of the tower, cf fig. 3.
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58 1661 nævnes kirkeværgen, Anton Møller, i Biering 
mølle (jfr. note 17); den kan være identisk med en 
mølle i Vesterby omtalt i Herredsbog for Skip- 
pinge... (jfr. note 68). Sml. i øvrigt gravsten nr. 1.
59 Samme bomærke, men i skjoldformet stempel, står 
for Heinrich Hamma i Konstanz (Baden), der om
tales 1603, jfr. Marc Rosenberg: Der Goldschmiede 
Merkzeichen, Frankfurt 1923, II, nr. 2926.
60 I købstæderne håndhævedes stempelforordnin
gerne mindre strengt, hyppigst optræder mestermær
ket alene, selv om der kendes et bymærke. Mindre 
genstande behøvede ikke - heller ikke i København - 
bymærke.
61 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
62 Jfr. note 71. Præsten døde 2. marts 1695 og hu
struen 1711.
63 Jfr. note 69 og 73.
64 DK. Sorø s. 207 med fig. 19 og s. 760 samt DK. 
Holbæk s. 744, fig. 15.
65 Blandt krucifikser med mere eller mindre velbe
varet relikviegemme kan nævnes Sneslev (DK. Sorø 
s. 545 med fig. 7), Strø, hvor hullet senere er dækket 
af en træprop, og Ferslev, hvor en fordybning i bryst
kassen er tolket som resterne af et relikviegemme 
(DK. Frborg. s. 1498 med fig. 18-19 og s. 2770, fig. 
12) .
66 Jfr. Aron Andersson: Medieval Wooden Sculpture 
in Sweden, IV, Stockholm 1975, s. 256 og 25.
67 Over den oprindelige staffering lå en egetræsma
ling med bronzeret lændeklæde og øverst et farvelag 
bestående af rødlig hudfarve, brunsort hår og skæg, 
lyst blåt lændeklæde, egetræsådret tornekrone og 
korstræ.
68 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds
bog.
69 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
70 Jfr. note 9 og 20.
71 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
72 Nærmere herom hos P. Severinsen: De rette Mes
seklæder, 1924, se også Kirkeordinansen 1537/39 ved 
Martin Schwarz Lausten, 1989, s. 166, note 65.
73 LA. Pastoratsarkivet. Liber daticus. 1738-1861.
74 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 412 og Oscar Reu
tersvärd: Paradisets källa och de svenska »Paradis- 
funtarna«, Lund 1967, der henfører fonten til type la, 
Visbygruppen.
75 23. maj dette år udsendtes et cirkulære om fontenes 
befrielse for maling.
76 Gierslev kirke ejer et lignende glat fad skænket 
1623 (jfr. s. 1139). Dets stempler synes ikke at kunne 
identificeres med Værslevfadets.
77 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker

ved Holger Rasmussen, 1987, s.55. Om Buntzen, se 
Flemming Steen Nielsen: Buntzens kandestøberi. 
Blade af historien om et forsvundet håndværk, i Dan
marks tekniske museum. Årbog 1986, s. 5-31.
78 Jfr. note 69 og 9.
79 Beslægtet med Torslunde (DK. Kbh. Amt s. 522, 
fig. 9) og Oppe Sundby (DK. Frborg. s. 2297, fig. 9). 
Korstræet ligner det i Asnæs (Ods hrd., Holbæk 
amt).
80 Jysk tandsnit betegner flade tandsnit i to eller tre 
rækker over hinanden, jfr. Chr. Axel Jensens indb.
81 Over den oprindelige staffering lå et lag svarende 
til altertavlens fra 1832, dog med bibeholdelse af 
evangelistmalerierne, som var stærkt opmalede, især 
Lukas og Johannes. Søjlerne var hvide, postament- 
fremspringene grå med blå felter, de vandrette led 
hvidgrå, blegrøde, blå, gulbrune med forgyldning på 
enkelte led. Underbaldakinen, som var jævnaldrende 
med dette farvelag, var lys grågrønlig med blå mar
morering. I himlens trekantgavle var malet kerub
hoveder, undersiden havde blå farve med forgyldte 
stjerner, frisen lys gråblå med marmorering. Kurvens 
friseindskrift var opmålet med uægte guld. Herover 
lå tre lag egetræsmaling, hvor indskrifterne var malet 
først med uægte guld derover med bronze og øverst 
med uægte forgyldning.
82 Jfr. note 73 og 69. 1832 var der fremsat ønske om 
maling af stolene og fornyelse af nogle.
83 Sml. bænk fra o. 1747 i Vejby (DK. Frborg. s. 1306 
med fig. 29).
84 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915. Harmoniet bekostedes ved frivillige gaver og 
udbyttet af et par festlige sammenkomster i præste- 
gårdshaven (note 20).
85 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
86 Cirkulære til biskopperne 26. april 1889 om at fore
bygge omstøbning eller forandring af de gamle kir
keklokker.
87 H. D. Schepelern: Simon de Pas og andre kobber
stikkere omkring Christian IV, i Kunstmuseets Aars- 
sk ri ft 1951,1952, s. 1-45.
88 Dette motiv findes ikke i forlægget.
89 I forlægget er bogen foran kongen opslået på 2 
Kong. 23, der omhandler Josias’ reformation.
90 Elefanten findes ikke i forlægget.
91 Antoni Møller var 1642 gift med Hennicke Pofvels- 
datter. Han får 28. nov. dette år bevilget livstidsfæste 
på Birkendegård. Jfr. KancBrevb.
92 I forbindelse med kirkens restaurering løftedes 
gravtræet 1944. Under det fandtes jord, men ingen 
gravkælder.
93 Se Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, 
kat. nr. 319, s. 137 med fig. 226.



Fig. 1. Kirkegårdens hovedindgang og kirken, set fra syd. HJ fot. 1989. - The main entrance to the churchyard and 
the church seen from the south.

JORLØSE KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken, der i nyere tid fejlagtigt har været ment viet 
til S.Jørgen (jfr. sidealterfigur af S. Mikael, s. 1982), er 
i Roskildebispens jordebog ansat til 10 øre.1 1567 talte 
sognet 26 tiendeydere og var da anneks til Værslev - et 
tilhørsforhold, som opretholdtes indtil 1913.2 Kirken 
var i 1600’rne og tilsyneladende allerede inden refor
mationen kongeligt ejet;3 for 1588 hævdes det, at 
præsterne siden dronning Margrethes tid havde op
pebåret kongetienden.4 1695 fik sognemændene over
draget kirketienden på livstid;5 men få år senere, 19. 
aug. 1699, fik historikeren, kancelliråd Niels Slange 
skøde på jus patronatus et vocandi.6 Allerede tidligt i 
1700’rne tilhørte kirken imidlertid ejeren af Vesterby

gård, og kirken lå nu under denne ejendom, indtil 
overgangen til selveje fandt sted 16. juni 1909.7 I tiden 
mellem 1913 og 1. juni 1970 udgjorde sognet et selv
stændigt pastorat, hvorefter kirken er lagt til Store og 
Lille Fuglede sognekald.

Møntfund. 1966 fandtes i skibets nordøstre hjørne 
ved udgravning af varmekanaler to norske mønter fra 
Christian IV.8

Kirken ligger på en højning i landsbyens nord
vestlige del, helt omgivet af bebyggelse på de tre 
sider, mens kirkegården i vest grænser op til
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Fig. 2. Ydre, set fra syd. P. Hauberg fot. 1895. - Exterior seen from the south.

åbne marker. Kirkegården er anlagt på bakke
dragets østheld. Fra et punkt lidt vest for kirken 
skråner terrænet mærkbart og falder brat uden 
for de de gamle mure, der befæster kirkegårdens 
østlige afsnit og til dels indgår som side- eller 
gavlmure i de tilgrænsende ejendomme, af 
hvilke nordgården kun ligger ca. 4 m fra kapel
let. I 1800’rnes senere del er kirkegården udvidet 
mod vest og efter opførelsen af ligkapellet 
(1898) tillige mod sydvest.

Kirkegårdens hegn og indgange. Middelalderlige 
mure af munkesten over markstenssyld er be
varet mod øst, nord og sydøst, hovedsagelig 
som sidemure i nabogårdene og her afdækket 
med indadvendte vingetegl i fortsættelse af 
gårdlængernes tagflader. På et mindre stykke af 
det middelalderlige sydøsthjørne har været 
munke og nonner, af hvilke kun sidstnævnte er 
bevaret. Nordre halvdel af østmuren samt det 
tilgrænsende, skråt afskårne hjørne er imidlertid 
fornyet med kløvsten, antagelig efter nedrivnin

gen af en gård på dette sted (sml. fig. 3) engang i 
1800’rne.

Udvidelsen af den gamle kirkegård har mod 
nord og vest en kløvstensmur med cementeret 
afdækning, der fortsættes omkring den lidt yng
re sydvestudvidelse indtil dennes østside mod en 
tilgrænsende ejendom. Her er i nyere tid bygget 
en mur af små sten. Endelig er kirkegårdens 
sydmur fra indgangen og til ligkapellet i vest 
fornyet, til dels med anvendelse af ældre sten fra 
den middelalderlige mur? - Bortset fra kløv- 
stensmurene er kirkegårdens hegn hvidkalkede 
og afdækkede med vingetegl.

Den eneste indgang er nu sydsidens køreport 
(jfr. fig. 1), som lukkes af rødmalede trætrem- 
mefløje, ophængt i murede piller med ydre fals, 
som kan være resterne af en overdækket portal.9 
En låge i den udvidede kirkegårds nordmur be
nyttes ikke længere af kirkegængerne; den luk
kes af jerntremmefløj. - Tidligere var der †ind
gange i nord og vest10 samt muligvis tillige i øst
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(sml. fig. 3). I hvert fald fik Niels Snedker 1664 
betaling for en port og tre nye låger.11 - Inden 
for sydmuren til den lille sydvestlige kirke- 
gårdsudvidelse er der plantet røn.

Bygninger m.v. på kirkegården. Et ligkapel er 
1898 bygget op til vestmuren ved kirkegårdens 
daværende sydvestre hjørne.12 Den nygotiske 
bygning, hvortil en nær parallel findes i Hørve 
(Ods hrd.), står hvidkalket og hængt med tage 
af røde vingetegl. Østsiden har spidsbuede jern
vinduer, skilt af små cirkelblændinger. Nord
gavlen med spidsbuet portal er udført som skue
gavl med kamtakker og rig blændingsdekora- 
tion. Til gengæld er sydgavlen, der oprindelig 
vendte væk fra kirkegården, holdt ganske nøg
tern og brydes kun af en spidsbuet loftsluge for
uden den sekundære dør til det 1982 indrettede 
toilet. Uden for nordvesthjørnet er i 1900’rnes 
første del opført et beskedent redskabshus i skik
kelse af en hvidtet halvtagsbygning med tag af 
røde vingetegl.

I 1660’erne blev en †kirkelade udlejet for to 
mk. årligt.13

BYGNING

Kirken består af kor og skib, muligvis opført o. 
1200. Senere i middelalderen, antagelig o. 1400, 
er hertil føjet et tårn. Denne bygningsdel er lige
som sydsidens våbenhus forhøjet, endda hele to 
gange. Et kapel i nord er rejst i 1400’rnes anden 
halvdel, og inden middelalderens udgang op
førtes et lille sakristi. Orienteringen afviger be
tydeligt mod syd.

Fig. 3. Landsbyplan. 1795. - Village map.

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af Per Godtfredsen 1966 og 
tegnet af Marianne Nielsen 1989. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

Den romanske stenkirke er opført af rå og klø
vede marksten, lagt i nogenlunde regelmæssige 
skifter mellem hjørnekvadre. Fra loftsrummene 
ses levn af den grusblandede puds, som oprinde
lig har dækket murene ud- og indvendig. Ved 
korets og skibets sydøstre hjørner er murhøjden 
henholdvis 3,5 og 3,75 m, målt over terræn.

Døre og vinduer. Syddøren er i brug, men æn
dret ved indsætning af nyere dørfløj og bort- 
hugning af det ydre anslag. Den indre niche af
dækket af egeplanke er derimod bevaret under 
pudsen. Norddøren forsvandt allerede i middel
alderen ved gennembrydning af arkade til kapel
let.

Korets østvindue samt skibets vestlige i sydsi
den er de eneste bevarede levn af lysåbninger fra 
den oprindelige bygning. Korgavlens vindue, 
der kan være blændet allerede i middelalderen, 
står siden restaureringen 1973-77 som en udven
dig niche, ca. 120 x 58 cm. Den indre vindues- 
niche, der sædvanligvis er skjult bag altertavlen, 
måler 78 cm i bredden, mens højden på grund af 
en udvidelse forneden andrager hele 165 cm; den 
tilmurede lysning sidder 5o cm inden for mur
flugten. Omridset af skibets ca. 72 cm brede 
vindue anes indvendig, umiddelbart øst for dø
ren.
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Indre. I skibets murkrone var indtil seneste 
restaurering bevaret spor efter †loftsbjælker, ind
bygget i murkronen. Der har været ti bjælker, 
20 x 15 cm i tværsnit og lagt med en akseafstand 
på ca. 95 cm; den østre og vestre har været fjer
net 25 cm fra gavlene. Ved murkronens forhøj
else er hullerne fyldt med kampesten; dog har 
tre par huller været genanvendt til ankerbjælker 
i forbindelse med hvælvslagningen.14 - Skibets 
taggavle er bevaret.

Tilføjelser og ændringer. Det rummelige våben
hus på sydsiden kan være kirkens ældste, be
varede tilbygning, men er nu efter en hårdhæn
det modernisering 1886 uden daterende enkelt
heder.15 Sikkert er det imidlertid, at våbenhusets 
nedre dele repræsenterer en lav kampestensbyg- 
ning, som endnu i middelalderen - efter hvælv
slagningen i skibet eller samtidig hermed - blev 
øget med en overetage (til tiendekornet?), såle
des som det kendes fra andre af egnens kirker.16

Ved opførelsen af kampestensbygningen, hvis 
gavlspids endnu står synlig fra loftet, er i øvrigt 
benyttet en romansk gravsten (s.d.) i vestre 
flankemur (sml. fig. 6). Ligeledes bemærkes i 
østmuren, tæt ved gavlen, en lang granitsten, 
220 x 60 cm. Ingen oprindelige detaljer er be
varet, og den fladbuede dør, som fandtes i gav
len indtil restaureringen (sml. fig. 5), behøver 
ikke at have været den ældste.

Ombygningen indebar en forhøjelse af side
murene på 19 skifter munkesten i munkeskifte

Fig. 5. Kirken, set fra sydøst. Tegning af Burman 
Becker, dateret 4. maj 1855. Det kongelige Bibliotek.
- The church seen from the south-east. Drawing by Bur- 
man Becker, dated 4th May 1855.

foruden en to skifter høj falsgesims. Den ny tag
gavl er glat, kronet af toptinde, og til tloftseta
gen indsattes en rund- eller fladbuet tluge (sml. 
fig. 5).

Moderniseringen 1886 betød fjernelsen af 
overetagen, og rummet fremtræder nu med 
glatpudsede vægge og tilsvarende loft. Ind
gangsdøren forhøjedes med spidsbue (jfr. fig. 
2), mens den indvendige anslagsniche øjensyn
lig bevaredes, og som belysning over døren ind
sattes et cirkelrundt vindue.17 Den nuværende 
spidsbuede dør med ydre falsning stammer 
imidlertid først fra 1900.15

O. 1400 er der ved skibets vestgavl rejst et tårn 

(fig. 7), som har en usædvanlig bygningshisto
rie. Dette fremgår umiddelbart af eksteriørets 
mange arkitektoniske enkeltheder, der til dels 
blev bragt for dagen og rekonstrueret 1973-75.18

I sin første skikkelse har tårnet været ganske 
lavt, kun to stokværk højt. Senere er det øget 
med et tredje stokværk, hvorved den ældste 
klokkeetage omdannedes til mellemstokværk. 
Endelig er tårnet forhøjet påny og fremtræder 
herefter med to mellemetager under det funge
rende klokkestokværk. Det er uvist, hvor lang 
tid der er forløbet mellem de enkelte faser; men 
detaljerne tyder ikke på, at tårnet har stået 
mange år i sin lave skikkelse. Det er derimod 
sikkert, at det oprindelige tårn endnu efter den 
første forhøjelse fungerede sammen med det 
lave, uhvælvede skib og først fik sin nuværende 
højde efter ændringen af skibets loft som en 
følge af den med hvælvslagningen forbundne 
forhøjelse af skibets mure.

Det oprindelige tårn er opført af munkesten i 
munkeskifte over en nu jorddækket markstens
syld. Da tårnet er bygget på det vestover sti
gende terræn, har man gravet tårnrummet ca. 1 
m ned for at højdeforskellen mellem skibets og 
tårnrummets gulve kunne formindskes til et en
kelt trin. Selve tårnrummet er ændret betyde
ligt. Det har således oprindelig haft †bjælkeloft, 
hvilket fremgår af fire huller i sydmuren (jfr. 
fig. 7c), som er synlige under første mellemstok- 
værks bræddegulv. Ved restaureringen fandtes 
rester af en smuldrende egebjælke i det vestligste 
hul, og det fremgik endvidere, at bjælken, der
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Fig. 6. Ydre, set fra sydvest. HJ fot. 1989. - Exterior seen from the south-west.

havde strakt sig frem til en halv sten fra murens 
yderside, i selve murlivet var forankret med et 
langsgående tømmerstykke, kæmmet ned over 
de brede bjælker.19

Tårnrummets hvælv er således sekundært, 
men uden tvivl middelalderligt. Det har halv
stens ribber og hviler af pladshensyn på for
læg,20 der er hugget ind i murene, undtagen i øst 
mod skibets gavl, hvor der er muret en rund, 
helstens bred skjoldbue; lette overribber med 
trinkamme. - Heller ikke tårnbuen mod skibet er 
oprindelig i sin nuværende skikkelse. Den 
spidse, mod skibet falsede arkade står efter en 
restaurering i 1800’rnes anden halvdel glatpudset 
over vangernes nedre del af munkesten. Såfremt 
den overhovedet er middelalderlig, må den være

yngre eller samtidig med skibets hvælv, hvis 
skjoldbue den er koordineret med. Levn af ski
bets vestgavl, som er synlige mellem arkaden og 
tårnrummets skjoldbue, viser i øvrigt, at tårnar
kaden må være udvidet efter hvælvslagningen i 
tårnrummet.

Belysningen af tårnrummet sker nu gennem 
det spidsbuede sydvindue, som er indsat o. 
191015 i stedet for det ttrævindue fra 1800’rnes 
begyndelse, der 1895 siges at sidde i en »fladbuet 
blinding, hvorover ses levninger af en spidsbuet 
blinding«. Beskrivelsen kan tolkes som vidnes
byrd om et oprindeligt fladbuet sydvindue med 
ydre spidsbuet spejl og smal niche mod selve 
rummet (jfr. plan ved Aage H. Mathiesen). Ud
vendig i vest ses en fladbuet blænding, som er

Danmarks Kirker, Holbæk amt 135
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levn af et vindue, der endnu i 1942 var i brug,21 
hvorefter det blev tilmuret. Ved restaureringen 
1973-75 godtgjordes imidlertid, at dette udven
digt falsede vindue af munkesten var hugget ind 
i murværket - en ændring, som muligvis skal 
henføres til 15-1600’rne.

Opgangen til det oprindelige tårns andet 
stokværk - klokkestokværket - sker gennem 
nordsidens overdør. Den fladbuede, ud- og ind
vendigt falsede dør stiger stejlt gennem murli
vet, hvor man bemærker et fladbuet loft, muret 
i sildebensmønster. Såvel denne detalje som ud
formningen af dørens indre åbning (fig. 8) med 
prydskifte af krumme løbere omkring inderfal- 
sens affasede rulskifte er træk, der bl.a. kendes 
fra Årby.22

Klokkestokværkets åbninger er nu alle tilmu
rede, men synlige fra loftsrummene og i det 
ydre til dels fremhævet som blændinger. På de 
tre frie sider var der parvis ordnede, fladbuede 
glamhuller med ydre fals. På østsiden, som let 
udkraget blev muret op over skibets vestgavl, 
har der på grund af tårnets ringe højde kun væ

ret plads til to små åbninger på hver sin side af 
skibets oprindelige tagryg (jfr. fig. 9). De seks 
skifter høje, helstens brede åbninger er udven
dig falsede og har stået hvidtede i modsætning 
til den blanke murflade. Stikket er udvendig let 
udkraget svarende til et fremspring i niveau med 
den forsvundne taggavls fod, og åbningernes 
lysning afdækkes af to hulkelsten. - Vestsiden af 
klokkestokværket har haft yderligere en åbning
- rektangulær med ydre, spidsbuet spejl - sid
dende umiddelbart under glamhullerne. Denne 
atypiske udformning af klokkestokværket ken
des bl.a. fra den nærliggende Lille Fuglede (s. 
1641) og kendetegner tillige det nuværende 
klokkestokværk.

Det lave tårn har i lighed med dets efterføl
gere haft øst-vestvendte taggavle, hvis fod i vest 
markeres af en frise med aftrappede blændinger, 
umiddelbart over glamhullernes stik. Tilsva
rende har flankemurens krone været afsluttet 
med en gesims, hvoraf den nedre, let udkragede 
trappefrise står bevaret i nord. Lignende mar
keringer af murkrone og gavlfod med henholds-
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Fig. 7a-e. Opmålinger af 
tårn 1:200. a. Nordfa
cade. b. Vestfacade, c. 
Sydfacade, d. Østfacade 
over tværsnit i skib. e. 
Tværsnit, set mod øst. 
Målt og tegnet af Peter 
Kristiansen 1989, delvis 
på grundlag af opmålin
ger i Marinus Andersens 
arkiv. - Measured draw
ings of tower 1:200. a. 
North facade, b. West fa
cade. c. South facade, d. 
East facade above cross-sec- 
tion of nave. e. Cross-sec- 
tion looking east.

vis trappefrise og -blænding kendes fra en række 
andre vestsjællandske tilbygninger, som skøns
vis henføres til tiden o. 1400.23.

Tårnets 1. forhøjelse. Der er næppe gået mange 
år, inden man besluttede sig til at øge det lave 
tårns anseelse ved at bygge et nyt klokkestok- 
værk over det oprindelige, som herved omdan
nedes til mellemstokværk. Den nye etage, der 
rejstes efter nedtagning af de oprindelige tag
gavle, er bygget af munkesten i munkeskifte og 
kun ca. 20 skifter høj. Den grusede, skødesløst 
glattede fuge uden ridsning skiller sig desuden 
tydeligt ud fra behandlingen af det ældste mur
værk, som viser meget glatte fuger, hvori der er 
ridset fint og tyndt. Ved hjørnerne, umiddelbart 
over det gamle tårns gesims og gavlfod, er der 
diagonale, to skifter høje bomhuller til udrig- 
ning af selvbærende stillads.

De nu blændede glamhuller i det nye klok- 
kestokværk adskiller sig i øvrigt ikke synderligt 
fra det ældstes: Mod syd og nord parvis samlede 
glamhuller, fladbuede og udvendig falsede. 
Derimod har der mod øst og vest kun været én
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muråbning, som til gengæld er højere og under
delt af to små, ligeledes fladbuede lydhuller.

Fig. 8. Tårntrappen, set fra mellemstokværket 
(s. 1966). HJ fot. 1989. - Doorway of the tower seen from 
the second storey.
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Fig. 9. Østside af tårnets 
første klokkestokværk, 
set fra skibets loft, sml. 
fig. 7d (s. 1966). HJ fot. 
1989. - East face of the first 
belfry of the tower seen 

from the loft of the nave, cf. 
fig. 7d.

De øst-vestvendte taggavle er tilsyneladende 
bevaret i væsentligt omfang og kendetegnes 
indvendig af den ovenfor beskrevne fugning, 
der skiller sig ud fra tårnets yngste murværk, 
hvor fugerne svarer til det oprindelige tårns, 
omend de er meget groft beskåret og dybt rid
set. Udvendig ses, at gavlfoden påny blev mar
keret med aftrappede blændinger, hvorimod 
flankemurenes gesims er fjernet. Trappeblæn
dingerne grupperer sig i øst fire og fire (den 
fjerde nærmest hjørnet ødelagt i forbindelse 
med sekundære bomhuller) på hver side af en 
fladbuet glug under spidsbuet spejl. Mod vest 
derimod, er under en lignende glug indskudt to 
trappeblændinger, som i modsætning til de flan
kerende er fire skifter høje og bredere. Vestsi
dens blændingsfrise er fremdraget og delvis re
konstrueret ved restaureringen 1973-75. Det er 
derfor et spørgsmål, om den på dette punkt er 
helt korrekt.

Indretningen af det andet klokkestokværk er i 
hovedtræk bevaret (jfr. fig. 10). Gulvet hviler på

tre svære egebjælker mellem syd- og nordmu
ren, som kan være indlagt allerede i forbindelse 
med opførelsen af det ældste tårn. Loftet bæres 
af fire kraftige bjælker, af hvilke den fjerde føl
ger østmuren. Mellem de tre frie bjælker var 
(†)klokkeophæng for to klokker - en mindre i vest 
og en større mod øst - begge svingende nord
syd. Dette fremgår af nedskæring til klokkeak
sler samt udhugning for den svingende klokkes 
brede munding. De to bjælker, som bar den 
store klokke, understøttes af skråstivere, hvi
lende på gulvbjælkerne. Derimod er den stol, 
som ses langs flankemurene mellem de to bjæl
kelag et sekundært arrangement, beregnet til af
stivning af det nuværende klokkestokværk. - 
Halvandet skifte over østlugens stik sås inden 
seneste restaurering aftryk efter en ttømmerar- 
mering. Kanalerne, som det bortrådnede træ 
havde efterladt, viste, at man 35 cm inden for 
murflugt havde indlagt en træbjælke, hvorover 
der var kæmmet et anker (13 x 10 cm i tværsnit), 
som bandt øst- og vestgavlen sammen.
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Fig. 10. Tårnets andet 
mellemstokværk, set 
mod sydvest. Tidligere 
tklokkestokværk fra tår
nets første forhøjelse, jfr. 
fig. 7e (s. 1968). I bjæl
kerne ses udskæringer til 
klokkerne (s. 1968). EM 
fot. 1966. - The tower’s 
third storey looking towards 
the south-west. Former 
†belfry from the tower’s 

first increase in height, cf. 
fig. 7e. Cuts can be seen in 
the beams for the bells.

Tårnets 2. forhøjelse er som nævnt affødt af 
hvælvslagningen i skibet, hvis nye taglinjer ses 
tangere østsidens ældste glamhuller (sml. fig. 9), 
mens tagryggen er bygget op mod det samtidigt 
blændede glamhul til tårnets andet klokkestok- 
værk (sml. fig. 7d). Tårnets tredje klokkestok- 
værk har mod syd, vest og nord parvis ord
nede glamhuller i lighed med forgængerne. På 
østsiden er der imidlertid kun et enkelt, hvis sål 
tilmed sidder højere, måske af hensyn til den 
gamle taggavl. De nuværende taggavle, af 
hvilke den vestre er helt nymuret 1973-75, har 
glatte kamme med toptinde og smykkes begge 
af fire spidsbuede høj blændinger. Flankemure
nes krone markeres af falsgesims, og på over
gangen mellem det nuværende og forrige klok- 
kestokværk har man indmuret bomhuller til 
selvbærende stillads.24

Skibets hvælv er indbygget engang i 1400’rne, 
formentlig samtidig med tårnets sidste ombyg
ning, der synes at være en nødvendig følge af 
den med hvælvslagningen forbundne forhøjelse

af skibets mure. De to hvælvfag hviler på falsede 
væg- og hjørnepiller, der uden vederlagsmar- 
kering fortsætter i spidse, helstens brede skjold- 
og gjordbuer; ribberne er halvstens og let affaset 
i vederlagsskiftet.

Forhøjelsen af sidemurene er af rå og kløvede 
marksten, pakket med brokker af tegl, og af
sluttes med en to skifter høj gesims af trinvis 
udkragede kopper. Fra nordkapellets loft ses, at 
forhøjelsen oprindelig stod i blank mur; dog 
spores rester af hvidtning på selve gesimsen. 
Forhøjelsen af skibets østgavl er helt af munke
sten i munkeskifte og krones af toptinde. En nu 
blændet glug med trappeformet afdækning er 
synlig fra skibets loft over et vandret tilbage
spring.

Nordkapellet er opført efter hvælvslagningen i 
skibet, formentlig i 1400’rnes anden halvdel som 
den i Vestsjælland hyppigt forekommende sam
mensmeltning af våbenhus og kapel, hvortil 
nærmeste parallel findes ved hovedkirken. Til
bygningen er opført af rå og kløvede marksten,
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Fig. 11. Nordkapellets gavl (s. 1970). 1:100. Udsnit af 
kirkens nordfacade, målt af Mogens Biilmann, 
Chr. Olrik og H. Schønnemann. Marinus Andersens 
arkiv. - Gable of the north chapel. Detail of the church’s 
north facade.

Fig. 12. Forvitret granitskulptur, indmuret over 
nordkapellets dør, sml. fig. 11 (s. 1970). Thora Fisker 
fot. 1966. - Weathered granite carving walled in above the 
door of the north chapel, cf fig. 11.

suppleret med munkesten til muråbninger, 
blændinger og hvælv. Den fladbuede, ud- og 
indvendigt falsede dør i gavlen er bevaret, men 
blændet 1941-43, da man geninddrog kapellet og 
restaurerede det ligeledes fladbuede og falsede 
vindue i øst. Flankemurene afsluttes med fals
gesimser. På gavlen over døren er indmuret en 
konsol, som synes at være en stærkt forvitret 
granitskulptur, muligvis en løve (fig. 12). Gavlens 
dekoration (fig. 11), hvortil der savnes sidestyk
ker på egnen,25 er sammensat af syv højblændin
ger, hvis vandrette afdækning er trinvis stigende 
(bortset fra de yderste) og delt af hængestave 
over affaset konsol. Blændingerne skilles af 
halvstens stave, og i midterblændingen, som er 
bredere, findes to rektangulære glugger, der 
mod loftet åbner sig i fladbuet blænding. Gavlen 
har nu glatte kamme og lav toptinde.

Det indre, som forbindes med skibet gennem 
en spidsbuet arkade, overdækkes af samtidigt 
hvælv, hvilende på forlæg undtagen mod skibet, 
hvor der er en helstens bred, spids skjoldbue. 
Ribberne er halvstens, og i sviklerne er der små 
spygatter.

I 1800’rne og indtil restaureringen 1941-43 be
nyttedes kapellet som material- og kalkhus.26 
Arkaden var da blændet med en mur (af små 
gule sten), hvori et tilmuret, ovalt vindue. Øst
vinduet var lukket med en lem.

Korhvælvet er efter den samtidige taggavl at 
dømme først indbygget i 1500’rnes første fjerde
del. Af pladshensyn har man i lighed med ind- 
hvælvningen af tårnrummet ladet hvælvkap
perne hvile på forlæg, indhugget i markstens- 
murene; dog er der i vest, op mod triumfgavlen 
spændt en helstens bred, spids skjoldbue. Rib
berne er kvartstens og vandret afskårne forne
den.

Korets murkroner og taggavl er ommuret samti
dig med hvælvslagningen. Flankemurene for
højedes med munkesten i munkeskifte, der mod 
sakristiets loft andrager syv skifter, kronet af to, 
trinvis udkragede kopskifter; forhøjelsen har 
oprindelig stået blank uden hvidtning.

Taggavlen, hvis fodlinje markeres af sav
skifte, krones af syv kamtakker. Under de fem 
midterste er der højblændinger, hvis afdækning
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Fig. 13. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1989. - The church seen from the east.

er vandret falset. Undtaget herfra er midter- 
blændingen, som har aftrapning, snarest hidrø
rende fra en ommuring af kamtakken, der heller 
ikke er brynet som de øvrige. Midterblændin
gen omfatter i øvrigt en lille glug, der mod lof
tet indfattes af trappeblænding. Blændingskom- 
positionen repræsenterer en type, der i senmid
delalderen har nydt stor udbredelse på Kalund- 
borgegnen. Det gælder tillige en detalje, som 
mønstermuringen af bunden i de to yderste for
uden nedre del af midterblændingen,27 der føl
gelig oprindelig har stået uden hvidtning.

Sakristiet ved korets nordside er kirkens yng
ste tilbygning, vel fra tiden henimod midten af 
1500’rne og som type kendt fra hovedkirken og 
andre af egnens gudshuse. Materialet er mark
sten i murenes nedre del, hvorefter der er muret 
med munkesten i munkeskifte. Nordmuren af
sluttes med falsgesims, og af de to halvgavle 
prydes den østre af to vandret falsede høj blæn
dinger; de glatte kamme har næppe været ud
styret med takker.

Østvinduet er bevaret, men noget ændret. 
Det afsprossede trævindue fra 1800’rnes begyn
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delse? er indsat i en muret åbning, der udvendig 
er fladt spidsbuet, indvendig nærmest rund. 
Den fladbuede, falsede dør i vestgavlen er indsat 
1941-43. - Det indre overdækkes af rundbuet 
tøndehvælv og forbindes med koret af en flad
buet dør, ombygget og forhøjet 1882.15

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse. 
Kilderne meddeler kun sparsomme oplysninger 
om reparationer i ældre tid. Således var en ho
vedreparation afsluttet 1756 under kirkens nye 
ejer.28 1813 nævnes reparationer29 og atter 
1825.30 1861 fik kirken nye gulve i forbindelse 
med en i øvrigt for bygningens vedkommende 
uspecificeret hovedreparation,31 og i 1880’erne 
foregår den beskrevne omdannelse af våbenhu
set og sakristidøren. Derimod er der ingen om
tale af indsættelsen af nye vinduer i kor og skib, 
eller ændringen af korbue og tårnarkade - ind
greb, som også må henføres til denne periode.

Fig. 14. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1989. - In
terior to the west.

To hovedrestaureringer i nyere tid er udført un
der ledelse af arkitekt Marinus Andersen. Først 
1941-43 (nyindretning af nordkapel og opførelse 
af varmekælder herunder samt yderdør i sakri
sti) og senest 1973-77 omfattende fornyelse af 
tårnet samt af tagværker og tagbeklædning på 
samtlige afsnit.

Gulve. I kirkens vestende ligger gulvene 
mærkbart under det vestover stigende terræn. 
Således er der fra kirkegården et trin ned til vå
benhusets gulv og videre atter to trin ned til 
skibets. Fra sidstnævnte er der et trin op til såvel 
kor som tårnrum; endelig ligger sakristiet et trin 
under det hævede korgulv.

De nuværende gulve går for selve kirkens 
vedkommende hovedsagelig tilbage til en ho
vedrestaurering 1861.32 I koret er der små gule 
sten på fladen uden fuge, og tilsvarende belæg
ning findes i skibets østende, på gangarealet
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mellem nordkapellet og midtergangen samt i 
våbenhuset. Skibets midtergang og sidegangen 
fra syddøren har et i 1800’rnes senklassicisme 
meget yndet gulv, sammensat af store ottekan
tede gulstensfliser, vekslende med små mørke af 
kvadratisk form.33 I stolestaderne er der ludbe
handlede brædder. Tårnrummets gulv er af små 
sten - gule og røde - lagt på fladen uden fuge 
indtil det hævede orgelpodium af træ i vesten
den. Sakristiets gulv er antagelig ældre end de 
øvrige og af store røde sten, lagt i mønster, 
mens nordkapellets er yngst og støbt af cement 
som loft over den 1941-43 indrettede fyrkælder. 
Her dækkes gulvet af et »væg til væg« tæppe, 
som strækker sig videre frem til skibets midter
gang. Her og i sakristiet er de slidte gulve nu 
dækket af en kokosløber.

†Gulv. Ved omlægning af korgulvet 194134 har 
man øjensynlig påtruffet et par formsten (fig. 15), 
tildannet med henblik på opmuring af vindues- 
false;35 men her snarest til stede som gulvbe
lægning af genanvendte materialer, jfr. Breg- 
ninge (s. 1728). Stenene fandtes 1966 i tårnet, 
men er nu tilsyneladende bortkommet.

Vinduerne i kirkens hovedafsnit - et i korets 
sydvæg og et i hver af skibets langmure - er 
spidsbuede med støbejernsstel og indsat engang 
i anden halvdel af 1800’rne (jfr. fig. 2). - t Vin
duer. Endnu 1855 var de nævnte lysåbninger på 
sydsiden lukkede med sådanne afsprossede træ
vinduer, som fortsat er bevaret i sakristiet og for

Fig. 15. Formsten til vinduesfals (s. 1973). 1:10. Målt 
af E1M 1966 og tegnet af Marianne Nielsen 1989. - 
Moulded brick for window.

Fig. 16. †Kalkmaleri på østkappen af skibets østre 
hvælv (s. 1975). Egmont Lind fot. 1958. - †Mural 
painting on the east cell of the east vault of the nave.

tårnets vedkommende til længe ind i 1900’rne. 
Burman Beckers tegning (fig. 5) viser, at disse 
»stuevinduer«, vel fra 1800’rnes første del,36 var 
indsat i ældre muråbninger, som formentlig var 
middelalderlige. Det gælder korets fladbuede 
åbning og skibets rundbuede, der efter tegnin
gen at dømme var udvidet i bredden forneden, 
enten af et andet vindue eller ved indsættelsen af 
trærammen.

Tagværker. Korets tagværk er af eg og samti
digt med hvælvslagningen. Det har et lag hane
bånd og lodrette spærstivere kæmmet ned over 
spærfoden. De træfornaglede samlinger er i 
nord nummereret med øksehugne streger fra øst 
mod vest. Ved restaureringen 1973-77 er gavl
spærene, en række spærstivere og samtlige ha
nebånd på nær ét fornyet. Skibets middelalder
lige egetagværk svarer som type til korets, blot 
er der to lag hanebånd, og nummereringen af de
11 fag er her fra vest mod øst; adskillige for
nyelser fra seneste restaurering. Også nordka
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Fig. 17. Indre, set mod øst. NE fot. 1981 - Interior to the east.

pellets delvis fornyede tagværk svarer konstruk
tivt set til korets, men materialet er spinkelt fyr
retræ; øksehugne stregnumre i østsiden, regnet 
fra nord mod syd. Våbenhuset har nyt tagværk 
af trykimprægneret træ; bevaret er dog tre hane
bånd af eg (se nedenfor) samt et fjerde tilsva
rende, henlagt ved gavlen. Også sakristiet har 
tagværk af trykimprægneret træ. Tårnets ege
tagværk er af krydsbåndstype med to lag hane
bånd (nedre lag er genanvendte spær eller bjæl
ker) og lodrette spærstivere, kæmmet ned over 
spærskoen.

† Tagværker. Hanebåndene af savskårne ege
planker i våbenhusets og tårnets tagværker er 
genanvendt materiale med bladede udskæringer. 
I våbenhuset taler dimensionerne snarest for 
spær, tilhørende en tagværkskonstruktion som 
korets og skibets, mens tårnets snarest er gamle

bjælker og i så fald fra et tagværk med skråsti
vere. I koret fandtes før restaureringen et stykke 
af et oprindeligt spær med naglehuller for plan- 
kedække, genanvendt som lodret spærstiver i 
den tagstol, som opsattes ved hvælvslagningen.

Opvarmning. En tkakkelovn opsattes 189215 
og benyttedes helt frem til 1956 trods planer om 
centralvarme og indretning af fyrkælder under 
nordkapellet 1941-43. 1966 erstattedes to pro
visorisk opstillede olieovne af et oliefyret luft
opvarmningsanlæg, der senest 1988 ændredes til 
elektrisk styring.

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde. 
Tagene har røde vingetegl fra seneste restaure
ring. Kamme og kamtakker afdækkes af mid
delalderlige munke og nonner, som dog til dels 
er fornyede.

†Kalkmalerier. 1) O. 1250-1350. På skibets
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overvægge ses svage spor af en ca. 15 cm høj 
kronfrise, umiddelbart under det oprindelige 
tbjælkelag. Frisen, hvis udformning er uklar, 
fremtræder nu med bred okkergul stribe, ind
rammet af to røde.

2) O. 1525. På østkappen af skibets østligste 
hvælv afdækkedes 1956 en stump kalkmaleri, 
der efter besigtigelse atter hvidtedes over. Frag
mentet (fig. 16) viser en skægget, baretprydet 
mandsperson med bog og ulæseligt minuskel- 
skriftbånd, formentlig forestillende en profet. 
Muligvis voksede skikkelsen op af en blomster
kalk, således som det kendes fra flere af tidens 
udsmykninger.37

INVENTAR
Oversigt. Den lille kirke er rig på inventarstykker fra 
middelalderen. Foruden døbefonten bemærkes to, li
geledes romanske, figurer forestillende Johannes og 
Mikael, derudover et korbuekrucifiks fra o. 1400 og 
fra århundredets sidste halvdel midtskabet af en fløj- 
altertavle. Fra samme tid stammer antagelig en dør
fløj, der ved restaureringen 1941-43 flyttedes fra 
nordkapellet til sakristiet, mens det malede alter- 
bordspanel sandsynligvis først kom til i begyndelsen 
af 1500’rne, da også gravstenen over Jørgen Navl blev 
udført.

En ny altertavle opstilledes 1626; herredsfogden, 
der boede og 1624 døde på Vesterbygård, havde for
æret 100 sietdaler dertil. Altersølvet er skænket i 
1700’rnes første årti af kirkeejeren, Niels Slange; kal
ken afviger fra både alter- og sygesæt i Viskinge, som 
han også donerede, disken er bortkommet, men ob
latæsken svarer til nævnte kirkes. Igen i slutningen af 
forrige århundrede betænkte en ejer kirken, denne 
gang med et sygesæt og en alterkande, foruden den 
usædvanlige orgelfacade, der midt i 1700’rne var ud
ført til Vartov kirke i København. 1861 gav synet 
udtryk for megen påskønnelse af kirkejerens smag, 
omhu og opofrelse i forbindelse med den hovedre
paration og forskønnelse, kirken havde modtaget. 
Det drejede sig om et nyt maleri i altertavlen og op
stilling af stoleværk samt maling, vistnok med ege- 
træsfarve af inventaret. Ved en restaurering under an
den verdenskrig fjernedes denne tidstypiske bema
ling; altertavlen stafferedes under indtryk af rokoko
orglets marmorering. De middelalderlige billed
skærerarbejder, der hentedes ned fra loftet, 
konserveredes og anbragtes i kirken.

Alterbord, middelalderligt, muret direkte op ad 
østvæggen, for tiden helt dækket af panelværk. 
1942 åbnedes en helgengrav, hvori fandtes et reli
kviegemme af bly indeholdende en lille knogle
stump svøbt i lærred.

Alterbordspanel (fig. 19-20), fra 1500’rnes første 
årtier, bemalet på begge sider.38 Panelet måler

Fig. 18. Midtskabet af 
den gotiske altertavle 
sammen med Mikael og 
Johannes, på loftet. Mi- 
kaelfigurens usædvan
lige højde fremgår tyde
ligt (s. 1980, 1982 og 
1986). N. J. Termansen 
fot. 1935. - Central com
partment of the Gothic al- 
tar-piece with St. Michael 
and St.John in the loft. 
The Michael figure is un
usually tall. Photographed 
when stored in the loft.

136*
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Fig. 19. Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, med skabeloneret bemaling, sml. fig. 20 (s. 1977). NE fot. 
1989. - Altarfrontal from the first decades of the 16th century with stencilled decoration, cf fig. 20.

100 x 134 cm og dækker knapt nok det murede 
alterbords forside. Det består af fire vandrette 
planker i en ramme, hvis sidestykker danner 
korte ben, fordi det nedre vandrette bræt er 
smallere end de andre. På den ene side ses en 
fremstilling af Marias himmelkroning, på den 
anden skabelonerede ornamenter. Scenen er 
henlagt til et rum med flisegulv, indrammet af 
søjler, der nærmest har karakter af balustre med 
bladskeder, som fra en midtring går både op og 
ned. På en bænk sidder Gud Fader, med kejser- 
krone på hovedet, holdende scepter i venstre 
hånd og i højre kronen over Marias hoved. Hun 
knæler foran bænken og har hænderne samlet i 
bøn. Til højre sidder Kristus med tornekrone på 
hovedet, i venstre hånd holder han verdenskug- 
len med kors, i højre Marias krone; over den

svæver Helligåndsduen. I hjørnerne ses medal
joner hvori evangelistsymbolerne med skrift
bånd, dog mangler nu indskriften under Johan
nes; til venstre forneden læses: »S. Marcvs« og 
til højre foroven: »S. (L)vcas«, forneden: 
»S.(M)atevs«. De lodrette rammestykker er 
vandret delt i felter; det øvre illuderer som så
kaldt alterbryn (den tekstilbort, der skjulte 
overgangen mellem forsiden og alterbordspla- 
den) afsluttet forneden med en frynsebort i for
skellige farver.

Det hovedsagelig i Nordvestsjælland virk
somme værksted har endvidere forsynet bl.a. 
Hagested og Kirke Hvalsø med alterbordspane- 
ler,39 hvor motivet er Kongernes tilbedelse, 
mens billedet på panelet i Nørre Jernløse fore
stiller Johannes Døberen.40
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Fig. 20. Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, med fremstilling af Marias himmelkroning og evangelist- 
syjnboler i hjørnerne, sml. fig. 19 (s. 1975). NE fot. 1989. - Altarfrontal from the first decades of the 16th century, 
showing the Coronation of the Virgin, and with the symbols of the Evangelists in the corners, cf fig. 19.

Den modsatte side er mønjerød med brun 
skabelonering (fig. 19); to identiske skabeloner 
er brugt på alterbordspanelerne fra Kalundborg 
S. Olai kirke og Store Fuglede, begge nu i Na
tionalmuseet.41 Også på denne side er ramme
træet delt i felter af forskellig farve; på det øvre, 
vandrette ses desuden et af de to anvendte ska
belonornamenter.

Allerede 1908 var alterbordsforsiden »stærkt 
medtaget af den idelige gnidning af forhænget 
når dette drages op og ned af besøgende«.42 1989 
er farverne fastlagt i forbindelse med en fore
stående restaurering.

Alterklæde, fra 1979 eller nærmeste år derom
kring,43 af rødt uldstof, med tre mindre, latinske 
kors. †Alterklæder. 1667 nævnes et klæde bestuk
ket med guldtråde.11 Et alterklæde fra 1704 var

1807 i pjalter, året efter manglede alterklæde, og 
1812 var det forrevet og ubrugeligt, så at et nyt 
måtte anskaffes, men endnu 1824 siges anskaf
felse af et nyt alterklæde at være højst nødven
digt, da det gamle ikke sømmede sig for den 
offentlige gudstjenestes værdighed.44 1830 var 
alterklædet meget mådeligt, først 1834 omtales 
et smukt nyt af fløjl. Igen 1852 var det itu og 
falmet, næste år var et nyt anskaffet.30

Altertavle (fig. 21), med reliefskåret årstal 
1626; i storstykkets midtfelt maleri fra 1861, i 
sidefelterne evangelistbilleder fra 1941. Tavlen er 
den yngste af en gruppe fra 1620’rne, der alle 
henføres til Anders Nielsen Hatts værksted i 
Roskilde.45 Billedskæreren formodes at dø 
1625,46 men værkstedet synes videreført og har 
antagelig leveret bl.a. prædikestolene i Årby og
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Rørby (s. 1481 med fig. 51 og s. 1526, fig. 34- 
35). Tavlen består af postament, tredelt stor
stykke med sidevinger, topstykke, der oprinde
lig har været tvedelt som gruppens øvrige, flan
keret af hermer og vinger, hvis halvfigurer har 
dydeattributter; øverst volutgavl.

Postamentfeltet indrammes af profilliste med 
hammerudvidelser foroven, til siderne frem
spring med nu tomme nicher og yderst vinger 
med øreflipvolutter. Den karnissvungne bjælke, 
som bærer storstykket, smykkes på undersiden 
af ranke, hvori årstallet indgår. Under hjørnerne 
er anbragt hængestykker med maske (fig. 45). 
Over postamentfremspringene sidder konsoller 
med diademhoved, og ovenover er storstykkets 
to frie søjler placeret. De har, ligesom halvsøj
lerne i siderne, glatte skafter med korintiske ka
pitæler og bruskede prydbælter, hvis nicher 
rummer putti med lidelsesredskaber: ferle og 
ris, søjle, hammer og nagler samt kors. Sidefel
terne er vandret delt, og hvert arkadefelt ind
rammes af omløbende rankeslyng afbrudt af li
stekapitæler. I sviklerne ses yngre blomster- el
ler bladknop oven på oprindelig fladsnitsdeko- 
ration. Vingerne fremtræder som et nøgent, 
kvindeligt, vinget væsen, hvis underkrop dæk- 
kes af skællagt volut, desuden frugtophæng og 
tøj guirlande. Gesimsen er forkrøppet over stor
stykkets midtfelt og brydes her og på hjørnerne 
af bøjler med englehoved.

I topstykket ses due i strålekrans, antagelig 
anbragt samtidig med det nye altertavlemaleri 
1861. Fra samme tid stammede formentlig fire 
tenglehoveder i hjørnerne, som fjernedes 1941. 
De flankerende dydehermer viser Håbet med 
anker og fugl (mod nord) og Kærlighed med 
barn (mod syd). Sidevingerne er formet som 
storvingerne, dog med akantusblade i stedet for 
skællagt volut. Kvinderne repræsenterer her dy
der, henholdsvis Tro med opslået bog, men nu 
uden kors,47 og Retfærd med vægt. Over gesims 
med glat frise og stærkt udkraget kronliste af
sluttes tavlen af en lav, brudt volutgavl, som 
modsat gruppens andre tavler rummer kranium 
over korslagte knogler, sml. *topstykker fra 
epitafier leveret af samme værksted.48 Kuglerne 
her såvel som på storgesimsen er af nyere dato.

Oprindelig har der på storgesimsen stået statu
etter forestillende Moses med lovens tavler og 
Johannes Døberen, som det endnu er tilfældet i 
Butterup og Grandløse. Sidstnævnte figur står 
nu i Værslev (jfr. s. 1942).

Tavlens staffering er meget medtaget af ud- 
tørringsskader; de nuværende farver påførtes 
ved kirkens restaurering 1941-43 oven på ældre 
farvelag, hvoraf det ældste på kridtgrund.49 Søj
leskafterne er mørk blågrønt marmorerede, sva
rende til orglet. Sidefelternes rammer er ligesom 
detaljer på hermer og vinger forsølvede, andre 
detaljer som søjlekapitæler og rammer om 
prydbælternes nicher samt englehovedernes hår 
er forgyldt.

Indskrifterne er med gylden fraktur på sort 
bund, i postamentet gentagelse af en ældre: 
»Dod, hvor er din Sejr? Dod, hvor er din Brod?
1 Korr. 15-55«, i gesimsfrisen: »Gorre dette til 
min Ihukommelse,« og i topstykkets frise: »Ære 
være Gud i det höjeste.« O. 1770 læstes følgende 
»forneden på foden: Olluf Søffrensøn Herritz- 
fogit oc Annike Parckmands, som begge boede 
og døde i Vesterbyegaard anno 1624 gaff til 
denne Tafle 100 daler slette, Gud unde dem det 
evige Liff«50 (sml. gravkælder).

Storstykkets maleri er signeret af Carl Fiebig: 
»Fiebig 1861 «;51 det forestiller Kristi opstandelse 
og er malet med olie på lærred, 115 x 89 cm. 
Kristus, i rødligt klæde, står i gul strålekrans, 
himlen bagved er mørk, jordsmonnet i forgrun
den brunligt, soldaternes dragter malet med til
svarende afdæmpede farver. I sidefelterne ses 
malerier af evangelisterne signeret: »O(le) S(øn- 
der)g(aard) (19)41«. Billederne, der vistnok er 
malet direkte på træet, har karakter af portræt
malerier af gejstlige afbildet med evangelistsym
bolerne. Baggrunden står blåsort, dragterne er 
brune eller rødbrune, evangelistsymbolerne 
brune eller brungule undtagen englen. Bag fi
gurernes hoveder gule glorier.

†Maleri. Ifølge præsteindberetningen 1809 sås 
dengang »Jesus til bords med disciplene og i flø
jene hans fødsel, omskærelse, flugt osv.« En 
fremstilling af Nadveren i midtfeltet afdækkedes 
ved restaurering af tavlen i Himmelev (Kbh. 
amt) leveret af samme værksted. Hvad angår
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Fig. 21. Altertavle med reliefskåret årstal 1626. Storfeltsmaleriet er udført af Carl Fiebig 1861, sidefelternes 
billeder af Ole Søndergaard 1941 (s. 1977). NE fot. 1981. - Altar-piece with the date 1626 carved in relief. The painting 
on the central panel is by Carl Fiebig 1861, the paintings on the side panels are by Ole Søndergård 1941.
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Fig. 22. Midtskabet af en gotisk altertavle fra 1400’rnes anden halvdel, med en Golgatafremstilling, hvor nu kun 
menneskemængden under de forsvundne korsfæstede er bevaret (s. 1980). Ole Dufour fot. 1970. - Central 
compartment of a Gothic altar-piece from the second half of the 15th century with a representation of Golgotha, only the 
crowd beneath the now lost crucified figures is preserved.

sidefelterne synes det, som om beskrivelsen af 
kirkens to altertavler er blevet blandet sammen 
(den gotiske tavle stod i sakristiet), da de be
skrevne fløjmotiver sædvanligvis optræder på 
gotiske altertavler, mens evangelister eller dyder 
er de foretrukne i 1600’rne, jfr. de ovennævnte 
beslægtede tavler. Topfeltets motiv er ikke op
lyst. 1919 var der malet påskeliljer i sidefelterne 
(sml. prædikestol).

Altertavle (fig. 22), fra 1400’rnes anden halv
del. Kun midtskabet, 152 x 152, af den oprinde-

Fig. 23. Detalje af vrængende soldat i den gotiske al
tertavles midtskab, sml. fig. 22 (s. 1981). Ole Dufour 
fot. 1970. - Detail of a grimacing soldier in the central 
compartment of the Gothic altar-piece, cf. fig. 22.
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lig formentlig trefløjede tavle er bevaret, og det 
endda i reduceret stand. Skabet har rummet en 
Golgatafremstilling, hvoraf blot menneskeska
ren under Kristi kors er tilbage, mens selve 
korsfæstelsesfremstillingen mangler. Længst til 
venstre ses den segnende Maria, som hjælpes af 
Johannes og nogle kvinder. Nærmest korset står 
den blinde Longinus, der peger på sine øjne; 
lansen mangler nu. Maria Magdalene klynger 
sig til korsets fod, hvorunder ligger to kranier; 
salvekrukken står på jorden ved siden af. Til 
højre for korset ses høvedsmanden og i øvrigt 
soldater. I højre hjørne forneden sidder skrive
ren ved et lille bord, nærmest at ligne ved en 
skammel; bag ham Pilatus.52 Endvidere ses sol
dater, sovende eller vrængende (fig. 23).

Ved en besigtigelse 1919 forefandtes den gode 
røver, men 1935 var han borte, og der synes at 
have været planer om at rekonstruere såvel Kri
stus som de to røvere på korset.53 Først 1966 
blev tavlen hentet ned fra loftet med henblik på 
restaurering. Da konstateredes væsentlige ska
der på grund af den uhensigtsmæssige anbrin
gelse (allerede 1908 er tavlen fotograferet på lof
tet), således eksisterede kun tre af bagklædnin
gens fire brædder.

Ved den følgende undersøgelse af skabsram- 
men sås spor af dyvelhuller fra forsvunden blad
frise. Desuden kom huller fra fløjenes hængsler 
til syne, da yngre fyrretræslister på skabsram- 
mens forkanter fjernedes.54 Der synes at have 
været gitter foroven, men ingen fodskammel 
forneden. Endvidere antyder dyvelhuller tilste
deværelsen af forsvundne engle til at opsamle 
blod fra Kristi vunder. På den bevarede del af 
bagklædningen, undtagen foroven under det 
formodede gitter og bag figurgrupperne, kon
stateredes stemplinger i et regelmæssigt geome
trisk mønster (fig. 44). Ved restaureringen fjer
nedes en egetræsmaling, og tavlen fremtræder 
nu med yderst sparsomme rester af oprindelig 
staffering på kridtgrund. Det drejer sig om ca-

Fig. 24. S. Mikael, fra 1200’rne, oprindelig hørende til 
en †sidealtertavle (s. 1982). Sophus Bengtsson fot. 
1941. - St. Michael dating from the 1200s , originally part 
of a tside altar-piece.
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put mortuum på karmenes indersider og på 
skråfasen langs alle sider cinnober med á la grec- 
que bort i sølv; på baggrunden fandtes antyd
ning af metal i bunden af enkelte af de stemplede 
huller.

1809 stod tavlen i sakristiet; det synes ikke at 
fremgå, hvornår den er flyttet op på loftet. Mu
ligvis var det ved restaureringen 1861; den er 
fotograferet deroppe 1908 sammen med de to 
figurer af Johannes og Mikael (fig. 18). Samme 
år gjordes forsøg på at få disse middelalderlige 
billedskærerarbejder bragt ned i kirken eller de
poneret i Nationalmuseet, men der skulle gå 
lang tid, før det lykkedes. Først 1971 anbragtes 
tavlen på nordkapellets vestvæg efter konserve
ring og supplering med det manglende bræt i 
bagklædningen.

Fig. 25. Alterkalk fra 1708 eller 1709, vistnok skænket 
af kirkeejeren, Niels Slange. Udført af Christen Jen
sen, København (s. 1982). EM fot. 1966. - Chalice 

from 1708 or 1709, probably given by the church patron, 
Niels Slange. Made by Christen Jensen, Copenhagen.

(†)Sidealtertavle. S. Mikael (fig. 24), fra 
1200’rne, trædende på dragen, som dog for stør
stedelen mangler nu.55 Den usædvanlig store fi
gur måler 200 cm i højden. Håret ligger tæt over 
hovedet, bølget omkring ansigtet, og lader de 
store ører komme til syne. Øjnene har vandret 
kant forneden, næsen er lige, munden smal med 
antydning af et smil. Dragten slutter tæt til den 
langstrakte, smalle krop med u-formede folder 
under bredt skærf. Højre underarm er løftet, 
men lansen, han har holdt i hånden, mangler. 
Venstre arm er skjult bag det store, hvælvede 
skjold, som spidser til forneden; midtpå ses en 
bule. Under kjortlen kommer den nøgne højre 
fod frem trædende på den tilbageblevne del af 
dragen, vistnok en glat vinge. Af hale og for
krop er intet bevaret. Mikaelfiguren er hulet i 
ryggen.56

Allerede 1919 sås kun minimale spor af farver, 
en smule kridtgrund og lidt rødt på kjortlen. 
Siden 1971 på nordkapellets nordvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 25), fra 1708 eller 1709, 
med yngre bæger, vistnok skænket af Niels 
Slange sammen med en tdisk (s. d).57 Højde
19,5 cm.Den hvælvede fod er sekstunget med en 
række korte, flade rundstave ved overgangen til 
den flade fodplade. Midtdelt, godronneret knop 
bryder det seksdelte, cylinderformede skaft. På 
to af fodtungerne graveret kursiv: »lord lose 
Kirke«. På fodpladen mestermærke CIS over 
1707 (Bøje 262, dog med andet årstal) for Chri
sten Jensen, Københavnsmærke, hvis årtal for 
størstedelen falder uden for kanten, men tilsyne
ladende med sluttal 8 eller 9 (1919 tydet som 9), 
guardeinmærke for Conrad Ludolf og måneds- 
mærke jomfruen.

Disk, fra 1800’rnes anden halvdel, tvm. 14,5 
cm, fanen 2,5 cm bred, glat. Under fanen tre 
stempler: mestermærke for Vilhelm Christesen 
(Bøje 1142), der arbejdede i Slagelse 1846-56 og 
derefter fik borgerskab som sølvvarefabrikant i 
København, tl899. Desuden ses Københavns
mærke uden årstal og guardeinmærke for Simon 
Groth.

†Disk. Ifølge præsteindberetningen 1758 stod 
på fadet: »Niels Slange« og »om randen«: »Jör- 
löse Disch og Kalch vej 36 lod 3 qvint«.28
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Fig. 26-27. 26. Alterkande fra 1832, skænket til kirken 1893 af Karen Sophie Fonnesbech. Muligvis udført af 
Peder Jacob Malmborg, København (s. 1983). 27. Sengotisk alterstage (s. 1984). Thora Fisker fot. 1966. - 
26. Wine jug from 1832, given to the church in 1893 by Karen Sophie Fonnesbech. Possibly made by Peder Jacob 
Malmborg, Copenhagen. 27. Late Gothic altar candlestick.

Oblatæske, 1703, oval, 7 x 5,5 cm, ca. 2,5 cm 
høj. Såvel udseende som indskrift svarende til 
Viskinges (s. 1881). På låget graveret skrive
skrift: »Iördlöse Kirke 1704«, under bunden: 
»Forwend ey dette fra sin Hellige brug under 
Guds hefn og straf«. Desuden to skjoldformede 
stempler hvori DH over 1703 for Didrich Hoff, 
København (Bøje 280).

Alterkande (fig. 26), fra 1832, skænket til kir
ken 1893. Højde 30 cm, 37 med hanken. For
oven på korpus en ciseleret palmetbort; på 
standkanten er årstallet 1845 graveret og på en 
nyere plade under bunden med skriveskrift: 
»Denne Sølvkande er skjænket Jordløse Kirke i

taknemmelig Erindring om min afdøde Mands 
og min 50 aarige Besiddelse af Kirken og Ve- 
sterbygaard m. m. Aar 1893. K(aren) S(ophie) 
Fonnesbech.«. Fire stempler: et mestermærke, 
hvis første bogstav er udslidt, det andet et M, 
muligvis for Peder Iacob Malmborg (Bøje 919), 
der fik borgerskab 1815 og døde 1846. Han har 
leveret en kande til Præstø kirke 1839. Desuden 
Københavnsmærke 1832, guardeinmærke for 
Christian Olsen Møller 1831-40 og måneds- 
mærke vædderen. Desuden er antagelig i for
bindelse med overgivelse til kirken eller mulig
vis en reparation påført ovalt mesterstempel an
tagelig for Jens Holm, København.
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Fig. 28-29. 28. *Røgelse- 
kar fra 1200’rnes første 
halvdel (s. 1985). I NM2. 
29. Dåbskande af tin fra 
1800’rnes sidste fjerde
del, stemplet »Arendal 
Høy« * (s. 1986). Thora 
Fisker fot. 1966. - 28. 
*Censer from the first half 
of the 13th century. 29. 
Pewter ewer from the last 
quarter of the 19th century, 
stamped “Arendal Høy”.

†Alterkander. En tinflaske nævnes 1667; 1669 
betales 2 mk. for omdannelse af en gammel kir
keflaske.11 1844 var en ny alterkande bestilt, men 
endnu ikke færdig.30 I inventariet 1862 nævnes 
en alterkande af sort porcelæn med guldkors. 
Indførslen er senere overstreget; i stedet anføres 
den eksisterende kande.15

En †kalk og idisk, af sølv, nævnes 1647.58 
Sygesættet, fra 1892, skænket af kirkens ejer- 

inde,59 består af kalk, disk og oblatæske. Den

enkle kalk er 10,5 cm høj og har tre stempler på 
bægeret: mestermærke for I. Holm, Køben
havns bymærke (18)92 og guardeinmærke for 
Simon Groth. Disken, 6,5 cm i tvm., har gra
veret cirkelkors på fanen; den cylinderformede 
oblatæske er 4 cm i tvm. og kun 1 cm høj. Disk 
og æske har under bunden stempler identiske 
med kalkens.

Alterstager (fig. 27), sengotiske, 39 cm høje, af 
udpræget rødligt metal.60 Det cylinderformede 
skaft har tre skarpryggede, midtdelte ringe; flad 
fod med spor efter tre fødder, jfr. de bevarede på 
identiske stager i eksempelvis Hagested og 
Særslev (s. 547 og 1702, fig. 22). Lyseskål sva
rende til foden men mindre, begge med kraftig 
hulkel; lysepig af træ og ligeledes nyere, lav 
messingcylinder til støtte for lyset. 1862 var sta
gerne indrettet med †bliklys og »lamper«.15 - 
Syvarmet stage på sekssidet fod, omtalt 1927.61

†Alterbøger. 1647 nævnes en gammel dansk bi
bel, Christian III.s.58

Fig. 30. Dåbsfad fra o. 1550 med drevet fremstilling af 
Bebudelsen i bunden (s. 1986). Thora Fisker fot. 
1966. - Baptismal dish from c. 1550 with chased repre
sentation of the Annunciation in the centre.
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*Røgelsekar (fig. 28), fra 1200’rnes første halv
del, med halvkugleformet underdel på fod med 
svagt opbøjet kant og overdel som korskirke, 
hvis fire gavle krones af tårn med kors foroven. 
Heri øsken til kæde. Såvel gavle som tårntagets 
hjørner afsluttes med en knop. Tre par øskener 
med korte stænger til fæstelse af kæder. På låget 
og foroven på underdelen graverede siksakbånd 
og prikker. Karret hører til en gruppe næsten 
identiske, som hovedsagelig findes i eller kom
mer fra sjællandske kirker eksempelvis Hel
singe, Tjæreby, Sæby, desuden Svaneke.62 1905 
afgivet til Nationalmuseet (inv. nr. D5829).

†Messehagler. 1647 nævnes en halvslidt hagel af 
brunt fløjl, 1667 to fløjlsmessehagler med lidt 
guld og gammel baldyring på den ene og 1695 
igen blot en halvslidt messehagel.63 1808 og 
endnu 1818 manglede hagel, næste år burde den 
forsynes med for, 1812 var messehaglen forre
ven og ubrugelig, en ny burde anskaffes. 1839 
betegnes haglen som gammel og falmet, 1842 
brøstfældig, hvorefter der 1844 var anskaffet en 
ny.44 1927 ejede kirken en messehagel af rødt 
fløjl med guldkors.61

Alterskranke, fra 1941-43, udført efter tegning 
af arkitekt Marinus Andersen, halvrund, bestå-

Fig. 31. Romansk døbefont af granit (s. 1985). Thora 
Fisker fot. 1966. - Romanesque font of granite.

Fig. 32. Johannesfigur fra 1200’rne, oprindelig hø
rende til †korbuekrucifiks (s. 1986). Sophus Bengts- 
son fot. 1941. - Effigy of St. John from the 1200s, origi
nally belonging to a †chancel-arch crucifix.

ende af spinkle jernstandere med håndliste af 
nøddetræ.64 Den afløste en lignende spinkel, he
steskoformet †skranke. †Alterskranke? fra 
1700’rne, med udsavede, lysegrå balustre. Nu 
opstillet foran orglet (sml. fig. 37).

Font (fig. 31), romansk, af granit, tvm. 73 cm, 
nuværende højde 78 cm. Af Mackeprang65 hen
regnet til Kalundborgtypen og sammenstillet 
med Svinninge og Jyderup (s. 723, 745, fig. 16). 
Foden på disse tre fonte er ved hjælp af ind
huggede linjer formet som en base. Den er hug
get for sig, med mindre rundstav ved overgang
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Fig. 33. Korbuekrucifiks fra o. 1400, på yngre korstræ 
(s. 1986). NE fot. 1981. - Chancel-arch crucifix from 
c. 1400, the beams of the cross are later.

til kummen. På siderne er indhugget skråstre
ger. Kummen har lille rundstav ved mundings- 
randen. Der er tydelige spor af bemaling, jfr. 
synets ønske 1871 om at rense fonten for maling. 
Kravet frafaldtes dog det følgende år, da man 
fandt det tvivlsomt, om fonten ville vinde i 
skønhed derved.30 Tidligere ved korbuens nor
dre vange, siden 1943 i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfad (fig. 30), fra o. 1550, af messing, tvm.
42,5 cm, knap 7 cm dybt, nært beslægtet med 
fadet i Værslev. Af den ofte forekommende type 
med en drevet fremstilling af Bebudelsen i bun
den. Udenom ses udslidt minuskelindskrift og 
på fanen to rækker stemplede ornamenter.

Dåbskande (fig. 29), fra 1800’rnes sidste fjerde
del, af tin, 23,5 cm høj. Under bunden stemplet 
med versaler: »Arendal Høy«. Denne kandestø
ber fik borgerskab 1876; han har leveret adskil
lige kander som Jorløses, bl. a. til Hellebæk og 
Selsø, identiske med kander udført af familien 
Buntzen, jfr. dåbskanderne i Store Fuglede og 
Værslev.66

Korbuekrucifiks (fig. 33), fra o. 1400, på yngre 
korstræ. Figuren er 100 cm høj og hænger dybt i 
strakte arme. Ansigtet (fig. 34) sandsynligvis 
opskåret, tornekrone mangler på nær enkelte 
torne. Hageskægget er kort, uden detaljer. 
Kroppen er vel modelleret med vunde mellem 
ribbenene i Kristi højre side, maven rundet. 
Lændeklædet har snip i begge sider og rolige, 
næsten vandrette folder. Knæene er bøjede, fød
derne overlagte med højre øverst. Det glatte 
korstræ, af fyr, har udsavede ranker langs kan
ten, fra nyere tid.

Krucifikset nymaledes 1943 af Harald Munk; 
figuren har naturlig, dog noget mørk karnation, 
lændeklædet er mørkeblåt, korstræet brunt med 
mørkeblå affasning og lysegråt rankeværk. Bag 
Kristi hoved læses: »Inri«.67 Ophængt på skibets 
sydvæg, over indgangsdøren.

Sidefigur fra \korbuekrucifiks. Johannes (fig. 
32), fra 1200’rne, nu 66 cm høj. Det nederste af 
figuren og fodstykke mangler. Hovedet er stort 
i forhold til den smalle krop; håret ligger glat, 
som en hue der dækker ørerne, med bølget kant 
omkring ansigtet. Øjnene har en vandret under-

Fig. 34. Detalje af korbuekrucifiks, sml. fig. 33 
(s. 1986). EM fot. 1966. - Detail of the chancel-arch 
crucifix from c. 1400, cf. fig. 33.
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kant, næsen er lige, der fornemmes antydningen 
af et smil om munden. Kappen falder glat over 
venstre skulder og over armen, som bærer en 
bog, han støtter med højre hånd. Figuren er flad 
bagpå.

1919 sås rester af rødt, legemsfarve og guld på 
hår og bog. Efter konservering 1941 ophængt på 
korets sydvæg, vest for vinduet. Om tidligere 
anbringelse, se ovenfor under gotisk alterskab 
og fig. 18.

Prædikestol (fig. 35), fra o. 1600, snarest de sid
ste årtier af 1500’rne, sml. f. eks. Ledøje fra 1581 
(DK. Kbh. Amt s. 585). Stolen består af fire fag 
foruden et smalt, glat, vinkelret på væggen; den 
hviler på en muret blok, som kan stamme fra 
kirkens hovedistandsættelse 1861,31 mens op
gangen af gule mursten udførtes 1941.

Storfelternes arkade har kannelerede pilastre 
med profilbase og -kapitæl samt englehoved i 
sviklerne undtagen feltet nærmest væggen, som 
har hvirvelroset. På de afskårne hjørner smalfyl
ding indrammet af profillister. Postament og ge
sims er indrettet på tilsvarende måde, dog med 
glatte rektangelfyldinger under og over arkade
felterne. Himlens uregelmæssige form er afpas
set efter hvælvribberne; topstykker og spir ud
førtes i forbindelse med istandsættelsen 1941.

Rammeværket er brunt med forgyldning på 
lister, englehoveder og pilastrenes kannelurer. 
Felterne har gyldne frakturindskrifter på sort 
bund fra 1941, i postamentet citat fra Joh. 6,68: 
»Herre til hvem skulle vi gå hen...« og i det 
sidste felt: »Restaureret Aar 1941«. I gesimsfel
terne: »Salige ere de som høre Guds Ord...« og 
på himlen: »Lyset fra det høje har besøgt os for 
at skinne for dem som sidde i Mørke og i Dø
dens skygge«. Hjørnernes fyldingsfelter er 
grønmarmorerede, sviklernes englehoveder og 
enkelte lister forgyldte.68 Himlens underside 
sort. I skibets sydøsthjørne.

Stolestader, antagelig fra 1861 og hovedrepare- 
ret 1886.69 De enkle, glatte gavle afdækkes med 
vinkelstillede profillister; rygstødene har fire 
glatte fyldinger. 1919 havde stolene døre; enkelte 
opbevares nu i tårnets mellemstokværk. De har 
glatte, rektangulære fyldinger. Rødbrune med 
sort liste foroven på ryglænene og lys grøn kant

Fig. 35. Prædikestol fra o. 1600 (s. 1987). NE fot. 
1981. - Pulpit from c. 1600.

i fyldingerne. I nordkapellet står løse stole med 
flettet sæde.

† Skriftestole. O. 1760 omtales indretningen af 
en skriftestol i sakristiet.70 1835 burde den luk
kede stol i koret borttages; den nævnes ikke se-

30nere.
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Fig. 36a-b. Middelalderlig dørfløj (s. 1988). a. Sophus 
Bengtsson fot. 1941. b. Snit 1:15. Målt og tegnet af 
John Bennedsen 1989. - Medieval door.

tKister og skabe. 1667 anføres en gammel 
ubrugelig egekiste foruden låg og et gammelt 
egeskab med to låse.11

Pengebøsse, fra 1900’rne, af messing. I skibet, 
ved indgangsdøren.

tPengebøsse, nævnt i inventariet 1861,15 mulig
vis identisk med en af blik, der 1927 var i våben
huset.61

Dørfløje. 1) (Fig. 36) middelalderlig, bestående 
af to brede og en ganske smal planke, som er 
samlet på en meget speciel måde, kendt i Eng
land, men tilsyneladende sjælden, om ikke ene
stående her i landet.71 Kun dørens yderside er 
tilgængelig, idet der på den indvendige i ny tid 
er skruet en træplade. Af de tre synlige jernbånd 
er de to øverste ældre end det nederste. De har 
indridsede skråstreger og er splittet op i enden. 
Det nederste, glatte bånd, som ender i en spids, 
er yngre. Lidt under dets nuværende placering 
ses tilsyneladende spor af samme gangjern, hvil
ket antyder en eventuel afkortning af dørfløjen. 
Oprindelig i den nu lukkede dør til nordkapellet 
(jfr. fig. 11), hvorfra den ved restaureringen 
1941-43 flyttedes til nyetableret døråbning i sa
kristiets vestvæg.72

2) 1800’rne, bestående af seks lodrette planker 
med to vandrette, profilerede revler på siden 
mod våbenhuset. Oven på revlerne sidder gang
jern, som kan være af ældre dato. Mod skibet er 
slået glat rammeværk langs kanten, desuden to 
vandrette bånd. Nyt dørhåndtag. Egetræsmalet 
mod våbenhuset, brun mod skibet. Mellem vå
benhus og skib. 3) 1900.15 Fløjdør med tre pro- 
fillisteindrammede spejlfyldinger i hver fløj. 
Brunrød på begge sider. Indgangsdør til våben
huset. 4) 1900’rne, glat. Til tårnet, malet som 
indgangsdøren.

Orgel (fig. 37), o. 1850, bygget af Frederik 
Hoffmann Ramus, København, fire stemmer, 
senere omdisponeret og udvidet med én 
stemme. Muligvis identisk med det tidligere or
gel i Skørringe kirke (Maribo amt), bygget 
1847.73 Leveret til kirken 1937 af I. Starup & 
Søn, København, og opstillet bag facaden fra 
torgel nr. 2. Oprindelig disposition: Gedakt 8’, 
Gamba 8’, Fløjte 4’, Oktav 2’. Nuværende dis
position: Principal 8’ (ny bas, diskant fra gam
mel Oktav 2’), Gedakt 8’, Fugara 8’, Fløjte 4’, 
Mixtur III (ny). Mekanisk traktur og registra
tur, sløjfevindlade. Mixturen står på en pneu
matisk vindladetilbygning med pneumatisk re
gistratur.

Den genanvendte rokokofacade fra torgel nr. 
2, tidligere i Vartov kirke, København, hidrører 
helt eller delvis fra dette orgels ombygning o.



Fig. 37. Orgelfacade fra o. 1755 med Frederik V.s og Juliane Maries initialer. Oprindelig i Vartov kirke, Køben
havn (s. 1988). NE fot. 1984. - Organ case from c. 1755 with the initials of Frederik V and Juliane Marie. Originally in 
Vartov Church, Copenhagen.
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Fig. 38. Lysekrone af støbejern, fra 1800’rnes sidste 
halvdel (s. 1990). Thora Fisker fot. 1966. - Cast iron 
chandelier from the second half of the 19th century.

1755 og har fire rektangulære felter med attrap
piber af træ. Det kronede topstykke bærer Fre
derik 5. s og Juliane Maries initialer; i sidevinger
nes snitværk indgår en violin, et horn og en 
obo. Træværket er grøn- og brunmarmoreret 
med forgyldning på vingerne, topstykket og pi
befelternes snitværk.74 Ved brandtaksationen 
185875 var orglet egetræsmalet med forgyldte 
ornamenter; tidligere var det hvidmalet.76 På 
podium i tårnrummet.

†Orgler. 1) Omtalt 1846, hvor det betegnes 
som ubrugeligt.30 2) Muligvis fra 1600’rnes slut
ning, antagelig ombygget o. 1755 af Hartvig Jo- 
chum Muller, København. Udvidet med to 
stemmer o. 1810. Orglet stod 1755-1874 i Vartov 
kirke, København, hvorefter det overtoges af 
orgelbygger Daniel Kohne, København.77 Tids
punktet for instrumentets opstilling i Jorløse 
kirke er usikkert; ifølge traditionen skulle det 
være skænket af kirkeejeren C. A. Fonnesbech, 
Vesterbygård (†1880).78 I tårnrummet.79

Salmenummertavler, fra 1941, enkle, firkantede 
med runde hjørner. Hvidmalede, med søm til 
løse numre af metal, †Salmenummertavler. På 
ældre fotografier ses sortmalede tavler med ud
savning foroven, til at skrive på med kridt.

Maleri, fra 18-1900’rne, olie på træ,80 120 x 70 
cm, forestillende Kristus på korset. Det gullige

legeme hænger på brunt korstræ. Forgrunden er 
brunlig, baggrunden sort med rød bræmme i 
horisonten. I enkel, profileret ramme. Henstillet 
i sakristiet.

Lysekroner. 1) (Fig. 38) 1800’rnes sidste halv
del, af forgyldt støbejern, nyrokoko, til stearin
lys. Antagelig identisk med den ene af de to 
messingkroner nævnt i inventariet 1927, der 
havde otte arme med 16 lys,61 som det er til
fældet med støbejernskronen. I skibets østfag. 
2-4) Fra 1900’rne, i barokform, af messing. I 
skibets vestfag, nordkapellet og våbenhuset.

På væggene lampetter opsat ved restaurerin
gen 1941-43.

Klokker. 1) (Fig. 39) fra 1466, med uidentifi
ceret støbermærke som desuden ses på klokke 
fra 1460 i S. Knuds kirke, Bornholm.81 Tvm. 78 
cm. Om halsen indskrift med reliefminuskler: 
»Int iar unses heren guset iiii in deme lxvii yar« 
(I Vor Herres år (1)4(00) i det 67. år). Indskrif
ten, hvis bogstaver varierer i størrelse, begynder 
med et aftryk af Maria med Jesusbarnet på ar
men, og foran det ses støbermærket (fig. 40). 
Der findes flere fejl i indskriften, således er »m« 
(tusind) udeladt, og i stedet for »cccc« (fire hun
drede) læses »iiii« (fire). På hankene dobbelt 
tovsnoning. Ophængt i slyngebom.

2) 1903, ifølge indskrift med reliefversaler 
mellem rammelister om halsen: »Støbt af B. 
Løw & Søn København« og på legemet: »Aar 
1903 er denne ny Klokke anskaffet i Stedet for 
en ældre omstøbt Klokke fra Aar 1742 ved En
kefru K. S. Fonnesbech til Vesterbygaard. Gud 
alene Æren«.15 Tvm. 84 cm. Ophængt i slynge
bom.

†Klokker. Inventarierne 1647 og 1695 anfører 
to klokker i tårnet.82 Den ene må være identisk 
med nr. 1, den anden kendes ikke. 1742 støbte 
Johan Bartold Holtzmann en klokke skænket af 
justitsråd Henrichsen til Vesterbygård og fru 
Agnete Finkenhagen.83 Inden klokkens omstøb
ning 1903 (jfr. nr. 2) blev den fotograferet (fig. 
41) og beskrevet.84 Tvm. 1 alen 8 tommer (ca. 50 
cm). Om halsen stod med reliefversaler: »Soli 
deo gloria me fecit Johann Barthold Holtzmann 
Hafniae« (Gud alene æren, J. B. H., København, 
støbte mig). Indskriften flankeredes af lister og
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Fig. 39. Klokke støbt 1466 (s. 1990). EM fot. 1966. - 
Bell cast in 1466.

bladborter; hankene havde masker. På legemet 
var en lang, versificeret indskrift ligeledes med 
versaler:

»Hør klockens lyd i Jesu naun 
som minder dig at komme 
til kirche for dit egit gaun, 
med troende og fromme, 
kom altid flittig naar den sig
i taarned lader ringe, 
lad ingen ting forhindre dig 
naar du den hører klinge 
forsøm ey self din salighed 
og kirckens sande goede 
see til du findes wel bereed 
og falder saa til foede 
din Gud og kjaere frelsermand 
at du i ham kand finde 
oprejsning af din syndestand 
ved troen overvinde.«

Formentlig på modstående side af legemet læ
stes: »Anno 1742. I(ste) januari er denne klocke 
bleven omstøbt og bekosted af davarende her-

Fig. 40. Støbermærke på klokke fra 1466, sml. fig. 39 
(s. 1990). Tegnet af Marianne Nielsen. - Founder’s 
mark on the bell from 1466, cf. fig. 39.

skab N(iels) H(enrich)s(en) og A(gnete) B. F(in- 
kenhagen).«

Klokkestol, af eg, med dobbelte skråstivere og 
krydsbånd under klokkerne.

(†)Klokkestol (sml. fig. 10), fra tårnets opførel- 
sestid, beregnet til en større og en mindre 
klokke. Spor efter skråstivere ved den store 
klokke (jfr. s. 1968).

Fig. 41. †Klokke støbt 1742 af Johan Bartold Holtz- 
mann. Omstøbningen af en ældre klokke bekostedes 
af kirkeejeren, Niels Henrichsen og Agnete B. Fin- 
kenhagen til Vesterbygård (s. 1990). M. Mackeprang 
fot. 1903. - †Bell cast in 1742 by Johan Bartold Holtz- 
mann. Recasting of an older bell paid for by the church 
patron, Niels Henrichsen and Agnete B. Finkenhagen of 
Vesterbygård.
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Fig. 42a-b. Gravsten over Jørgen Navl, †l506, (s. 1992). a. NE fot. 1981. b. Tegning af Søren Abildgaard i 
NM2. - Tombstone marking the grave of Jørgen Navl, †1506.

GRAVMINDER

Mindetavle, fra 1880,31 over Jens Jensen, Danne
brogsmand, såret ved Isted 24. juli 1850, og Carl 
Vilhelm Schacht, t29. juni 1864 på Als. Hvid 
marmortavle, 55 x 39 cm, med fordybede, sort- 
malede versaler. 1919 i koret, nu opsat i ramme 
af cement på skibets sydvæg, vest for døren.

Gravsten. 1) (Fig. 43) romansk, af granit, 179 x 
76 cm. På den øverste halvdel af stenen et relief
hugget latinsk kors. Indmuret i våbenhusets 
vestmur.85

2) (Fig. 42a-b) o. 1506, Jørgen Navl. Grå kalk
sten, 239 x 122 cm. Midt på stenen er i lavt relief

hugget en liggende, rustningsklædt mandsfigur. 
Hovedet hviler på en pude, og højre hånd støt
ter et sværd, der er lagt ned foran figuren. Lige 
over fødderne to våbenskjolde, til venstre for 
slægten Navl, til højre for slægten Griis »af 
Nordrup«. Den latinske indskrift med reliefmi- 
nuskler danner ramme om figuren: »Hic Iacet 
nobilis vir Georgius Naud q(u)o(n)da(m) capita- 
nius mangnificus(l) q(ui) obiit an(n)o d(omini) 
m d vj« (Her ligger den ædle mand Jørgen Navl, 
fordum en anset kaptajn, som døde det Herrens 
år 1506). I hjørnerne evangelistsymboler i ovaler 
omkranset af slyngbånd der danner en åben 
knude. Øverst Mattæusenglen og Johannesør-
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nen; nederst Markusløven og Lukasoksen. Ste
nen har været brudt i tre stykker, og reparatio
nen bryder skriftrammen tre steder. Beslægtet 
med sten fra o. 1500 i Ringsted over Niels Pe
dersen (Gyldenstjerne), jfr. DK. Sorø s. 174, 
med fig. 60, og Erik Andersen (Banner), †l483, 
Torslev kirke (Øster Han hrd., Hjørring amt).86 
1919 i gulvet i koret. Nu opsat på nordvæggen.

Gravkælder. Ved restaureringen 1941-43 stødte 
man under den vestligste del af koret på en grav
kælder, muligvis tilhørende Oluf Sørensen, her
redsfoged, og Anneke Parkman, der ifølge op
lysning fra midten af 1700’rne begge døde 1624 
på Vesterbygård og var begravet under altertav
len (s.d.).87 Rummet måler 205 cm i øst-vest og 
105 i nord-syd. På gulvet er tre revler i nord
sydlig retning beregnet som underlag for ki
sterne. Rummet dækkes af et muret tønde
hvælv.

†Begravelse? 1719 blev Peder Pedersøn af Haa- 
strup (sandsynligvis på Fyn) begravet i en svær
tet egekiste,88 uanset forordningen af 7. nov. 
1682. Det kan ikke udelukkes, at kisten har stået 
i den murede gravkælder.89

Kirkegårdsmonumenter. 1) Christen Andreas 
Fonnesbech, gehejmekonferensråd, ejer af Ve- 
sterbygaard og Saltofte, *7. juli 1817, †17. maj 
1880, Thora Pauline Fonnesbech, *15. maj 1814, 
†l6. marts 1846 og gehejmekonferensrådinde 
Karen Sophie Fonnesbech, *28. sept. 1820, †29. 
jan. 1907. Sandstensstele med fordybede versa
ler; under spærformet øvre afslutning en ege-

Fig. 43. Romansk gravsten (s. 1992). NE fot. 1981. - 
Romanesque tombstone.

løvskrans i relief. På gravsted nordvest for kir
ken tilhørende Vesterbygård.

2) Emma Fonnesbech Wulff, *1. maj 1847, 
†l3. jan. 1908, Orla Fonnesbech Wulff, ridder af 
Dannebrog, ejer af Vesterbygaard og Saltofte, 
*7. dec. 1846, †7. jan. 1913 og Beth Fonnesbech 
Wulff, *1. april 1863, t30. dec. 1939. Udseende 
og placering som nr. 1.

Ved kirkegårdsmuren nord for kirken er op
stillet 40-50 monumenter fra 1900’rnes første 
halvdel.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Værslev-Jorløse pastoratsarkiv. Liber daticus 1738- 
1821 (med syn 1804-20) og 1821-61 (med syn 1821- 
56). - Ved embedet. Kirkesynsbog 1862-1924. - Syns- 
protokol 1927-(80). - Se i øvrigt arkivalier for Hol
bæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindberetning med følgeskrivelse 1809. 
Indberetninger ved Aage H. Mathiesen og P. Hau- 
berg 1895 (bygning og inventar), (C. F. V.) Bruun- 
Rasmussen 1903 (klokke), Chr. Axel Jensen 1919 
(bygning og inventar, med tilføjelser til bygning ved 
Elna Møller 1966), N. J. Termansen 1935 (forunder
søgelse af inventar), Valdemar Sørensen 1938 (byg
ning), Niels Termansen 1941 (alterbordspanel), Ha
rald Munk 1943 (altertavle, prædikestol, orgelfacade 
og krucifiks), Elna Møller og Erik Moltke 1966 (byg- 

'ning og inventar), N.J.Termansen 1967, Ole Dufour 
1970, Lucien Hecklen 1971 (sengotisk alterskab), 
Hugo Johannsen 1973 (tårn), Mogens Larsen 1978 og
1983 (alterbordspanel og altertavle) og Marie-Louise 
Jørgensen 1979 og 1981 (inventar). - Ved udarbejdelse 
af beskrivelsen har redaktionen kunnet benytte rap
porter, tegninger og fotografier m.v. i arkitekt Mari
nus Andersens privatarkiv, venligst stillet til disposi
tion af arkitekt Mogens Andersen. — Bygningsbeskri
velse ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie- 
Louise Jørgensen og gravminder ved Anders Holm 
Rasmussen. Knud Prange har været konsulent vedr. 
heraldiske spørgsmål. Redaktionen afsluttet 1989.

Tegninger. NM2. To tegninger af gravsten (Jørgen 
Navl) ved Søren Abildgaard 1759. - Plan ved Aage 
H. Mathiesen 1895. - Tre tryk af plan og snit med 
angivelse af påtænkte forandringer samt skitse af 
nordkapellets blændmur ved Vald. Sørensen 1935. - 
Plan af gravkælder i kor samt formsten ved Vald. 
Sørensen 1941. -Tre blade med tegninger af relikvie
kapsel, S.Mikael og nordkapellets dørfløj ved Peter 
Linde 1941 og 1942. - Plan ved Per Godtfredsen 1966.
- Tegning af formsten ved Elna Møller 1966. - Op
måling af middelalderlig dørfløj ved John Bennedsen 
1989. -Skitse af gravsten over Jørgen Navl, udat.
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1 Roskildebispens jordebog s. 163.
2 Landebogen s. 129.
3 At kongen har jus patronatus siges udtrykkeligt 
1647 (note 58) og 1695 (LA. Bispearkivet. Skippinge 
hrd. 1617-1820).
4 I provstebogen for Ars hrd. hedder det 17. okt. 
1588, at præsten hr. Christen i Værslev har oppebåret 
kongetienden i 24 år ligesom hans formænd siden 
dronning Margrethe - alt ifølge Jorløse kirkes messe
bog, jfr. KglBibl. NyKglSaml. 974a~b. Danske chro- 
nologiske Anmærkninger osv.
5 Kirketienden var blevet ledig ved den forrige sog
nepræst, Niels Foss’ forflytning, og 13. april indgav 
sognemændene ansøgning om at få kirketienden i fæ
ste, hvilket øvrigheden imødekom den 30., jfr. LA. 
Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. 1695-1820.
6 Kronens Skøder, III, 297.
7 1738 havde rådmand og senere viceborgmester i 
København Niels Henrichsen jus vocandi; dog var 
præsten kaldet af den tidligere kirkepatron, kancel
liråd Fuglede (LA. Bispearkivet. 1738-1817. Specielle 
indb.). Sidstnævnte var den Niels Hansen Fuglede, 
som 1719 havde afkøbt kronen Vesterbygård. Ti år 
senere erhvervedes gården af Niels Henrichsen, hvis 
søn i 1750 solgte den videre til Kalundborgegnens 
store godssamler, general Chr. Lerche. I næsten hun
drede år tilhørte kirken nu Lerchenborg, hvis ejer i 
1804 afgav kaldsretten til kongen (RA. DaKanc. 
G119. (1799)-1828. Originale skøder til kongen på 
jus vocandi). 1843 købtes Vesterbygård af den senere 
konsejlspræsident Christen Andreas Fonnesbech 
(sml. kirkegårdsmonument), hvorefter kirken for
blev i denne families eje indtil overgangen til selveje.
8 NM6. Fundprot. 3005/1968. Se endvidere Jørgen 
Steen Jensen: Møntfund fra kirkegulvene i det gamle 
Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 122.
9 1808 var kirkeporten på ringmurens søndre side al
deles brøstfældig, jfr. LA. Holbæk amts provsti. 
1808-23. Synsforretn.
10 1665 nævnes den nordre låge, jfr. note 11, og 1827 
ønskedes den vestre låge repareret, jfr. note 30.
11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72. Kalund
borg og Sæbygård amter.
12 Lighuset siges at være opført på en grund stødende 
op til kirkegårdens hjørne, jfr. note 15.
13 Jfr. note 11. Indtægten for leje af laden anføres 
endnu i skødet til Niels Slange 1699 (note 6).
14 Det gælder bjælkehullerne nærmest gavlene samt 
parret lige vest for den nuværende bindbjælke mel
lem hvælvene. Tømmeret, der har været benyttet ved 
hvælvslagningen, var særdeles spinkelt, kun ca. 15 x
7 cm i tværsnit.
15 Ved embedet. 1862-1924. Kirkesynsbog.
16 F.eks. Reerslev og Bregninge (s. 963 og 1726). 
Ofte er våbenhusene dog bygget i to etager fra be
gyndelsen, således f. eks. i Havrebjerg, Gørlev, Årby

og Rørby (s. 1089, 1187, 1452, 1456 og 1502).
17 Tilsyneladende er ændringen gennemført i flere 
tempi. Således meddeler synsprotokollen lakonisk 
1886, at våbenhuset var forhøjet, og at man nu øn
skede et rundt vindue, jfr. note 15.
18 Tårnets bygningshistorie er i hovedtrækkene klar
lagt af Elna Møller (1966), hvis konklusioner på en
kelte punkter har kunnet suppleres gennem de ved 
restaureringen gjorte iagttagelser. Sidstnævnte refere
res i arkitekt Mogens Andersens rapporter og op
målinger (Marinus Andersens arkiv).
19 Jfr. rapporter ved arkitekt Mogens Andersen (Ma
rinus Andersens arkiv). En lignende forankring af 
loftsbjælker kendes bl.a. fra Havrebjerg (s. 1087) og 
det romanske ttårn i Finderup (s. 1155); i begge til
fælde hvilede bjælkerne dog på murlivets anker
bjælke.
20 Tilsvarende ses i det lille og antagelig nogenlunde 
samtidige tårn i Havrebjerg (s. 1089).
21 Jfr. diverse opmålinger i Marinus Andersens arkiv.
22 Det spidsmurede loft kendetegner her trappen i tår
net, formentlig rejst o. 1400 (s. 1451 og fig. 14), mens 
behandlingen af stikket ses på den ommurede syddør 
(s. 1458 og fig. 21). Hvis disse enkeltheder udtrykker 
en værkstedssammenhæng, er det værd at nævne, at 
et sildebensmuret loft også forekommer i Bregninge 
kirkes tårntrappe, tilhørende det ældste, lave tårn fra 
o. 1375-1400 (s. 1722).
23 F.eks. nordkapellerne ved Gierslev og Finderup 
syd for Tissø (s. 1122 og 1157).
24 De to diagonaltstillede huller ved gavlenes hjørner 
er hugget gennem murværk tilhørende det andet 
klokkestokværk. Det ses også tydeligt, at man ved 
dette indgreb har beskadiget de yderste trappeblæn
dinger (sml. fig. 6).
25 Beslægtet er gavlen på nordre våbenhus ved Hørby 
kirke på Tuse Næs, men afdækningens trinvise stig
ning savnes dog her, jfr. s. 494; endvidere Flemming 
Beyer, Tony Bødtker Munch og Jørgen Ganshorn 
Nielsen: Hørby kirke, i ÅrbHolbæk 1980, s. 35f.
26 Nævnes som kalkhus 1891 (note 15); endvidere 
indb. 1895 og 1919.
27 Jfr. gavlene på korene i Svallerup og Holmstrup (s. 
1591 og 1810) samt tårnet i Bregninge (s. 1726).
28 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
29 LA. Pastoratsarkivet. Liber daticus. 1738-1861.
30 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
31 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
32 Jfr. note 31. Den ældste beskrivelse af de nuvæ
rende gulve er fra 1895.
33 Jfr. f. eks. Hørby (s. 495).
34 Formstenen er gengivet på murermester Valdemar 
Sørensens tegning af korgulvets gravkrypt og er for
mentlig kommet frem ved omlægning af gulvet.
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Fig. 44. Detalje visende stempelornament på bag
klædningen af gotisk alterskab, sml. fig. 22 (s. 1981). 
N. J. Termansen fot. 1967. - Detail showing stamped or
nament on the back of the Gothic altar-piece, cf. fig. 22.

35 Lignende formsten med rygget glasfalsled mellem 
rundstav kendes bl.a. fra Baarse (DK. Præstø s. 862). 
I samlingerne af formsten fra de store sjællandske 
klosterkirker - Sorø og Esrum - påtræffes hyppigt 
sten af denne type. Venligst meddelt af museums
inspektør Morten Aaman Sørensen.
36 Jfr. f. eks. hovedkirken og Kvanløse eller Gierslev 
(s. 116 og 1127). Det er formentlig et lignende tvin
due, som 1825 indsattes i kirkens nordside, jfr. note 
30, efter at ønsket om et større vindue her var fremsat 
1818-19, jfr. note 29.
37 Jfr. Føllenslev (s. 1664).
38 Herom Marie-Louise Jørgensen: Malede alter- 
bordsforsider fra reformationsårhundredet. Foredrag 
fremlagt ved det 11. nordiske symposion for ikono
grafiske studier, Oslo 1989. Kirkelig billedbruk i 
Norden før og efter Reformasjonen.
39 S. 542, fig. 23-25 og DK. Kbh. Amt s. 828 med fig. 
3. Se endvidere Beckett: DaKunst II, 237.
40 S. 96 med fig. 12.
41 S. 1618 med fig. 12. Panelet fra S. Olai kirke er 
gengivet i Kalundborgs Historie. Red. Tore Nyberg 
og Thomas Riis. Bd. 1. Tiden indtil 1830, 1985, s. 53 
og 54.
42 Jfr. skrivelse fra maler E. Bayer 6. maj 1908.
43 Jfr. skrivelser af 7. jan. 1978 og 1. aug. 1980.
44 Jfr. note 29 og LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. 
Synsforretn.
45 Søndersted, Grandløse, Sønder Asmindrup og 
Tuse (s. 405, fig. 7a-b, s. 210 med fig. 9, s. 189 med 
fig. 6 og s. 604, fig. 16).
46 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 2260.
47 Jfr. Sønder Asmindrup s.190.
48 Se DK. Kbh. Amt s. 940 og s. 2154 med fig. 731.
49 Allerede 1935 var tavlens farvelag så medtagne på 
grund af udtørringsskader, at konservatoren afstod 
fra at foretage en nærmere undersøgelse. Samme for
hold gjorde sig gældende 1978. I sidefelterne var ind
til 1941 malet påske- eller pinselilje.

50 Jfr. NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. II, HofmFund. 
VIII, 225 og note 87.
51 Ved samme tid malede Carl Fiebig et maleri til 
altertavlen i Solbjerg, jfr. s. 1079.
52 Sml. Else Kai Sass: Pilate and the Title for Christ’s 
Cross in Medieval Representations of Golgatha, i 
Hafnia, Copenhagen papers in the History of Art, 
1972, s. 5-67.
53 1943 sendte billedskærer Frederiksen, Nørrebro, 
regning på 1 Kristuskrucifiks, 2 røverkrucifikser, 3 
kølbuer med blade og gennembrudt stavværk. Det 
fremgår ikke, hvad der skete med disse dele. Fra mu
seets side fremhævedes, at kun Kristusfiguren var ab
solut uundværlig.
54 Hullerne var udfyldt med dele af en trækningsliste, 
hvis underskrift lød: »Idiot-Helbredelses Anstaltens 
Industrie-Lotteries Hovedcontoir, den 25de Marts 
1861«. Hullerne var efterfyldt med kit.
55 Se Ebbe Nyborg: Mikaels-altre, i hikuin 3, 1977, s. 
157-82. Jfr. også Jørn Barfod: Holzskulptur des 13. 
Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig, 1984.
56 Figuren blev i ældre tid opfattet som S. Jørgen, 
hvilket har ført til oplysningen i DaAtlas (VI, 220), at 
kirken kaldes S. Jørgens kirke, hvis billede ses i sa
kristiet.
57 HofmFund. (VIII, 225) meddeler, at kalk og disk er 
givet af Niels Slange.
58 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds- 
bog.
59 Jfr. note 15. Kirken var dengang anneks til Værslev. 
Først 1913 blev sognet et selvstændigt pastorat, hvor
efter det 1970 blev lagt til Store Fuglede.
60 1647 benævnt kobberstager (note 58).
61 Ved embedet. 1927-(80). Synsprot.
62 DK. Frborg. s. 1222, 1402 med fig. 9, Kbh. Amt s. 
938 med fig. 3 og Bornholm s. 101. Dateringen af 
denne gruppe røgelsekar bygger på iagttagelser af 
Hiltrud Westermann-Angerhausen, jfr. notat fra 
1978, i Nationalmuseet.
63 Jfr. note 58 og 11 samt LA. Bispearkivet. Skippinge 
hrd. 1617-1820.
64 Jfr. Marinus Andersen: Jorløse kirkes knæfald, i 
Selskabet for kirkelig Kunst. Aarsskrift, 1943, s. 
14-15.
65 Mackeprang: Døbefonte s. 97 og 406.
66 DK. Frborg. s. 753 og s. 2618 med fig. 25. Se også 
DK. Holbæk s. 316 om de to kandestøberfamilier. 
Kanden i Store Fuglede er afbildet s. 1622, fig. 18.
67 1919 bar Kristus blåt lændeklæde, korstræet havde 
mørk egetræsfarve.
68 Den tidligere staffering stammede muligvis fra 
1861 (jfr. note 31), da tavlen blev opmalet og for
gyldt. Den stod mørkebrun med påske- og pinseliljer 
i storfelterne, palmegrene og allegoriske tegn i posta- 
ment og gesimsfelter.
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69 Jfr. note 30 og 15.
70 Jfr. NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. II. Se endvidere 
Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens byg
ning og brug, Studier tilegnet Elna Møller. 1983, s. 
109-26.
71 Herom se Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in 
Sweden, Stockholm 1988, I, især s. 402 og fig. 276.
72 Da tanken om at etablere en døråbning i sakristiets 
vestmur fremkom 1935, ville man udføre en ny plan
kedør med revler og smedede beslag. I stedet over
flyttedes den middelalderlige dørfløj fra den tilmu
rede dør til nordkapellet efter konservering på Natio
nalmuseet.
73 Skørringe kirke fik nyt orgel 1936 fra I. Starup & 
Søn, der sandsynligvis overtog instrumentet fra 
1847. Dette kan meget vel have været bygget af Ra
mus, der leverede orgler til de nærliggende kirker i 
Tirsted (1845) og Fuglse (o. 1860).
74 Kalundborg Folkeblad 25. aug. 1941: Orglets fa
cade skal føres tilbage til samme tilstand, som den 
havde på Frederik 5.s tid. Den nuværende marmore
ring er formentlig udført omkring dette tidspunkt.
75 LA. Brandtaxationer. Police 3105. Vester Kvarter. 
Matrikel nr. 160.
76 Jfr. indb. 1919. Ifølge Vartov kirkes inventarfor
tegnelse 1781 er orglet forgyldt og malet af Getreuer 
(Københavns Stadsarkiv. Reg. 37A. Vartov. Bygn. 
og inventar 1747-1835).
77 Vedr. Vartovorglet, se DK. Kbh. By bd. 4, s. 53 og

fig. 42 samt Ole Olesen: Vartov kirkes første orgel, i 
Mette Muller (red.): Festskrift Henrik Glahn, 1979, s. 
199-213.
78 Kalundborg Folkeblad 25. aug. 1941.
79 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den danske Orgelregistrant.
80 I inventariet 1927 (note 61) betegnet olietryk.
81 DK. s. 197. Se i øvrigt Uldall: Kirkeklokker s. 104.
82 Jfr. note 58 og LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 
1617-1708.
83 Jfr. LAVib. Håndskriftsaml. H7 (2) 62. Sjælland. 
Niels Lachmanns: Udkastning til en fuldstændig Be
skrivelse over gamle og nye mærkværdige Ting.... 
Ifølge HofmFund. VIII, 225, hvor indskriften gen
gives, var Niels Henrichsen justitsråd og borgmester 
i København.
84 Beretning indsendt af støberiet med henvisning til 
cirkulære af 26. april 1889.
85 Se i øvrigt Torkil Hinrichsen: Corpus der »romani- 
schen« Grabsteine Danemarks, I - XIII. Dissertation 
1978. Udg. som ms., Hamborg 1988 (eksemplar i 
NM2).
86 Jensen: Gravsten I, 31, nr. 70. Løffler: Gravsten, s. 
35, fig. 5.
87 DaAtlas VI, 220.
88 Jfr. Holger Malling: Begravelser i Provinsen i Aa
rene 1717-1721, i PersHistT. 8. rk. V, 153.
89 Ifølge forordningens artikel 4 var det tilladt at an
vende egetræskister, hvis kisten blev nedsat i en mu
ret grav.

Fig. 45. Maske på altertavlen fra 1626, sml. fig. 21 
(s. 1978). Thora Fisker fot. 1966. - Mask on the altar- 
piece from 1626, cf.fig.21.



Fig. 1. Kirken, set fra nordøst. NE fot. 1987. - The church seen from the north-east.

SEJERØ KIRKE
SKIPPINGE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog henregnet til 
Ods herred og ansat til to mk.1 Efter reformationen 
tilhørte den kronen,2 og sognet, der 1567 havde 34 
tiendeydere, lå nu under Skippinge herred.3 1621 for- 
skånedes den på lensmandens forestilling for at betale 
en fjerdepart af sin formue til bygningen af Kristian- 
stad kirke i Skåne, da den selv i mange måder var 
bygfældig og havde brug for sit forråd.4 1647 stad- 
fæstedes påny en tilladelse af 1555 for præsten på Se- 
jerø til at beholde kongetienden, når kirken havde 
fået sin part.5 Kirken, der led under den svenske be
sættelsesmagts plyndringer 1660, fik i årene o. 1670 
en større reparation, finansieret gennem lån hos en 
række sjællandske kirker.6 Den forblev i kongelig eje, 
indtil hofkøkkeninspektør Christen Nielsen fik skøde

på jus patronatus et vocandi 11. maj 1695.7 Allerede 2. 
aug. samme år solgte han imidlertid sine rettigheder 
til øens ejer siden 1692, amtsforvalter Jens Rost- 
gaard,8 der året efter tog initiativ til en større istand
sættelse (jfr. mindetavle s. 2010). 1710 overdrog sidst
nævnte øen og kirken til fætteren Frederik Rostgaard 
(jfr. altersølv, -klæde, messehagel, klokke, solur 
m.v.), der 1741 indlemmede sine besiddelser i stam
huset Krogerup, og efter hvis død 1745 kirken over
gik til datteren Anna Cathrine von der Maase (jfr. 
malet indskrift på nordpulpituret). Den forblev i 
slægtens eje indtil 1805, da stamhusbesidderen Fre
derik Anton Adam von der Maase solgte øen og kir
ken til borgmester i Kalundborg, Jørgen Peder Rom- 
medahl, der samme år afhændede øens gårde og kir-

Danmarks Kirker, Holbæk amt 139
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Fig. 2. Kirken, set fra sydøst. Carl Neergaard fot. 1897. - The church seen from the south-east.

mod syd og vest; dog er der fortsat åbne marker 
i sydvest og uhindret udsigt mod havet og hav
nen. Indtil 1904 havde kirkegården bevaret 
gamle grænser (jfr. fig. 2), men nævnte år fore
toges en mindre udvidelse mod syd i den fulde 
bredde.13 En snes år senere, i 1926, blev den atter 
udvidet, nu mod vest, hvorved den fik sit nu
værende omfang.14

Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kir
kegårds middelalderlige mure er i det store og 
hele bevaret mod øst og nord. Materialet er 
munkesten i munkeskifte over en syld af mark
sten, der stedvis strækker sig op i selve muren; 
dog er østsiden langs Kongstrupvej, fra og med 
hjørnet flikket og oppudset med cement. Det 
nævnte hjørne (sml. fig. 1) er skråt afskåret og 
tilsvarende affasning kendetegnede den gamle 
tmurs øvrige hjørner (sml. fig. 3).15 Murenes 
yderside er let fremspringende foroven under 
afdækningen.

Muren omkring udvidelsen fra 1904, dvs. øst
murens sydligste del og sydmurens østlige halv
del, der udvendig står pudset, har sokkel af beFig. 3. Landsbyplan 1795. - Village map.

ken til beboerne.9 1808 skødede Jørgen Rommedahl 
kaldsretten til kongen.10 Kirken tilhørte herefter øens 
selvejerbønder (jfr. malet indskrift på vestpulpituret) 
og senere kommunen,11 indtil overgang til selveje 9. 
dec. 1908.

Møntfund. En dansk fra Valdemar II fandtes 1856 på 
kirkegården.12

Kirken ligger på et bakkedrag i den sydlige ud
kant af Sejerby. Endnu omkring år 1900 (jfr. fig. 
3) lå den frit; men senere er bebyggelsen vokset 
ud langs Kongstrupvej og lukker nu udsynet



SEJERØ KIRKE 1999

ton og krones af fem skifter genanvendte mun
kesten. Den resterende hegnsmur omkring den 
store udvidelse fra 1926 er ligeledes af beton og 
foroven suppleret med munkesten fra den ned
revne vestmur. Samtlige mure står hvidkalkede 
og siden restaureringen 1964-66 afdækket med 
indadvendte vingetegl. Indtil kirkegårdsudvi- 
delsen 1904 havde de middelalderlige mure flere 
rækker af munke og nonner (sml. fig. 2, 4), som 
herefter i takt med udvidelserne erstattedes med 
en betonstøbt, indadvendt afdækning. - Uden 
for den nye del af østmuren vokser kastanier, og 
langs indersiden af murene omkring den vest
lige udvidelse er plantet et læbælte af born
holmsk røn.

Kirkegården har bevaret sin formentlig sen
middelalderlige portal i nordøst mod landsbyen. 
Portalen (fig. 1, 4), der springer let frem foran 
den omgivende hegnsmur, består af fladbuet 
køreport i øst og en ombygget? kurvehanksbuet 
fodgængerlåge i vest, begge udvendig falsede.

Fodgængerlågens let brynede kamtak smykkes 
af cirkelblænding, mens der over køreporten nu 
kun er bevaret nedre halvdel af en lignende 
blænding, som antagelig er ødelagt ved fjernelse 
af en kamtak på dette sted. Portalen har ind
advendt afdækning af munke og nonner, lagt i 
tre rækker. Begge døre lukkes af sortmalede 
tremmefløje af træ. - 1906 indsattes en supple
rende køreport i østmuren til den netop ibrug- 
tagne udvidelse af kirkegården.13 Porten lukkes 
af sortmalede tremmefløje af træ.

Midt i den gamle østmurs yderside findes et 
stentrin, som skal stamme fra en låge på dette 
sted og således have formidlet passage fra vejen 
til det højereliggende terræn på kirkegården.16 
På trinnets forside er med fordybede versaler 
indhugget initialerne F.R: CR: over årstallet 
1740 for kirkeejeren Frederik Rostgaard og hu
struen Conradine Revenfeld. De forsvundne 
†låger i øst såvel som i vest omtales tidligst 1664 i 
forbindelse med reparation,17 og senest 1856, da

Fig. 4. Inderside af portal i kirkegårdens nordmur (s. 1999). P. Hauberg fot. 1895. - Inner face of gateway in the 
north wall of the churchyard.
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Fig. 5a-c. Tværsnit. 1:150. a. Kor, set mod vest. b. Skib, set mod vest. c. Sydkapel, set mod nord. Målt og 
tegnet af Jan Gehl 1963; dog er fig. 5a og c suppleret og omtegnet ved Marianne Nielsen 1989. - Cross-sections. 
1:150. a. Chancel seen to the west. b. Nave seen to the west. c. South chapel seen to the north.

man ønskede lågerne tilmuret eller forsynet med 
jernriste.18 - Foran nordmuren, lige øst for por
talen er opstillet en mindesten (sml. fig. 1) med 
følgende inskription i fordybede, sortmalede 
versaler: »Marineforeningen satte denne sten til 
minde om 50 veteraner fra krigen 1848-49-50 og
33 veteraner fra krigen 1864 - alle fra Sejrø«.

Op til den gamle østmurs sydøsthjørne har 
man i 1860’erne19 opført et lille sprøjtehus. Den

hvidkalkede, teglhængte bygning er på de tre 
frie sider af marksten, og portalen mod nord 
lukkes af tofløjet, rødmalet bræddeport. Ifølge 
en lokal tradition skulle den stærkt flikkede, se
nest 1980 istandsatte bygning oprindelig have 
fungeret som kirkelade.20 Dette kan imidlertid 
ikke gælde den eksisterende bygning, som er af 
nyere dato og ikke anført på det ældste matrikel
kort (jfr. fig. 3). Muligvis har den †kirkelade,

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Jan Gehl 1963, suppleret og tegnet af Marianne Nielsen 1989. Signaturforklaring s. 9. 
- Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 7. Ydre, set fra nord. P. Hauberg fot. 1895. - Exterior seen from the north.

hvorfra man 1670 hentede 4000 gamle mursten18 
(vel middelalderlige munkesten) ligget på 
samme sted, idet man umiddelbart nord for 
sprøjtehuset iagttager en udvendig fortykkelse 
af kirkegårdsmuren.

1948 opførtes et ligkapel (arkitekt Marius Pe
dersen) uden for nordmuren.21 Den hvidkal
kede, teglhængte bygning har brudte gavle, af 
hvilke den østre omfatter fladbuet portal, flan
keret af firkantede vinduer og cirkulært.

Ved nordsiden af den tidligere eksercerplads, 
nu parkeringsplads øst for kirken er i nyere tid 
opført en toiletbygning som afløser for det tnød- 
tørftshus, man 1904 fik tilladelse til at indrette i 
sydvesthjørnet af den nye kirkegårdsudvi- 
delse.13

Et \fortov af beton, lagt omkring kirken efter 
1905,13 er gradvis borttaget siden 1940’rne og 
efter seneste restaurering helt fjernet.22

BYGNING

Kirken består af kor og skib fra o. 1300, hvortil 
der i løbet af middelalderen er føjet fire tilbyg
ninger, hvis indbyrdes rækkefølge dog ikke med 
sikkerhed kan bestemmes: Ældst er antagelig de 
to våbenhuse, af hvilke det søndre blev forhøjet 
og ændret til kapel efter hvælvslagning i skibet. 
Yngst er sakristiet ved korets nordside og tårnet 
i vest. Orienteringen er omtrent solret.

Sejerø, der i 1100’rne var skueplads for flere 
blodige kamphandlinger,23 har i lighed med an
dre mindre øer og udsatte kystegne først sent 
fået stenkirke,24 men utvivlsomt har der været 
en forgænger på samme sted i skikkelse af en 
†trækirke? Herom vidner indirekte placeringen 
på bakken, hvis højeste punkt er ud for stenkir
kens dørsteder, således at koret har måttet rejses 
på det skrånende bakkehæld. Endvidere skal
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Fig. 8. Facade mod øst 
og længdesnit i kor, set 
mod nord. 1:150. Målt 
og tegnet af Aage H. 
Mathiesen 1895. - Facade 
to the east and longitudinal 
section of the chancel seen to 
the north.

man ved flere lejligheder halvt inde under kir
kens mure have påtruffet skeletter, som doku
menterer stedets benyttelse som begravelses
plads i tiden inden stenkirkens opførelse.25

Stenkirken, der består af kor og skib, synes 
ifølge bygningsdetaljerne at skulle henføres til 
tiden o. 1300. Det gedigne byggeri må være op
ført med bistand fra indkaldte eksperter, og mu

ligvis har bispens repræsentant på Dragsholm 
formidlet kontakt til en bygmester fra selve 
stiftstaden Roskilde.

Planen er således udstukket, at korets udven
dige længde, indbefattet triumfgavlen, andrager 
halvdelen af skibets samlede længde og desuden 
svarer til sidstnævntes indvendige bredde - en 
proportionering, som ikke er helt almindelig.26

Fig. 9. Korets nordmur 
med oprindeligt vindue 
og en kalkmalet gesims 
(s. 2003), set fra sakristi
ets loft. HJ fot. 1987. - 
North wall of the chancel 
with original window and 
painted cornice seen from 
the loft above the sacristy.
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Derimod er det ganske i pagt med hævdvundne 
normer, når korbuens lysningsmål udgør en 
tredjedel af triumfgavlens bredde.27

De overgribende mål i forholdet mellem kor 
og skib kan muligvis forklares ved den omstæn
dighed, at koret samt triumfgavlens nedre dele 
er opført som byggeriets første etape. Dette 
fremgår tydeligst ved at betragte de nævnte af
snits sammenføjning mod nord, hvor murvær
ket står uden hvidtning mod sakristiets lofts
rum. Her ses, at korets gesims er opmuret og 
bemalet, inden triumfgavlens øvre skifter kom 
til og blev indføjet i en fortanding. Ydermere 
har man efter rejsningen af korets tagværk op
ført triumfmurens taggavl over et to skifter højt 
aftrappet tilbagespring, som også står tydeligt 
markeret i det ydre (sml. fig. 12 og 15).

Materiale og teknik. Kirken er opført af mun
kesten (25,5-26 x 12 x 8,5 cm) over en mark- 
stenssyld, der træder kraftigt frem under kor
gavlen, hvor den er omsat 1943. Selve murvær
ket er bygget som fuld mur, to og en halv sten 
svær, og henmuret i et uregelmæssigt munke
skifte, hvor overtallige løbere synes almindeligt 
forekommende. De omhyggeligt efterglattede 
fuger er let indtrykket foroven.

Mens selve murfladerne udvendig har stået i 
teglens røde farve, fik den to kopskifter høje, 
trinvis udkragede gesims, som nu kun er be
varet på koret, en malet dekoration (fig. 9, 10), der 
står synlig fra sakristiets loft. Gesimsen dækkes 
af kalk og puds, der har strakt sig 5 cm ned på 
næstfølgende skifte. I den hvidtede flade og fu
gemørtlen er med et spidst redskab trukket lin
jer, som danner et mønster af diagonaltstillede 
firkanter, af hvilke den på det øverste skifte sid
dende halvdel har været rødmalet, den nedre 
hvid og de mellemfaldende trekanter holdt i 
modsatte farve.28 Indvendig har væggene stået 
hvidtede, og på indersmigen af korets nordvin
due iagttages (fra sakristiets loft) på det hvidtede 
pudslag en malet dekoration, bestående af røde 
cirkelslag, vekslende med små gråsorte prikker.

Korgavlen (fig. 8) prydes af slanke, spidsbuede 
høj blændinger, samlet i en karakteristisk tre
gruppe, der hæver sig over et savskifte i gavltre
kantens fodlinje. Kammene afsluttes af muse-

Fig. 10. Malet dekoration på korets gesims (sml. 
fig. 9), bevaret på nordsiden mod sakristiets loft 
(s. 2003). 1:10. Akvarel ved Niels Termansen, dateret 
august 1909. - Painted decoration on the chancel cornice 
preserved on the north wall abutting the sacristy loft (cf. 
fig. 9). Watercolour dated 1909.

trapper, der foroven mødes i en let, brynet top
tinde.

Døre og vinduer. Skibets to døre, af hvilke den 
nordre er bevaret og i brug, sidder så østligt, at 
der i kirkens vestende er plads til et pulpitur, 
hvilket i det mindste siden 1500’rne har været 
tilfældet. Norddøren har ydre, spidsbuet åbning 
og mod det indre en bredere, fladbuet anslagsni- 
che, i hvis vanger hullerne til en stængebom er 
bevaret. Syddøren er ændret allerede i middelal
deren ved ombygningen af søndre våbenhus til 
kapel. Under kirkens restaurering 1964-66 på
vistes anslagsnichens østre vange med 190 cm 
dyb kanal til stængebom og vederlaget for det 
fladbuede stik.

Af korets tre vinduer er det østre og nordre 
bevaret, men blændede. Skibet har i hver lang
side haft to vinduer øst for dørene, og af disse er 
det østre par slugt af nyere lysåbninger, mens 
det vestre, hvis stik er synlige i det ydre og fra 
tilbygningerne, blev tilmuret i forbindelse med 
hvælvslagningen og våbenhusenes opførelse. 
Vinduerne er i begge afsnit af samme type og 
kan nu bedst studeres fra sakristiets loftsrum 
(sml. fig. 9). De smigede, men spidsbuede åb
ninger repræsenterer en overgangsform, som 
kun ses sjældent blandt vestsjællandske kirker.29 
Korvinduet måler udvendig 77 cm i bredden, og 
den 35 cm brede lysning af rejste sten sidder 29 
cm inden for murflugten. Udvendig i fugen 
mellem den let fremspringende lysning og
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Fig. 11. Detalje af korhvælv: dværgsøjler i korets 
østre hjørner, sml. fig. 8 (s. 2004). NE fot. 1987. - 
Detail of the chancel vault: colonettes in the east corners of 
the chancel, cf fig. 8.

skråsmigen ses rester af søm, hvormed glasset 
har været fæstnet. Udvendig tangerer spidsbu
ens rulskiftestik den fremspringende gesims, og 
i skibet har vinduerne haft tilsvarende højtsid
dende plads.30

Indre. Den spidse korbue med hulkantede 
kragbånd forbinder stadig de to hovedafsnit, af 
hvilke koret har oprindeligt hvælv, mens skibet 
tidligere stod med bræddeloft. Det kultiverede 
korhvælv, hvortil der ikke er nære paralleller i 
Vestsjælland, men i Roskilde og de med stifts- 
staden forbundne kirker,31 hviler på forlæg, der 
ved overgangen til kapperne markeres af rund
stav. Ribberne er halvstens og spidser til mod

vederlag, hvor de udgår fra dværgsøjler (fig. 
11). Sidstnævnte har kapitæl med hulede sider 
under den smalle dækplade, og konisk søjleled 
mellem to vulstringe, af hvilke den nedre af
sluttes med tilspidset konsolagtigt led. På hvæl
vets overside fremtræder halvstenskapperne let 
indskårne og muret i aksmønster omkring is
selinjerne.

Skibets †loftsbjælker har hvilet på murkronen, 
som indvendig markeres af kopskifte. Fra lofts
rummene ses, at skibets taggavle er bevaret, men 
uden udvendig udsmykning som korets. Passa
gen gennem triumfgavlen sker ad en åbning, 
hvis rulskiftestik er let overgribende. Taggav
lens vestside har et tilbagespring på højde med 
hanebåndene og i toppen konstateres en nu ud
vendig blændet glug, afdækket med spærstik, 
som hviler på let udkraget binderskifte. Den 
forsvundne tagbeklædning (s. d.) har mod gav
len haft vederlag i et halvstens tilbagespring, 
hvorover den oprindelige kam med musetrap
per og toptinde står indkapslet i den senere for
højelse. Vestgavlens yderside er i modsætning til 
korets uden blændingsudsmykning, blot gen- 
nemtrukket af bomhuller._______________________

Tilføjelser og ændringer. I lighed med flertallet 
af de vestsjællandske kirker er den oprindelige 
bygning blevet udstyret med våbenhuse ud for 
begge døre. Om tidspunktet for deres tilkomst 
kan der kun gisnes, men det søndre er opført 
inden hvælvslagningen i skibet, og muligvis 
gælder dette for dem begge.

Søndre våbenhus (nu materialhus) er i middel
alderen forhøjet og omdannet til kapel med lav 
overetage - et bygningshistorisk forløb, som 
med variationer gentages i adskillige vestsjæl
landske kirker.32 Ved den tidligste omtale 1662 
benævnes tilbygningen kapel,17 mens der i de 
næstfølgende referencer - fra 1800’rnes anden 
halvdel - tales om kalk- eller materialhus.33

Den oprindelige bygning, som nu savner spe
cifikt daterende enkeltheder, hviler på en mark
stenssyld, der træder frem i gavlen, og er i øv
rigt opført af munkesten iblandet marksten. 
Taggavlen og flankemurenes gesims borttoges 
ved ombygningen, men den omtrentlige mur
højde står tydeligt markeret mod loftsrummet
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Fig. 12. Sydkapellet (s. 2004). HJ fot. 1987. - South chapel.

(jfr. fig. 5c, 14), hvor der tillige ses enkelte hul
ler fra de udtagne loftsbjælker. Ydermere har det 
oprindelige tag afsat sig spor på skibets forhø
jede murkrone, hvis gesims netop respekterer 
den forsvundne tagryg (sml. fig. 14). Den flad- 
buede dør er flyttet og forhøjet i nyere tid, men 
muligvis er den fladbuede anslagsniche mod 
rummet oprindelig; vest for døren ses sporene 
efter vangen af en ældre dør (sml. fig. 13).

Rummet belyses fra øst gennem et lille firkan
tet trævindue, udvendig indrammet af fladbuet 
blænding. Endnu i de første årtier af 1900’rne og 
muligvis frem til materialhusets nye funktion 
som fyrrum (1922) var vinduet blændet og stod 
som en firkantet niche mod det indre (sml. fig. 
21, 53); lysåbningen er dog rimeligvis oprindelig 
og først blændet i forbindelse med ændringer af 
tilbygningen.

Ombygningen til kapel er yngre end hvælvslag- 
ningen i skibet. Murene forhøjedes med munke
sten i munkeskifte (indvendig suppleret med en 
række marksten) og fik falsgesimser på flan
kerne samt en kamtakket blændingsgavl mod 
syd (jfr. fig. 5c, 12). Sidstnævnte er ganske vist 
helt ombygget 1872 ifølge årstal i bunden af de 
yderste blændinger; men det forekommer alli
gevel nærliggende at opfatte den som en rekon
struktion af den gamle sengotiske gavl, der må 
have været stærkt forfalden og til dels ændret. 
Herfor taler mønstermuringen af bunden i de 
fire midterste højblændinger - en detalje, som 
genfindes på sakristiets blændingsgavl. Materia
let er i øvrigt overvejende små gule sten samt 
genanvendte munkesten til mønstermuringen af 
det midterste sæt blændinger; indtil vort århun
drede stod blændingsgavlen i blank mur.
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Fig. 13. Sydkapellets gavl (s. 2005) under restaure
ring. Jan Gehl fot. 1964. - The gable of the south chapel 
in the course of restoration.

I det indre blev det flade bjælkeloft nu afløst af 
hvælv, hvilende på falsede hjørnepiller. De 
spidse skjoldbuer er helstens brede, ribberne 
halvstens, og der er små rektangulære spygatter 
i sviklerne. Samtidig ændredes den gamle syd
dør, og det hvælvede kapelrum sattes i forbin
delse med skibet ved indmuring af en spidsbuet, 
mod skibet falset arkade, som stod blændet, 
men bevaret (sml. fig. 21, 53) indtil opstillingen 
af kalorifer 1922.34 Den forhøjede bygnings øvre 
del er samtidig indrettet som et lavt styrt- 
rumsloft ifølge hullerne til tloftsbjælker, umid
delbart over hvælvkappernes top (sml. fig. 5c). 
Bjælkehullerne - fem i hver sidemur - har været 
gennemløbende og står endnu til dels åbne. Ad
gangen til loftsrummet, som kan have været be
regnet til opbevaring af tiendekorn, må være 
sket gennem en loftsluge, som nu er forsvun
det.35

Nordsidens endnu fungerende våbenhus (fig. 
15) er en lav tilbygning af munkesten i munke
skifte over høj markstenssyld. Flankemurene 
har falsgesimser, og taggavlen, hvis helstens 
brede kamme ligesom korets og skibets står 
med musetrapper, afsluttes af toptinde. Gavlfla- 
den brydes over det dobbelte savskifte af en en
kelt blænding, hvis tvillingdelte spærstik er kro
net af toprude og samlet på hængestav med fal
set konsol. Herunder åbnede blændingsbunden 
sig oprindelig i en nu blændet dobbeltglug, som 
er synlig fra loftet. En nærbeslægtet komposi
tion er bevaret på våbenhuset i Svinninge (s. 
714).

Den rundbuede dør, som sidder forskudt mod 
øst på linje med indgangen til skibet, er om-

Fig. 14. Skibets sydmur, set fra kapellets loft. Over 
det blændede vindue (s. 2012) er den oprindelige mur 
forhøjet (s. 2008) og her ses spor af et ttag (s. 2004) 
tilhørende et lavt våbenhus (s. 2005). Peter Kristian
sen fot. 1989. - South wall of the nave seen from the 
chapel’s loft. Above the bricked up window the original 
wall has been heightened, and here the traces can be seen of 
a †roof belonging to a low porch.
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Fig. 15. Middelalderlige tilbygninger ved kirkens nordside: Sakristi (s. 2008) og våbenhus (s. 2006). HJ fot. 1987. 
- Medieval additions to the north side of the church: sacristy and porch.

bygget og forstørret udvendig, men muligvis 
uændret for så vidt angår den indre, fladbuede 
niche. På ældre fotografier (fig. 7) fremtræder 
den udvendige åbning uregelmæssig og forhug
get, men ved en reparation i tiden omkring kir
kens overgang til selveje,36 er døren regulari- 
seret med en gråmalet kant af cement. Over 
buen iagttages en lille stenkonsol, og op ad gavlen 
er der på begge sider af døren vægbænke (jfr. fig.
15), hvis overside i det væsentlige udgøres af 
lange granitkvadre.

Formentlig har våbenhuset oprindelig været 
uden belysning. Det spidsbuede vestvindue med 
støbejernsstel har ved en modernisering fra 
samme tid som dørens regularisering37 afløst en 
mindre stilrigtig forgænger (med firkantet, af- 
sprosset trækarm), der for sit vedkommende

først synes indsat, efter at ønske herom var 
fremsat 1862.38

Det indre må oprindelig have stået med åben 
tagstol.39 I østvæggen ses to gemmenicher, af 
hvilke den nordre har aftrappet stik og måler 43 
x 28 cm i murflugten, mens bunden sidder 77 
cm over gulv; den søndre har derimod spærstik, 
og her er de tilsvarende mål 64 x 24 cm og 107 
cm.

Skibets to fag hvælv er antagelig indbygget i 
1400’rne. De hviler på falsede væg- og hjørne
piller, som uden vederlagsmarkering fortsætter i 
spidse helstens brede skjold- og gjordbuer. Rib
berne er halvstens, og der er rektangulære spy
gatter i flere af sviklerne. Umiddelbart forud for 
denne ændring af rummet og tagværkerne har 
man iværksat en forhøjelse af skibets sidemure og
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____ I

Fig. 16. Indre, set mod vest. NE fot. 1987. - Interior to the west.

gavle. Førstnævnte er hævet otte skifter, inklu
sive en gesims af to trinvis udkragede kopskifter 
(sml. fig. 14); forhøjelsen, som har stået blank i 
lighed med den ældste bygning, er på indersiden 
i øvrigt hovedsagelig opmuret af marksten. 
Triumfgavlen er hævet ved påmuring af den 
gamle gavlkam, hvis afslutning med musetrap
per og toptinde blot er gentaget.

Sakristiet (jfr. fig. 15), som ifølge sin gavl
blænding formentlig daterer sig til 1400’rne, har 
svære mure af kampesten, heriblandt flere store 
rejste, og suppleres med tegl foroven, til vin
due, taggavl og hvælv. Fundamentet er en frem
springende markstenssyld, der videreføres som 
høj sokkel og hæver sig markant over det fal
dende terræn. Sidemurene har falsgesims, og 
taggavlen prydes af syv spidsbuede højblændin

ger, korresponderende med let brynede kam
takker. Midterblændingen udmærker sig ved 
tvillingedelt stik under toptindens cirkelblæn
ding og har ydermere mønstermuret bund, nu 
skjult under hvidtekalk.

Det oprindelige vindue er en spidsbuet, ind
vendig falset åbning, hvis ydre fladbue er sekun
dær og skærer sig op i gesimsen. Vestmurens 
rundbuede præstedør er indsat 1898.40 Det indre 
dækkes af samtidigt hvælv, hvilende på forlæg 
undtagen mod koret, hvor man har indspændt 
en helstens bred, spids skjoldbue; ribberne er 
halvstens og spidser til mod vederlag. I nord
væggen er en gemmeniche, der måler 45 x 27 
cm i murflugt og sidder ca. 95 cm over gulv. 
Den fladbuede dør til koret er sekundært ud
videt mod vest.
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Det middelalderlige tårn, der er bygget på 
vestover faldende terræn, præges af omfattende 
reparationer gennem århundreder. Således er 
sydmuren udvendig fortykket med en skalmur, 
ligesom blændingsgavlene - i det mindste den 
vestre - flere gange er ombygget. De gentager 
dog formentlig den oprindelige komposition, 
der kan henføres til senmiddelalderen og endnu 
benyttes i 1500’rnes slutning.41 Murværket, 
hvortil i overvejende grad er benyttet marksten, 
hviler på en syld, der navnlig træder frem i vest. 
Munkesten er benyttet som supplerende materi
ale i tårnets øvre del, til detaljer og muråbnin
ger. Østmuren er bygget over skibets spinkle 
vestgavl og har i den fremspringende facade 
mod skibets loft en fladbuet spareblænding, så
ledes som det kendes fra andre vestsjællandske 
tårnbyggerier.42

Tårnrummet, som forbindes med kirken gen
nem en spidsbuet, mod skibet falset arkade, 
overdækkes af samtidigt hvælv, hvilende på for
læg, der i øst er hugget ind i skibets gavl. Rib
berne er halvstens, og i sviklerne ses små rektan
gulære spygatter. Hvælvet har endvidere lette 
overribber, som kun delvis er bevaret, og i syd
kappens østre halvdel ses et tillukket klokkerebs- 
hul, udforet med trærør, hvorpå slidspor efter 
klokkereb. Rummet belyses af et vestvindue, 
hvis ydre spidsbuede spejl er bevaret; herudover 
præges det af en udvidelse fra 1873, da vangerne 
muredes skrå af hensyn til lysvirkningen, og det 
rundbuede jernstel blev indsat.43

Adgangen til de øvre stokværk sker ad en fri- 
trappe til nordsidens fladbuede, falsede overdør. 
Det lave mellemstokværk er mørkt, mens klok- 
kestokværket har flikkede og ombyggede glam
huller mod alle fire verdenshjørner. Mod øst er 
der på hver side af skibets tagryg en fladbuet, 
ud- og indvendigt falset åbning, hvis indre stik 
er hugget væk i den nordre. Nordsidens glam
hul er velbevaret og udgøres af to små fladbuede 
åbninger, som gennembryder en fladbuet blæn
ding. Tilsvarende komposition er delvis bevaret 
i vest; men her har man på et tidspunkt udvidet 
åbningen, borthugget stikkene og den mellem
faldende pille, der dog senere er genopmuret. 
Det er fristende at sætte dette indgreb i forbin

delse med de svenske kaperes bortrøvning af 
kirkeklokkerne 1675-76 (se klokke nr. 1). Ende
lig er der mod syd to enkeltstående, nærmest 
kurvehanksbuede glamhuller, som må hidrøre 
fra en eftermiddelalderlig reparation (se neden
for). Flankemurene har falsgesimser, og de øst
vestvendte taggavle krones af syv kamtakker, 
hvorunder tilsvarende antal høj blændinger med 
trappestik. På tårnets vestside ud for mellem- 
stokværket er indmuret et mandshoved (fig. 17) af 
granit, som kan være genanvendt og stamme fra 
skibets vestgavl.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. Kirken led under den svenske besættelses
magts hærgen på øen 1659-60 (jfr. oversigt til 
inventar). Skaderne, der for bygningens ved
kommende blev opgjort til ødelæggelse af et 
glamhul på tårnets sydside samt tagene over sa
kristi og våbenhus, udbedredes 1661.18

Kirkens almindelige forfald nødvendiggjorde 
desuden andre istandsættelsesarbejder, som er

Fig. 17. Mandshoved på tårnets vestside (s. 2009). Jan 
Gehl fot. 1964. - Man’s head on the west side of the 
tower.
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Fig. 18. Mindetavle på korets nordvæg, opsat af Jens 
Rostgaard i anledning af kirkens reparation 1696 
(s. 2010). NE fot. 1987. - Tablet on the north wall of the 
chancel put up by Jens Rostgaard to commemorate the reno
vation of the church in 1696.

dokumenteret op gennem 1660’erne og i begyn
delsen af det følgende årti. Kirken sluttede kon
trakt herom med murermester Jens Pedersen, 
Roskilde, og som noget af det første blev prædi- 
kestolsvinduet og de sammensunkne gulve sat i 
stand. Allerede 166418 havde man fornyet loftet 
under klokkestokværket; men 1670 tog man for 
alvor fat på tårnet, som »stod på fald«: Det for
vitrede murværk blev udhugget og grundigt re
noveret på de tre sider, den vestre taggavl nyop
førtes og kamtakkerne repareredes. Arbejdet, 
hvortil bl.a. benyttedes 4000 »gamle mursten«, 
dvs. munkesten, fra den nedrivningsdømte kir
kelade, afsluttedes med hvidtning.

Det må på denne baggrund give anledning til 
undren, at øens ejer, købmand Poul Christensen 
Fyhn, i sin ansøgning om patronatsretten 1674 
fremhæver kirkens brøstfældige tilstand, og 
navnlig tårnets, hvis betydning som sømærke 
understreges.7

1696 fik kirken en ny tiltrængt istandsættelse 
ved kirkeejeren Jens Rostgaard, hvilket fremgår 
af en mindetavle (fig. 18) på korets nordvæg. Den 
ottekantede, brune kalksten med grå årer, 76 x

76 cm, er indmuret i den gamle vinduesniche og 
fastholdt med et jernanker, som er synligt fra 
sakristiets loft (jfr. fig. 9). Indskriften i fordy
bede versaler meddeler følgende: »Anno 1696 
haver hosbonden Iens Rostgaard barn fød vdi 
Synderivtland ko(ngelig) mai(estæ)t(s) ampts- 
forwalter over Cronborgampt med sin kierste 
Else Ivers Daatter fød vdi Fyen ladet denne 
brostfeldige kircke reparere.«

Det eneste sikre resultat af restaureringen er 
for bygningens vedkommende indlæggelse af to 
(†)træankre (fig. 20), som tidligere var spændt 
mellem skibets sidemure for at hindre udskrid
ning. Ved restaureringen 1964-66 blev de fjernet 
og for den østre bjælkes vedkommende henlagt 
på kirkegården. Denne er forsynet med årstal og 
kirkeejerens sammenslyngede initialer i relief: 
»1696 IR« (fig. 19). - Endvidere fik tårnet 
samme år en ny klokkestol (s.d.), og det er mu
ligt, at den svære skalmur på samme bygnings
dels sydside (se nedenfor) hidrører fra Rost- 
gaards istandsættelse.

Med opsættelsen af ovennævnte bygningsind- 
skrift synes skabt tradition for at mindes større 
istandsættelser ved indskrifter (se pulpiturer), 
således i årene 1776, 1846, 1877, 1922 og 
1964-66. I flere af disse tilfælde refererer ind
skriften til nystaffering af inventaret; for byg
ningens vedkommende nævnes kun, at gulvene 
blev fornyet 1922, mens man 1964-66 satte tårn 
og tagværk i stand. De to sidstnævnte restaure
ringer kendes imidlertid også ad anden vej. Ar
bejdet i 1922 (arkitekt Søren Lemche) omfattede 
således tillige fornyelse af tagbeklædning og in
stallering af varmeværk, mens den seneste ho-

Fig. 19. Årstal og initialer for kirkeejeren Jens Rost
gaard, skåret i relief på tidligere ankerbjælke, nu hen
lagt på kirkegården (s. 2010). 1:5. Tegnet af Peter Kri
stiansen 1989. - Date and initials of the patron Jens Rost
gaard carved in relief on former tie beam, now in the 
churchyard.



Fig. 20. Indre, set mod 
øst. P. Haubergfot. 1895.
- Interior to the east.

vedistandsættelse (arkitekt Jan Gehl) foruden de 
nævnte bygningsarbejder indebar et nyt varme
system.

Listen er naturligvis hverken fuldstændig eller 
dækkende. Således omtales i kilderne en repara
tion 1732,44 som bl.a. berørte altret (jfr. †alter- 
skranke), mens en række væsentlige ændringer 
og indgreb må læses ud af bygningen selv og 
kun tilnærmelsesvis kan tidsfæstes. Dette gælder 
den forstærkning af tårnets sydmur, som fortykker 
ydersiden indtil glamhullerne, hvor den afdæk- 
kes med vingetegl. Skalmurens nedre del er ho
vedsagelig af marksten (heriblandt enkelte lange 
kvadre), mens facaden herover er af små sten. 
Sidstnævnte materiale antyder et tilblivelsestids- 
punkt fra den senere del af 1700’rne eller i 
1800’rne; men forstærkningen, hvortil en paral
lel kendes fra Sæby (s. 902), kan dog meget vel 
gå tilbage til tårnets reparation i slutningen af 
1600’rne, muligvis arbejderne under Rostgaards

auspicier 1696. Blot må facaden i det væsentlige 
være fornyet ved senere lejlighed, sidst 1964-66, 
da man ommurede og sænkede skalmurens 
øverste del, hvorved glamhullerne atter fik de
res oprindelige højde (sml. fig. 2 og 12).

Gulvene i kor, skib og våbenhus er lagte 
1964-66 og består af røde sten på fladen uden 
fuge; i stolestaderne og tårnrummet er der grå- 
malet bræddegulv. Sakristiets gamle gulv af 
brede egeplanker (nævnes 183419) er retableret 
ved samme lejlighed; endelig har materialhuset 
gulv af cement.

†Gulve. 1895 noteredes, at gulvet i koret var af 
gule sten på fladen, mens der i skibets midter
gang lå brædder i omtrent samme højde (sml. 
fig. 20). Både tårnrum og våbenhus havde gulv 
af munkesten og gamle møllesten. - Ved istand
sættelsen 1922, da kirkens gulve fornyedes, og 
for korets og skibets vedkommende fik en be
lægning af røde sten på fladen, fandtes kvadrati
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ske gulvfliser, 20 x 20 x 5 cm, af rødt gods og 
uglaserede.

Vinduer. I korets sydvindue samt skibets to i 
det østre hvælvfag er indsat nyere støbejernsstel. 
På skibets nordside korresponderer rammen 
med en spidsbuet, udvendig falset muråbning 
fra o. 1891,45 mens det tilsvarende i skibets syd
side samt i koret først kom til ved kirkens over
gang til selveje 1908.13 Endnu sidder korets jern
ramme, der er rundbuet, udvendig i en fladbuet 
muråbning, som forlængedes 1908, men hvis 
øvre del kan være levn af en vinduesændring fra 
senmiddelalderen eller 1500’rne. Endelig har 
skibet i syd tæt op til materialhusets vestside et 
mindre fladbuet vindue, ombygget med ny af- 
sprosset træramme 1964-66.46 Åbningen, som 
skæres af pulpituret fra 1500’rnes slutning, men 
bryder hvælvpillens fals, kan være senmiddelal
derlig i sin oprindelse.

†Vinduer. Indtil o. 1900 havde selve kirken 
endnu de firkantede, afsprossede »stuevinduer«, 
som talrige kirker havde fået indsat i begyndel
sen af 1800’rne af hensyn til ventilation. Foto
grafier og beskrivelser fra tiden inden ændrin
gen o. 1908 (jfr. fig. 2) viser, at skibets prædike- 
stolsvindue var indsat i en stor og tydeligvis 
gentagne gange ombygget åbning47 med affa- 
sede hjørner (levn af smige sider?) og uregel
mæssig rundbue.

Tagværker. Kirkens tagværker (sml. fig. 5a-c) 
er velbevarede og af eg, bortset fra våbenhusets.

De præges i større og mindre grad af nyere ud
skiftninger, som til dels hidrører fra restaurerin
gen 1964-66, da skibets og tårnets tagstole for
stærkedes. Korets tagværk er formentlig oprin
deligt og af øksehugget tømmer. De seks fag 
med bladede og træfornaglede samlinger har et 
lag hanebånd og kort, lodret spærstiver. Skibets 
stol er antagelig samtidig med hvælvslagningen 
og af krydsbåndstype med et lag hanebånd og 
lodrette spærstivere, kæmmet ned over spærfo
den; stregnummerering fra vest. Sakristi, ma
terialhus og tårn har tagstole af samme kon
struktion, dvs. med et lag hanebånd og lodrette 
spærstivere; bladede og træfornaglede samlin
ger. I sakristiet er der på hanebåndene en num
merering med trekantet stik. - Våbenhuset har 
nyere tagværk af fyr.

Tagbeklædning. Korets og skibets tagflader er 
tækket med munke og nonner, hvilket forment
lig altid har været tilfældet. Således ses på 
triumfgavlens vestside aftryk efter tilsvarende 
beklædning af skibets ældste tag (jfr. fig. 22). 
Brokker af munketagtegl har ligeledes været be
nyttet til udjævning af taggavlens halvstens 
dybe aftrappede vederlag. Tagene har naturlig
vis været underkastet utallige reparationer gen
nem århundrederne. På ældre fotografier (jfr. 
fig. 2, 7) ses således, at korets søndre tagflade 
samt skibets fag nærmest tårnet har stået afdæk
ket med vingetegl, men her er situationen bragt 
tilbage til den oprindelige ved 1900’rnes to ho-

Fig. 21. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Aage H. Mathiesen 1895. - Ground-plan.
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Fig. 22. Detalje af triumfgavlens vestside med spor af 
skibets ældste tag og gavlkam (s. 2012). Peter Kristi
ansen fot. 1989. - Detail of the west face of the nave’s east 
wall with traces of the earliest roof and gable.

vedrestaureringer. På skibets nordre tagflade be
mærkes endvidere et korsmærke, lagt med gullig
brændte sten. Endnu omkring århundredskiftet 
fandtes et tilsvarende på sydsiden. O. 191613 fik 
materialhuset også munke og nonner i stedet for 
de vingetegl, som fortsat benyttes på kirkens 
øvrige tilbygninger.

Opvarmning. En kakkelovn opsattes 1894 i 
skibets sydside (sml. fig. 53) og fik aftræk gen
nem en fritstående skorsten i materialhuset (sml. 
fig. 21). Aftrækket var imidlertid ikke fyldest
gørende, hvorfor man 1896 eksperimenterede 
med en forhøjelse af skorstenen (jfr. fig. 2), der 
allerede året efter afløstes af en anden, ført op 
gennem tårnet langs dettes østvæg. 1922 udskif-

Fig. 23. Fragment af *glasmaleri (s. 2013), nu i NM2. 
1:2. Tegnet af Birgit Als Hansen. - Fragment of stained 
glass.

tedes kakkelovnen af kalorifer med indfyring fra 
materialhuset. Anlægget, der lige fra starten 
voldte problemer, ændredes 1937,13 men er 
1964-66 erstattet af oliefyret centralvarme.

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde; 
dog er markstenssylden fremhævet ved afrens
ning. Våbenhuset har gråmalet bjælkeloft.

Et solur fra 1743 er indmuret foroven på ma- 
terialhusets taggavl. På den brune sandstens- 
plade er timerne angivet med både romer- og 
arabertal, indhugget henholdsvis udenom og in
denfor en hjerteformet figur. Ved tavlens over
kant læses kirkeejerens og hans hustrus navne 
med fordybede versaler: »Rostgaard - Reven- 
feld«; ved underkanten: »Anno 1743«.

*Glasmaleri (fig. 23). Fragment af en middel
alderlig vinduesrude, af næsten uigennemsigtigt 
glas og bemalet med rød smalte. Fundet 1922 
ved udgravning i skibets nordøstre hjørne og 
sammen med andre fund (s. 2042) indleveret til 
Nationalmuseet (inv. nr. D 10319).

KALKMALERIER

1895 bemærkedes på altervæggen spor af kalk
malerier, som dog aldrig er blevet fremdraget. 
1906 - året efter at Nationalmuseet var blevet 
underrettet - afdækkedes derimod en udmaling 
fra 1558 på korhvælvet og skibets østre hvælv
fag. Arbejdet forestodes af Niels Termansen, 
der 1909 restaurerede skibets malerier med ud
strakt brug af opmaling, mens korets atter blev 
overhvidtet og nu kun kendes gennem to foto
grafier. Allerede 1926 var kalkmalerierne så til- 
sodede, at menighedsrådet anmodede National
museet om en rensning. Dette skete først 1943 
under ledelse af Egmont Lind, der ved en be
sigtigelse to år forinden udtalte, at billedernes 
miserable tilstand skyldtes opvarmningsfor
men, og at han aldrig tidligere havde set så slemt 
tilsodede kalkmalerier. Kaloriferen forsatte 
imidlertid også herefter sit ødelæggende værk 
indtil den seneste restaurering 1965, der ligeledes 
udførtes af Egmont Lind og skete sideløbende 
med installering af nyt varmeanlæg og afhjælp
ning af fugtgener. Ved denne seneste restaure
ring fremkom et hidtil ukendt maleri på triumf-
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Fig. 24a-b. Kalkmalerier af Josefs historie, malet 1558 på skibets østhvælv (s. 2014). a. Nordkappen, til venstre: 
Josef flygter fra Potifars hustru; til højre: Josef anklages og sættes i fængsel af Potifar. b. Østkappen, til venstre: 
Josef tyder Faraos drøm; til højre: Josef tyder mundskænkens og bagerens drømme. Egmont Lind fot. 1943. - 
Mural paintings of the Story ofJoseph, painted 1558 on the east vault of the nave. a. North cell, on the left: Joseph fleeing 
from Potiphar’s wife; on the right: Joseph is accused and imprisoned by Potiphar. b. East cell, on the left: Joseph interprets 
Pharoah’s dream; on the right: Joseph interprets the dreams of the ruler’s taster and the baker.

væggen samt en indskrift på korets nordvæg.
1) O. 1300. Dekorativ murbehandling fra kir

kens opførelse er konstateret på korets gesims 
og nordvinduets indersmig, jfr. beskrivelse s. 
2003.

2) Senmiddelalderlig indskrift på korets nord
væg over sakristidøren. Med rødbrune majusk
ler læses:»Maria - An(n)a«.

3) 1558 er skibets østlige hvælv ifølge årstal i 
vestkappen forsynet med en udmaling, der viser 
billeder fra Det gamle Testamente, nemlig sce
ner af Josefs og Salomons historie samt profet
skikkelser (jfr. fig. 28). De agerende i de for
tællende scener er afmalet som samtidspersoner 
tilhørende samfundets øverste lag, og det fælles 
tema for historierne synes at være en advarsel

Fig. 25. Blomsterornamentik (s. 2018). Urestaureret 
kalkmaleri fra 1558 på nordkappen af skibets øst
hvælv, sml. fig. 24a. M. Mackeprang fot. 1908. - 
Flower ornament. Unrestored mural painting from 1558 on 
the north cell of the nave’s east vault, cf fig. 24a.
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mod kvindens fordærvelige indflydelse, omend 
en nærmere fortolkning af billedprogrammet 
vanskeliggøres ved udsmykningens ufuldstæn
dige overlevering.48 Hermed tænkes på bille
derne i korhvælvet (se nedenfor) og på væg
gene. Der synes derimod aldrig at have været en 
udmaling af skibets vestlige hvælvfag, antagelig 
friholdt af hensyn til en forgænger for det nu
værende pulpitur.

De udvalgte scener af Josefs historie er malet på 
østhvælvets nordre og østre kappe. Nordkappen 
(fig. 24a, 27) er helliget to optrin af episoden 
med Potifars hustru. Først vises, hvorledes Josef 
afviser de utilbørlige tilnærmelser og flygter ud 
af huset, mens Potifars hustru - gengivet som en 
ærbar adelsdame - står tilbage med hans kappe 
(1 Mos. 39, 12). Dernæst optræder hun som an
klager med kappen over armen, og Josef kastes i 
fængsel af den opbragte Potifar (1 Mos. 39, 16- 
20). I begge scener er Josef, klædt som en ung 
hofsinde, identificeret ved et skriftbånd, hvorpå 
læses med fraktur: »Iosep«.

Østkappen (fig. 24b) viser Josef som drøm
metyder, således i søndre halvdel hvorledes han 
tydede mundskænkens og bagerens drømme (1 
Mos. 40) og i den nordre Faraos drøm om de 
syv fede og syv magre år (1 Mos. 41, 1-36). 
Sidstnævnte scene var dårligt bevaret ved af
dækningen, men omridset af fyrsten liggende på 
sengen og den stående Josef lod sig dog påvise, 
og identifikationen sikredes ved de to skriftbånd 
med »Faro« og »Iosep«. Ved sengens hoved
gærde er gengivet en af køerne. - Kappens an
den halvdel viser Josef, der stående udtyder 
mundskænkens og bagerens drømme. De to 
fængslede hofmænd sidder i en gabestok og er 
vist med attributter, som hentyder til deres 
drømme: Mundskænken holder Faraos bæger i 
hånden, og bageren bærer på hovedet en kurv 
fuld af hvedebrød, som imidlertid bliver ædt af 
en fugl. Josef, identificeret ved et skriftbånd, er 
vist foran fængslets porttårn.

Scenerne af Salomons historie er gengivet på 
hvælvets søndre og vestre kapper. På sydkappen
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Fig. 26a-b. Kalkmalerier af Salomons historie, malet 1558 på skibets østhvælv (s. 2014). a. Sydkappen: Salomons 
dom. b. Vestkappen: Salomons afgudsdyrkelse. Egmont Lind fot. 1943. - Mural painting of the Story of Solomon, 
painted 1558 on the east vault of the nave. a. South cell: The Judgement of Solomon, b. West cell: Solomon worshipping the 
idols.
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Fig. 27. Josef fængsles (s. 
2015). Urestaureret kalk
maleri fra 1558 på nord- 
kappen af skibets øst
hvælv, sml. fig. 24a. M. 
Mackeprang fot. 1908. - 
The imprisonment of Jo
seph. Unrestored mural 
painting from 1558 on the 
north cell of the nave’s east 
vault, cf fig. 24a.

barn, kronet og med en kvist som scepter. Over 
kongen læses: »Salem(o)n«. Kongen flankeres af 
fire medhustruer, af hvilke den ene lægger sin 
hånd på hans skulder og udpeger afguden. De 
fire kvinder er alle fornemt klædte adelsdamer 
med små fjerprydede baretter. Hustruen overfor 
kongen var tidligere udmærket med et nedhæn
gende nøgleknippe, nål og garnbold som for at 
symbolisere hendes ægteskabelige førsterang og 
»nøglemagt«. Foroven i kappen læses årstallet 
»1558«.

Profeterne i de otte kappesvikler er gengivet 
som halvfigurer i orientalske fantasidragter og 
identificeret ved hjælp af skriftbånd, hvorpå 
navnet i fraktur. I nordkappen ses til venstre: 
»Esaias«; til højre: »Hoseas«. I østkappen »Jere
mias« og »Seguel« d.e. Ezechiel. I sydkappen 
»Daniel« og en profet, hvis skriftbånd er ulæ
seligt. Tilsvarende gælder vestkappens venstre

(fig. 26a) er afmalet Salomons dom (1 Kong. 3, 
16-28). Kongen er vist frontalt i midten, bæ
rende krone, scepter og rigsæble. Ved hans ho
ved læses: »Salem(o)n«. Ved hans højre side 
knæler den rette moder med armene bønfal
dende udbredt; på jorden ved hendes side anes 
omrids af det nøgne barn. På den anden side af 
kongen står den falske moder og forsvarer kold
sindigt sin påstand. Bag hende er vist bøddelen 
med slagsværd over skulderen og det lille barn i 
den fremrakte hånd. Som pendant hertil ses en 
fornemt klædt hofmand i kappens østre side.

Vestkappen (fig. 26b) rummer en gengivelse 
af Salomon med sine mange hustruer og den 
afgudsdyrkelse de forledte ham til (1 Kong. 11, 
1-13). I kappens midte knæler Salomon i ære
frygt, barhovedet og med sceptret nedlagt på 
jorden, foran en afgudsstatue. Guden er vist for
oven på en snoet søjle i skikkelse af et nøgent
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Fig. 28. Profeten Amos (s. 2018). Urestaureret kalk
maleri fra 1558 i nordre svikkel af vestkappen i ski
bets østhvælv. Niels Termansen fot. 1909. - The 
prophet Amos. Unrestored mural painting from 1558 on 
the north spandrel of the west cell of the east vault over the 
nave.

profet, mens profeten i højre svikkel identifi
ceres som »Amos« (fig. 28).

Figurscenerne indrammes af en ornamentik, 
som trækker på et velkendt repertoire fra sen
middelalderens kalkmalede hvælvudsmyknin
ger. Således fremhæves hvælvbuerne med bøl
geranker og ribbekrydset af en stor roset. Her
udover er de dele af kapperne, som ikke optages 
af figurmaleriet, udfyldt med stregstjerner, ro
setter og granlignende kviste. Endelig er der 
over de fortællende scener malet blomsterkalke, 
til dels smykket af fugle.

Maleren har tegnet hele udsmykningen med 
en spids stift, inden han begyndte at male, og 
under kontureringen er tegningen ændret talrige 
gange. Farveholdningen er ikke væsensforskellig 
fra den middelalderlige praksis. Hovedsagelig er 
benyttet rødt, okker og gråt. En række af de 
finere enkeltheder, såsom kvindedragternes bro-

kadesmønstre var i det store og hele slidt bort, 
og kun tegningen anedes endnu; dog sås, at der i 
maleriet af Salomons medhustruer var benyttet 
grøn farve til denne detalje.

4) 0.1575-1625 har man på triumfvæggens 
nordre del malet et billede af Begrædelsen (fig. 
30), hvis ikonografi på et enkelt punkt frem- 
byder fortolkningsmæssige problemer. I for
grunden ses en fragmentarisk bevaret Pietá, hvis 
øvre del med Kristi afsjælede legeme, hvilende i 
skødet på den sørgende Maria med tildækket 
hår, er tydelig i hovedtræk. Det strider dog mod 
sædvanlig praksis, at Kristi legeme ikke er nø
gent, men hyllet i en rødbrun kappe. Bag denne 
gruppe er i billedets venstre del vist en yngling 
samt en skægget mand, vel Johannes og Josef af 
Arimatæa, der med sin højre hånd tager sig til 
skægget og med den anden har fattet om salve
krukken?. Også i dette tilfælde er kun øvre halv
del af de kappeklædte figurer bevaret. Som bag- 
grundskulisse anes en bygning og en trægruppe,

Fig. 29. Kærlighedspar (s. 2019). Overhvidtet kalk
maleri fra 1558 på korhvælvets sydkappe. M. Macke- 
prang fot. 1908. - Loving couple. Mural now white
washed from 1558 on the south cell of the chancel vault.



SEJERØ KIRKE 2019

Fig. 30. Begrædelsen og 
uidentificeret figur, mu
ligvis Mikael Sjælevejer 
(s. 2018). Efterreforma- 
torisk kalkmaleri på 
triumfvæggen. Egmont 
Lind fot. 1965. - The La
mentation and an uniden
tified figure, possibly Mi
chael the Weigher of Souls. 
Post-Reformation mural 
painting on the east wall of 
the nave.

hvis enkeltheder er udslettet. Til gengæld er 
Golgata tydelig i det fjerne med tre tomme kors, 
af hvilke Kristi kors i midten er størst og støtter 
stigen fra Korsnedtagelsen.

Problematisk er derimod fragmenterne af en 
stående figur i billedets højre halvdel. Der synes 
at være tale om en skægget mandsperson, som i 
sin højre hånd holder en kurv, hvori overkrop
pen af en nøgen figur. De bevarede levn peger 
da umiddelbart i retning af Mikael Sjælevejer, 
hvilket på den anden side forekommer usæd
vanligt i betragtning af sammenhængen.49 - In
gen af de fremstillede personer bar ifølge kon
servatoren glorier. Dog har Johannes en glat, 
hvidlig skive af stuk? omkring hovedet. Det sy
nes naturligt at tolke denne som levn af glorie, 
og det samme gælder tillige buetegningen over 
den stående mandsperson til højre.50

Farverne er sort (til konturer), rødbrun og 
oxydgrønt i trægruppen. Sidstnævnte er i øvrigt 
malet på en for mediet mere raffineret manér, 
idet træerne er sat op med gråsort og laseret 
tyndt med grønt, mens skygger, træstammer 
m.v. står med en brunlig-sort, varm farve.

†Kalkmalerier. Korets hvælv har haft en ud
smykning, udført af samme mester og samtidig 
med de bevarede billeder på skibets hvælv. 
Dette fremgår nu kun af to fotografier (fig. 29),

som indgår i den serie, museumsinspektør 
Mouritz Mackeprang optog under sit besøg i 
kirken 1908. Billederne viser de samme dekora
tive elementer, som endnu er bevaret på skibets 
hvælv (stregstjerner, kviste og bølgeranker). De 
fragmenter af figurscener, som fremtræder på 
fotografierne, er dog ikke tilstrækkelig tydelige 
til en identifikation. På nordkappen var i vestre 
del afmalet en arkitekturkulisse med ribbehvæl
vet rum. Endvidere sås et træ med fugl på gre
nen. Mere veldefineret er det billedudsnit af 
sydkappen, som Mackeprang foretog. Her ses 
en kvinde og en mand tæt omslynget (fig. 29), 
og begge i de samme fornemme samtidsdragter, 
som genfindes i skibets udsmykning. Uanset 
hvilket emne maleren her har illustreret, så fore
kommer scenen umiddelbart at være i harmoni 
med den moraliserende, kvindefjendske tone i 
den bevarede udsmykning.

INVENTAR
Oversigt. Foruden en font af gotlandsk kalksten ejer 
kirken fire træskårne figurer fra middelalderen. Se
nere tider har yderligere beriget inventaret, således at 
kirkerummet, trods plyndringer under svenskekri
gene, forekommer rigt på gamle stykker, et indtryk, 
der understreges ved tilstedeværelsen af to pulpiturer 
i henholdsvis nord og vest.
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Fig. 31. Detaljer af alterbordsforside fra 1500’rnes sidste fjerdedel (sml. fig. 34). Reliefskårne hoveder i sviklerne. 
På pilasteren til højre ses snedkersignaturen HS for Harmen snedker (s. 2021). NE fot. 1989. - Details of altar 

frontal from the last quarter of the 16th century (cf. fig. 34). Heads carved in relief in the spandrels. On the right-hand 
pilaster can be seen the initials of the carpenter HSfor Harmen snedker.

I årtierne omkring 1600 er anskaffet: Alterbords- 
forsiden der hører til en velkendt gruppe, som især 
forefindes i egnen omkring Sejerøbugten. Til samme 
kreds kan de genanvendte pilastre på nordsidens sto
legavle henføres, og prædikestolen, med årstallet 
1623 på småskjolde under håndlisten, må også ses i 
sammenhæng hermed. Fladsnittet genbrugt på søn
dre stolerækkes gavle og på en dørfløj svarer til præ- 
dikestolsfelternes. Altertavlen med nu forsvundet 
årstal 1629 er antagelig udført få år forinden. Ved 
hærgen under den første svenskekrig blev dørene 
slået ind, hvorefter fjenden bortstjal altersølv og mes
sehagel; også en ligbåre blev ødelagt. Under den 
skånske krig hejsede svenskerne i 1675 klokkerne ned 
fra tårnet, hvorved den ene gik itu; den anden, støbt 
1651, førtes til Gøteborg, men tilbageleveredes, fordi 
den ifølge traditionen ringede af sig selv. De fjernede 
genstande erstattedes imidlertid hurtigt; muligvis 
skulle dåbsfadet også afløse et ældre bortkommet un
der krigen. Det blev skænket af øens ejer, den is
landske købmand Poul Christensen Fyhn, som i 
1660’erne ejede Lindegården i Kalundborg.

1715 bekostede Frederik Rostgaard en ny klokke i 
taknemmelighed over, at han overlevede den gras
serende pest 1711. Senere betænkte han kirken med 
altersølv, alterklæder, messehagel og et skrin til op
bevaring af tekstilerne. Hans datter og svigersøn lod 
altertavle, prædikestol og pulpiturer male og bepryde 
1776, hvilket står at læse på nordsidens pulpitur, 
mens indskrifter på bjælkerne under det vestre an
fører tidspunkterne for de senere større restaureringer 
1846, 1877, 1922 og 1964-66. 1846 blev kirken re
pareret, 1877 påførtes inventaret en lys egetræsfarve, 
1922 opstilledes ny alterskranke, prædikestolsopgang 
og stolestader. Stolene forandredes igen 1964-66. 
Samtidig gennemførtes, ved Ernst Trier, en ændring i 
farveholdningen, hvorved de hidtidige kraftige, 
mørke almuefarver delvis bevaredes og lettedes. Her
efter fremtræder inventaret blåt suppleret med gråt 
og en gul farve.

Alterbord (fig. 32), middelalderligt, af munke
sten, muret op ad østvæggen, dog således at 10 
cm nærmest væggen synes udfyldt senere. 160 x 
120 cm, højde over nuværende gulv 106 cm. 
Den bageste del af bordet, 45 cm, hæver sig 13 
cm over resten (sml. f. eks. Avnsø). En usæd
vanlig stor niche med spærformet afdækning 
strækker sig under det meste af bordet og har 
muligvis oprindelig gået helt igennem. Herpå 
tyder det forhold, at nichens endevæg ikke er 
muret i forbandt med siderne, foruden en til- 
muring på størrelse med åbningen i nordsiden.

Fig. 32. Middelalderligt alterbord. 1:50. Opstalt af 
nordsiden, snit set mod syd og plan. Målt og tegnet 
af Peter Kristiansen 1989 (s. 2020). - Medieval altar. 
Elevation, section and plan.
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Fig. 33. Indre, set mod øst. NE fot. 1989. - Interior to the east.

Bordet står hvidtet, også i nichen, dog ikke dens 
loft. Nordsidens åbning, hvis største højde er 68 
cm, bredden 56 cm, dækkes af gråbrun granit
overligger, som er glathugget på siderne. Før 
restaureringen 1922 sås stabler til en tlåge.51

Alterbordsforside (jfr. fig. 34), fra 1500’rnes sid
ste fjerdedel, med indridsede versaler: »HS«, an
tagelig for Harmen snedker, som har forsynet 
adskillige nordvestsjællandske kirker med in
ventar, sml. Hørve (Ods hrd.) og tpanel i 
Sæby.52 Kannelerede pilastre med profilkapitæ
ler deler panelet i tre felter hver med en arkade 
båret af enkle fyldingspilastre; sviklerne er glatte 
med cirkelfelter, hvori reliefskårne hoveder, det 
ene set i profil, resten en face, og alle indrammet 
af bladkrave (fig. 31). Ensdannet, forkrøppet 
postament og gesims, sidstnævnte med små- 
konsoller (fra 1955) under profilliste foroven.53I

bueslaget over søndre arkade anes store, ind- 
skårne versaler: »Holep«, på et senere tidspunkt 
udfyldt med kridtgrundsmasse. På kapitælerne 
ses indskåret stregmønster formet som sam
menskrevet NNN, undtagen på det sydligste, 
hvor ovennævnte initialer HS læses.

I forbindelse med panelets restaurering 1955 
viste det sig, at der under arkadefelternes malede 
stofimitation er en indlagt stjerne, sml. Valle
kilde (Ods hrd.) hvor man ved en istandsættelse 
valgte at fjerne malerierne, som dér var stærkt 
medtagne.

Panelet står med en rød staffering, cirkelfel
ternes ansigter har hudfarve, og bladene 
udenom veksler mellem blegrødt, grønt og de- 
komponeret uægte guld, formentlig fra 1776. 
Der er næppe gået mange år, før det nuværende 
røde brokademønster i felterne påførtes.
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†Alterklæder. 1695 lå på alterbordet et klæde af 
blomstret grønt kaff med nogle små sølvkanter i 
sømmene.54 1742 modtog kirken som gave fra 
ejeren et alterklæde af gyldenstykke underforet 
med rødt trille og nedentil indfattet med en smal

guldgalon; tilsvarende var sat i rader (rækker) på 
hver ende, og to rader ned fra hjørnet af alter
bordet. På underforet var en smal strimmel rødt 
fløjl, hvorpå: »F.R.1742.C.R.« for Frederik 
Rostgaard og hustru Conradine Revenfeld.55

Fig. 34. Korets østparti med alterbordsforside fra 1500’rnes sidste fjerdedel og altertavle, hvorpå tidligere sås 
årstallet 1629 (s. 2023). I felterne malerier, antagelig fra 1776, forestillende Nadveren og scener af Kristi lidelses
historie. Langs væggene skimtes panel opsat 1922, bestående af dele fra kirkens ældre stolestader (s. 2033). Einar 
V. Jensen fot. 1956. - The east end of the chancel with altar frontal from the last quarter of the 16th century, and altar-piece 
which has once carried the date 1629. The paintings on the panels, presumably from 1776, depict the Last Supper and scenes 

from the Passion. Along the walls can be glimpsed a panel put up in 1922 and made up of pieces from the church’s old pews.
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Fig. 35a-b. Detaljer af al
tertavlen (sml. fig. 34).
a. Engel på topgesimsen 
oven over kerubhoved
b. Storstykkets vinge i 
nord og søjle. I prydbæl
tet putto med lidelses- 
redskaber: hammer og 
nagler (s. 2023). NE fot. 
1987. - Details of the al- 
tar-piece (cf. fig. 34). a. 
Angel on the top-piece and 
cherub below b. The wing 
and column on the north 
side of the central panel. A 
putto is shown on the band 
of ornament with instru
ments of the Passion: the 
hammer and the nails.

†Alterduge. 1742 skænkede kirkeejeren for
uden alterklæde og messehagel også to alter
duge: en af fint lærred med kniplinger om, til 
brug ved højtider, og en af groft lærred.55

Altertavle (fig. 34), fra 1600’rnes første årtier, 
jfr. forsvundet årstal 1629, og med malerier 
sandsynligvis fra 1776. Tavlen, der i opbygning 
svarer til Føllenslev (udført mellem 1596 og 
1614) og Særslev (fra 1626),56 er af firsøjletype 
med kvartrund baldakin og tvedelt topstykke. 
Den hviler på et lavt postament med bossepry- 
dede fremspring under storstykkets søjler. Mel
lem postament og storstykke er indskudt en 
kvartrundstav med reliefskåret rankeslyng på 
undersiden og bøjler med diademhoved under 
søjlerne. Disse har prydbælte med laurbærblad- 
indrammet niche hvori putto med lidelsesred- 
skaber: hammer og nagler (sml. fig. 35b), ferle 
og ris, martersøjle og sydligst kors, sml. tavlen i 
Jorløse fra 1626, der tilhører en gruppe, som 
anses for at være leveret af Anders Nielsen Hatts 
værksted i Roskilde. Sidestykkerne er vandret 
delt med hver to arkadefelter, der ligesom det i 
midten indfattes af omløbende ramme med 
bladslyng; i hjørnerne sidder englehoved. Side
vingerne afsluttes foroven med mandshoved i

nord (fig. 35b) og kvindehoved i syd; desuden 
ses frugtbundter og en lille fugl, der nipper af 
drueklase (sml. fuglehovedet på den yderste 
spids af vingen i Særslev). Vingerne kantes af 
volutbånd med skællagte skiver.

Mellem stor- og topstykke er indskudt en 
hvælvet baldakin, delt af lister med skællagte 
skiver. Under den profilerede, forkrøppede 
kronliste hænger fem englehoveder adskilt af 
små hængestykker med blade (fig. 35a). På ge
simsens hjørner står englebørn, oprindelig for
mentlig med sejrsfane eller trompet (jfr. Trane
bjerg og Kolby på Samsø).

Topstykket indrammes af kvindelige hermer, 
hvis skafter smykkes af frugtbundt ophængt i 
ring. Den enklere pilaster i midten har skællagte 
skiver med dråbeformet nedhæng. Vingerne 
rummer frugtbundter omkring halvt diademho
ved og langs kanten skællagt volut endende i 
bladværk. Foroven rovfuglehoved. Gesimsen 
har glat frise og stærkt fremspringende kronliste 
med pærestav på undersiden brudt af bøjler 
hvorpå englehoved. Tavlen krones af putti med 
palmegren, som støtter laurbærbladindrammet 
medaljon, hvori Kristus med højre hånd løftet 
velsignende og verdenskuglen i den venstre.

141*



2024 SKIPPINGE HERRED

Fig. 36. Malerier i altertavlens storstykke, antagelig fra 1776 (sml. fig. 34). Kristus for Pilatus, Korsfæstelsen og 
Gravlæggelsen (s. 2025). NE fot. 1987. - Paintings on the central panel of the altar-piece, presumably from 1776 (cf. 

fig. 34). Christ before Pilate, the Crucifixion and the Entombment.

1758 læstes årstallet »1629 hvert tal på sin 
pille«. Hermed menes muligvis fremspringene 
på en forsvunden gesims over storstykket eller 
snarere et fodstykke under kvartrundstaven; 
derhos sås: »C4, Claus Daae (med våben), D(o- 
minus) Ha(ns) Poff(uelsen) R(esen) bisk(op), 
Aa(nders) Jen(sen) K(alundborg) pro(v)st, 
S(øfren) Mich(elsen) Jyde S(ogne)pr(æst)«.57 
Claus Daae var lensmand på Dragsholm 1624- 
41, Hans Poulsen Resen biskop over Sjællands 
stift 1615-38, Anders Jensen Kalundborg provst 
antagelig først efter 1620-5658 og Søren Michel-

Fig. 37. Nadveren. tMaleri fra 1890 i altertavlens 
storstykke, sml. fig. 34 (s. 2025). Einar V. Jensen fot. 
1956. - The Last Supper. †Painting from 1890 in the 
central panel of the altar-piece, cf. fig. 34.

sen Jyde sognepræst 1609-38. Tilsvarende op
lysninger ses på tavlerne i Føllenslev og Særslev, 
hvor de gengives såvel i reliefskæring på posta- 
mentfremspringene som malet i de mellemlig
gende felter.

Tavlens staffering går formentlig i hovedsa
gen tilbage til 1776, jfr. indskrift på pulpituret. 
Farveholdningen beherskes af hvidt, blåt i flere 
toner og guld desuden grønt, rødt, gråt og sort 
samt en del forgyldning. Baldakinen er blå med 
hvide stjerner, søjleskafterne hvide. På vinger
nes bund er malet et mørkegråt stregmønster på 
lysere grå bund, vistnok en efterligning af den 
oprindelige staffering. I postamentet ses gylden 
kursivindskrift på blå bund: »Du skal hellige Al
teret. Og Alteret skal være særdeles helligt. 2 
Mosebog 40 Cap: 10 v.«. Denne indskrift gen
toges ved en opmaling af maleriet 1890 (jfr. ne
denfor), hvortil henvises på bagsiden ved ind
skrift med kridt: »Restaureret aar 1890 af Frode 
de Thura Kjøbenh(avn)«,59 nu delvis dækket af 
nyere bræt. Der var tale om en opmaling i grelle 
farver af stafferingen fra 1776, hvorunder kon
stateredes rester af den oprindelige på kridt- 
grund. På pilasteren mellem topfelterne er malet 
forkrænkelighedssymboler: slukket lys, time
glas og kranium (fig. 38).

Malerierne, antagelig fra 1776, er malet på træ, 
og viser scener af lidelseshistorien. I storstykkets
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Fig. 38. Detalje af altertavlen, sml. fig. 34. Maleri på 
pilasteren mellem topstykkets to felter visende for- 
krænkelighedssymboler: slukket lys, timeglas og kra
nium over knogler (s. 2024). NE fot. 1989. - Detail of 
the altar-piece, cf. fig. 34. Painting on the pilaster between 
the two panels of the top-piece depicting memento mori: the 
extinguished candle, an hourglass, and skull and cross- 
bones.

midtfelt ses Nadveren, efter Christoph Weigels 
stik i Biblia Ectypa fra 1695;60 sidefelterne viser 
mod syd: Kristus i Getsemane og derunder Kri- 
stus for Pilatus, mod nord forneden: Korsfæ
stelsen, foroven Gravlæggelsen (fig. 36). Top
stykkets to felter forestiller Opstandelsen og 
Himmelfarten. Nadverbilledets apostelfremstil
linger har stærkt karikerede ansigter; dragtfar
verne er gullige, blå, grønne og røde. En »op
friskning« af maleriernes farver 1890 resulterede 
for nadvermaleriets vedkommende i en over
maling med Leonardos berømte fremstilling

Fig. 39. Mandsfigur fra sengotisk taltertavle, sml. 
fig. 40 (s. 2025). Einar V. Jensen fot. 1952. - Figure of a 
man from a late Gothic faltar-piece, cf. fig. 40.

som forbillede (fig. 37). Fjernedes ved tavlens 
restaurering 1955.61

(†)Altertavle. Af en gotisk altertavle er kun be
varet en lille mandsfigur, fra 1400’rnes sidste 
tredjedel, som kan tænkes at have indgået i en 
fremstilling af Kristi lidelseshistorie.62 Muligvis 
var den »tavle med Kristi korsfæstelse i billed
skærerarbejde«, som omtales i beskrivelsen 
1862, en senmiddelalderlig altertavle; der kan 
dog også tænkes på det eksisterende krucifiks, 
som er indsat i en ramme (jfr. s. 2026). Den kun 
32 cm høje figur (sml. fig. 39) er fremstillet med 
hovedet frontalt, skønt kroppen er let drejet. 
Håret er midtdelt over lav pande og øjnene halvt 
lukkede, stort skæg, letbølget ligesom håret. Fi
guren bærer fodsid, langærmet dragt; ved det 
sømbeslåede bælte hænger en pung. Rester af 
kridtgrund med lidt hudfarve og på dragten 
vistnok sølv. Placering, se løse figurer nr. 3.

Løse figurer. 1) Nådestol (fig. 40), fra 1400’rnes 
anden halvdel. Gud fader sidder på en trone,
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som står på et lavt fodstykke. Højde 90 cm. 
Ligesom på fremstillingerne i Gørlev (s. 1202, 
med fig. 25) og Værslev mangler sønnens af
sjælede legeme; det er imidlertid ikke utænke
ligt, at det krucifiks (se nedenfor), som nu hæn
ger i en ramme på skibets sydvæg, oprindelig 
har hørt til fremstillingen. Gud fader er frem
stillet siddende på en trone, uden krone, med 
langt bølget hår og fuldskæg, iført fodsid kjor
tel, hvorover kappe der falder folderigt ned over 
knæene.

Figuren har rester af middelalderlig, uover- 
malet staffering: guld, blåt, rødt, grønt og vio
let. Placering, se nedenfor.

Krucifiks (fig. 41), fra 1400’rnes anden halvdel, 
beslægtet med krucifiks i altertavlen i Udby, 
uden at der er tale om værkstedsfællesskab (jfr. 
s. 474 med fig. 7). Figuren, der er 46 cm høj, 
hænger i strakte arme; hovedet bærer turban
agtig tornekrone og hælder mod højre skulder, 
hvor en lok falder ned. Vunden er mod sædvane 
anbragt i Kristi venstre side. Lændeklædet sid
der lidt nede om hofterne og har snip ved ven
stre hofte. Fødderne er overlagte med højre 
øverst.

Kristus har hvidgul hudfarve, sort hår og 
skæg samt forgyldt lændeklæde. Korstræet er 
egetræsfarvet med hvidt skriftbånd, hvorpå

Fig. 40. (Side)alterfigurer: Anna selvtredje fra o. 1500 (s. 2027), Nådestol fra 1400’rnes anden halvdel (s. 2025), 
Maria med barnet, fra 1400’rnes slutning (s. 2027), og en lille mandsfigur, som sandsynligvis stammer fra en 
sengotisk †altertavle (s. 2025). NE fot. 1987. - Figures from (side) altars: the Virgin and Child with St. Anne c. 1500, 
Throne of Grace from the second half of the 15th century, Virgin and Child from the close of the 15th century, and a small 
male figure, presumably from a late Gothic †altar-piece.
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lang, lige næse og høj pande. Kjolen, med v- 
formet udskæring, sidder stramt om brystet. 
Over skulderen ligger en kappe, der dækker det 
meste af nederdelen med store knækkede folder 
fremkommet ved, at den løftes op af venstre 
hånd. Det nederste af kjolen, som kommer til 
syne under kappen, er også fremstillet med ad
skillige folder. Det nøgne barn, der nærmest sy
nes at sidde på hug, peger med højre hånd i 
opslået bog. - Figuren er hulet i ryggen med et 
huljern, således at træet står flosset.

Især kappen har bevaret oprindelig, aldrig 
overmalet staffering på kridtgrund, hvorunder 
der flere steder er limet lærred. Marias ansigt har 
bleg hudfarve, håret rester af sort og kjolen en 
mørk staffering, muligvis dekomponeret sølv, 
kappen guld med rødt for.

1895 lå fem figurer i sakristiet: Nådestol uden 
Frelseren, Anna selvtredje, Maria på måneseglen 
og to »bagtil flade figurer af en gotisk alter-

Fig. 41. Krucifiks fra 1400’rnes anden halvdel, mulig
vis oprindelig fra Nådestolen, sml. fig. 40 (s. 2026). 
NE fot. 1987. - Crucifix from the second half of the 15th 
century, possibly originally from the Throne of Grace, cf.

fig- 40-

med versaler er malet: »Inri«. Rammen er brun 
med gylden profilering, bagklædningen mørke
grå.

Tidligere på triumfvæggen over korbuen 
(sml. fig. 20), nu på skibets sydvæg.

2) Anna selvtredje (fig. 40), fra 1400’rnes slut
ning. Højde 86 cm. Anna holder det nøgne Je- 
susbarn på venstre arm; han strækker sin venstre 
hånd frem mod Maria, der rækker ham et æble. 
Hun bærer krone, nu uden takker, på det ud
slåede hår, som når hofterne (fig. 42). Få rester 
af middelalderlige, uovermalede farver: hud
farve og et kraftigt blåt for. Placering, se neden
for.

3) Den apokalyptiske madonna (fig. 40), fra 
1400’rnes slutning. Maria, der er 107 cm høj, 
træder med højre fod på måneseglen; på venstre 
arm bærer hun Jesusbarnet. Højre underarm 
mangler. Hun bærer krone, nu uden kronetak- 
ker, på det udslåede, bølgede hår, som falder 
ned over skuldre og ryg. Det ovale ansigt har

Fig. 42. Detalje af sidealtertavlefigur, sml. fig. 40. 
Anna selvtredje fra o. 1500 (s. 2027). NE fot. 1989. - 
Detail of side altar figure, cf. fig. 40. Virgin and Child 
with St. Anne c. 1500.
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tavle«. De tre første af eg, med rester af farve og 
forgyldning. 1952 henstod kun fire i sakristiet. 
Siden restaureringen 1964-66 står de fire beva
rede figurer på en hylde ved tårnets sydvæg.

Altersølv, skænket af Frederik Rostgaard. Kalk 
og disk antagelig udført 1721 af Jens Jensen Klit- 
gaard, København. Kalken (fig. 43) er 19 cm høj, 
har vanlig barokform med sekstunget fod med 
profilringe ved overgangen mellem fod og det 
cylinderformede skaft, som brydes af midtdelt, 
glat knop. Bægeret har let udsvajet mundings- 
rand. Under bunden indprikket skriveskrift: 
»Givet til Seyerøe Kirke af Fried: Rostgaard 
1736«. Desuden fire stempler: mestermærke 
med IKG over 1709 for Jens Jensen Klitgaard 
(Bøje 313), Københavnsmærke 1721, guardein
mærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
skorpionen.

Disken, 12,5 cm i tvm., er glat med graveret 
cirkelkors på fanen. Under bunden graveret 
skriveskrift: »1736 Givet med Kalken til Seyerøe

Kirke af Frid: Rostgaard. Vegt 25 Lod«. Endvi
dere mestermærke som kalkens.

Oblat æske (fig. 46), skænket 1732, cylinder- 
formet, 3,5 cm høj, tvm. 8 cm. På låget graveret 
latinsk kors og indskrift med antikva: »Til Sey- 
eroe Kirkis Alter«. Under bunden kronet våben 
for giverne, hvis navne anføres med graverede 
versaler på skriftbånd nedenunder: »Friderich 
Rostgaard - Conradina Revenfeld« og årstallet: 
»1732«. I æskens bund to ens, noget slidte stem
pler hvori NI over 17?? for Niels Johnsen, Kø
benhavn (Bøje s. 59).

†Altersølv. En kalk og disk af sølv, nævnt i 
inventariet 1645, blev bortrøvet af svenskerne 
1660. Næste år forærede en fornem mand sølv 
til en ny kalk og disk, men eftersom der mang
lede noget sølv, udlagde kirken til nogle lod og 
til arbejdslønnen. Det medførte tre rejser til Ka
lundborg, før kalk og disk blev færdig.17 An
tagelig identisk med den kalk og disk af sølv, 
der 1695 opgives at veje 29 lod.54

Fig. 43-45. Kalke. 43-44. Skænket af Frederik Rostgaard. 43. Alterkalk udført 1721 af Jens Jensen Klitgaard, 
København (s. 2028). 44. Sygekalk udført af Axel Johannes Krøyer, København (s. 2029). 45. *Sygekalk af 
elfenben fra o. 1650, på fod fra 1920’rne (s. 2029). I Kalundborg Museum. NE fot. 1987. - 43-45 Chalices. 
43-44. Donated by Frederik Rostgaard. 43. Chalice made in 1721 by Jens Jensen Klitgaard, Copenhagen. 44. Chalice for 
the sick made by Axel Johannes Krøyer, Copenhagen. 45. *Chalice of ivory for the sick c. 1650, on afoot from the 1920s.
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Oblatæske, 1947, ifølge graveret versalind
skrift under bunden: »Skænket Sejerø Kirke af 
hans Forældre Aaret 1947 Til Minde om Russel 
Dunlop«. Cylinderformet, med støbt græsk 
kors på låget, højde 5,5 cm, tvm. 10,5.

Alterkande og -æske, fra 1800’rnes anden halv
del, af sort porcelæn med guldkors og -kanter, 
fra Bing og Grøndal (grundlagt 1853), kanden af 
såkaldt chokoladekandeform; æsken, antagelig 
fra 1898,13 cylinderformet. Under bunden læses: 
»Danish China Marks B&G Copenhagen«. †Al
terkander og -flasker. 1645 og 1647 omtales en 
»otteslinget« kirkeflaske, en lille tinkande og en 
lille rund tinflaske.17 1695 nævnes kun en tin
flaske på altret til vin.54 1845 var en alterkande 
anskaffet.38

Sygesæt, bestående af kalk, disk og oblatæske 
skænket 1738 i lighed med altersølvet af Frederik 
Rostgaard og hustru. Den enkle kalk (fig. 44) er
12 cm høj, har cirkulær fod i tre afsæt, gående 
over i cylinderformet skaft, der brydes af midt- 
delt knop. Under bægerets mundingsrand fire 
stempler: mestermærke AK over 1737(1?) for
mentlig for Axel Johannes Krøyer (Bøje 337), 
Københavnsmærke 1737(1?), guardeinmærke 
for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke 
stenbukken. Disken er glat, 8 cm i tvm. På fa

nens underside fire stempler som kalkens, des
uden graveret skriveskrift: »Givet af Friderich 
Rostgaard og Conradine ReventFeldt Til Sey- 
erøe Menigheeds Sengeliggende at Berette: 
1738«. Lille, cylinderformet oblatæske, 2 cm 
høj, tvm. 3,5 cm. I bunden to mesterstempler 
som kalkens. Yngre vinflaske af glas med skrue
låg af sølv. I futteral fra ny tid.

*Sygekalk (fig. 45), udført omkring midten af 
1600’rne, nævnt i inventariet 1695,63 af elfenben, 
på træfod fra 1900’rne.64 Foruden bægeret er den 
øvre del af skaftet og knoppen bevaret. Bæge
rets tvm. er 7,5 cm. Over den nye fod sidder en 
midtdelt buklet knop; skaftet er riflet med pro
fileringer forneden og foroven. Under lavt, ot- 
tepassigt bæger et indknebet led. Det er næppe 
tænkeligt, at stykket udførtes med det formål at 
tjene ved beretteisen af syge;65 snarere drejer det 
sig om en pokal, hvis låg er gået tabt. Den enkle 
udformning giver ikke grundlag for at henføre 
den til en af de talrige drejere, der på denne tid 
virkede her i landet. Om forholdene omkring 
erhvervelsen kan kun gisnes. Det forekommer 
dog fristende at bringe den islandske købmand, 
Poul Christensen Fyhns navn i erindring. Han 
erhvervede 1667 »det lille øland« Sejerø og øn
skede 1674 at overtage patronatsretten til kir-

Fig. 46a-b. Oblatæske skænket 1732, udført af Niels Johnsen, København, a. Set oppefra, b. Under bunden 
(s. 2028). NE fot. 1987. - Wafer box donated in 1732, made by Niels Johnsen, Copenhagen. a. Seen from above.
b. Beneath the base.
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Fig. 47. Alterstage fra o. 1550 (s. 2030). NE fot. 1987.
- Altar candlestick c. 1550.

ken, hvortil han allerede 1663 havde skænket et 
dåbsfad.66 I Kalundborg Museum (nr. 2569).

†Sygesæt, nævnt 1645, af sølv.17 1695 omtales 
en lille sølvdisk, der vejede 1 lod og 1 kvint, 
hørende til elfenbenskalken.54

Alterstager (fig. 47), o. 1550, 28 cm høje, be
slægtede med stagerne i Soderup, Undløse og 
Frydendal.67 De har cylinderformet skaft med 
tre tilspidsede skaftringe, den midterste størst. I 
lyseskålens underside sidder fire nagler, mulig
vis anvendt i forbindelse med lysepiber? 1664 
kom der en ny tap i den ene.17 I hvert fald siden 
1895 fremtræder de forsølvede. - Syvarmet 
stage, fra 1900’rne, på cirkulær fod.

†Alterbøger. 1645 nævnes Luthers Postil på la
tin (folio), to alterbøger, en sønderslidt gradual, 
en (itu)reven salmebog, Frederik II.s bibel, Re- 
sens bibel; 1656 er tilføjet en ny bibel.17

Et lille krucifiks, af metal, skænket af kirke
værge Johannes Jørgensen, er 198613 ophængt på 
triumfvæggen, over korbuen.

†Røgelsekar? 164517 og endnu 169554 omtales et 
kobberildkar.

†Messehagler. 1645 nævnes en hagel, som blev 
røvet af svenskerne 1660,17 antagelig den der 
1647 siges at være af rødt blomstret fløjl. 1695 
var messehaglen af brunt kaff med et kors af 
guldgaloner.54 Sammen med alterklædet skæn
kede Frederik Rostgaard 1742 en messehagel af 
rødt fløjl med rødt taft underfor og kantet af en 
smal guldgalon. På bagstykket var et stort kors 
af brede galoner, og to par spænder af forgyldt 
sølv holdt den sammen over præstens venstre 
skulder. På hvert par læstes: »Seijerøe Kirches«; 
en fløjlsstrimmel på foret meddelte givernes ini
tialer og årstal, identisk med alterklædets.68 1834 
var messehaglen »som sædvanlig« ubrugelig, 
men 1850 var en særdeles smuk ny anskaffet.18

†Messeklokker? Inventarierne 1645 og 1647 
nævner to små klokker, som har været brugt til 
at klemte med i degnestolen.69

Alterskranke, fra 1965, halvrund, med enkle 
standere af træ. Malet i overensstemmelse med 
det øvrige træværk: grå standere og blå hånd
liste. †Alterskranker. 1) (Sml. fig. 20), fra 1732, da 
det anordnede brystværk på alterfoden var 
blevet færdigt.44 Af træ, med udsavedc balustre, 
retkantet med afskårne hjørner. Marmoreret. 
Fra denne skranke er bevaret en *knæfaldsbjælke,
18 cm tyk og nu ca. 110 cm lang. I den ene side 
er foruden »Anno 1732« indskåret initialerne 
»O.I.S.G.« og »M.E.L.« for Otto Jørgensen 
Grundtvig (sognepræst 1732-60) og hustru Ma
rie Elisabeth Lauenstein. I den anden side er se
nere skåret årstallet »1883«. Lignende bjælke ses 
i Bjergsted (s. 1782). Nu indmuret i præstegår
den. 2) Fra 1922, med udsavede balustre, der på 
midten var forsynet med bule, antagelig efter 
tegning af Søren Lemche. Udvidet 1955 efter 
forslag ved Aage Herløw.

Font (fig. 48), formentlig fra 1200’rnes anden 
halvdel, af kalksten, en såkaldt gotlandsk eks
portfont, svarende til fonten i Hallenslev.70 
Højde 91,5 cm, tvm. 77,5. Den halvkuglefor
mede kumme har 12 rundbuede arkadefelter 
med små, runde skiver på strengene i vederlags- 
højde, og under mundingsranden en hulkel. Det 
indre er udstøbt med cement. En mindre vulst
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danner overgang til skaftet, som er hugget for 
sig og med cement fæstnet til kummen. Det er 
cylinderformet på cirkelrund fodplade, der ud
gør en selvstændig del. 1869 ønskede synet fon
ten renset for maling, og næste år var ældre 
mangler afhjulpne,38 men 1889 siges fonten at 
være overmalet og skulle bringes tilbage til den 
oprindelige tilstand. Det måtte dog opgives, da 
den viste sig ikke at være af granit »men formet 
af kalk og småbrokker«.13 Fonten synes tidligere 
at have stået i tårnrummet eller skibets vest
ende.71 På opmåling 1919 (fig. 53) er den afteg
net i korets nordvesthjørne, 1966 flyttet lidt 
mod øst.

Dåbsfad, o. 1550, af messing, skænket til kir
ken 1663. Tvm. 65 cm. På fanen stemplet RS, 
sml. Svallerup (s. 1599 med fig. 17) der også i 
bunden har drevet fremstilling af det habsborg- 
ske våben omgivet af en nu udvisket, flere 
gange gentaget minuskelindskrift: »Gott sei mit 
uns«. Udenom er der ligesom på fanen en krans 
af springende hjorte forfulgt af hunde. På fanen

Fig. 48. Døbefont af kalksten, formentlig fra 
1200’rnes anden halvdel, en såkaldt gotlandsk eks
portfont (s. 2030). NE fot. 1987. - Limestone font, 
probably from the second half of the 13th century, a so- 
called Gotland export.

Fig. 49. Dåbskande af messing, muligvis anskaffet 
1862 (s. 2031). NE fot. 1987. - Brass baptismal ewer 
possibly acquired in 1862.

graveret sammenskrevet: »PC MED 1663« for 
Povel Christensen (Fyhn), possementmager, is
landsk købmand og hustru Maren Eskilds Dat
ter (sml. *sygekalk).

†Dåbsfad. 1645 og 166017 nævnes et fontebæk
ken af messing, som var givet af S(alig) Hr. Sø
ren Michelsen (sognepræst 1609-38).72

Dåbskande (fig. 49), fra 1852(?), antagelig 
kommet til kirken efter synets ønske 1862 om 
anskaffelse af en vandkande til fonten.43 Af mes
sing, 18 cm høj, buttet, med bred tud og fladt 
låg. Beslægtet med kanden i Viskinge og den 
forsvundne i Bregninge.73 Under bunden ud
slidt rektangulært stempel for O. eller D. Peter
sen, Kalundborg 1852(?).

Krucifiks, se løse figurer, nr. 1.
Prædikestol (fig. 52), med reliefskåret årstal 

1623 på små skjolde under håndlisten, og op
gang fra 1964-66, da den tilhørende himmel blev 
nedtaget. I felterne ses yngre evangelistmalerier. 
Kurven har fire fag adskilt af plumpe, kanne- 
lerede søjler med akantusbladskede forneden og 
fantasikapitæl foroven. Postamentet og en smal
frise over storfelterne er forkrøppet under og 
over søjlerne; fremspringene smykkes af flad- 
snit, der også er anvendt i postamentfelterne 
omkring rosetter. I smalfrisens felt nærmest op
gangen ses reliefskåret rankeværk. De øvre, la
vere felter adskilles af søjler svarende til de høj

142*
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Fig. 50. Detalje af prædikestol, sml. fig. 52 (s. 2031). NE fot. 1987. - Detail of the pulpit, cf. fig. 52.

ere nedenunder, mens selve felterne rummer 
englehoveder omgivet af fligede blade. Derover 
en smal liste, som på hjørnerne brydes af små- 
skjolde, det første med »a(nno)« og de efter
følgende med årstallet »1623«. Øverst en gesims 
med æggestav.

Himlen har en længere og derudover syv kor
tere sider; der er hængestykker med hjørne
knopper og delvis fornyede topstykker, ligesom 
i øvrigt flere dele. Midt på den nu glatte under
side en roset. På ældre fotografier ses, at den 
tidligere var delt i fire felter ved hjælp af pro
fillister, sml. eksempelvis Tuse (s. 611, fig. 32). 
Nedtaget ved restaureringen 1964-66 og henlagt 
i tårnets mellemstokværk.

Stolen synes komme fra samme værksted 
som de to i Grevinge, fra 1604, og Hørve, fra 
1620 (begge Ods hrd.). De er alle efterkommere 
af en gruppe, som foruden den ovennævnte i 
Tuse omfatter Rørvig og Nørre Asmindrup ud
ført i 1580’rne og tilskrevet Harmen snedker 
(sml. alterbordsforside).

Opgangen fra 1964-66 består af en håndliste 
og enkle standere svarende til alterskrankens.

De foregående fra 1922 var udført som den sam
tidige alterskrankes, og før den tid var der et 
lukket panel. En dør til opgangen omtales 1895; 
det fremgår af ældre fotografier (sml. fig. 20), at 
der var tale om en lav dør svarende til stolenes. 
Det kan være den dør, som nu er anbragt i sa
kristiet ved vestvæggen (fig. 51). Dens udsmyk
ning med fladsnit svarer til rammeværket på 
dørfløjen mellem kor og sakristi og til pilastrene 
fra stolesættet udført i begyndelsen af 1600’rne. 
Den fjernedes sammen med disse ved kirkens 
istandsættelse 1922 og står nu afrenset med fa 
spor af blå farve på fladsnittet.

Stolens staffering går i hovedtræk tilbage til 
1775 (jfr. indskrift på nordpulpituret og neden
for), efter at være genfremdraget og istandsat 
1966. I smalfrisen over storfelterne er med gyl
den fraktur malet: »Dit Ord er Sandhed. Joh. 17 
v 17.«. På postamentfremspringene ses årstallet 
»1775« og på det nærmest vinduet: »1896 - 
1966« refererende til istandsættelser nævnte år.

Evangelistmalerierne i kurvens storfelter stam
mer i deres nuværende udformning antagelig fra 
1896; muligvis er der tale om en opmaling af
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ældre fremstillinger, idet synet 1895 ønskede 
prædikestolens billeder af de fire evangelister re
staureret af en dertil kompetent kunstmaler.74 
Begyndende ved opgangen ses Mattæus med 
engel, Markus med løve, Lukas med okse og 
Johannes med ørn, alle holdt i brunlige farveto
ner.

I himlens frise bemærkes, ligesom i 1862,13 
indskrift med uægte forgyldt fraktur på bleg blå 
bund: »Lær mig Herre din Wej, jeg vil Vandre i 
den Sandhed Salm 86 v. 11«.

Stolen hviler, som allerede 1895, på en ottesi
det, muret blok i skibets sydøsthjørne.

Stolestaderne har fået deres nuværende udse
ende ved restaureringen 1964-66; de er sammen
sat af dele fra forskellig tid. Selve gavlene stam
mer fra 1922 (sml. nedenfor); de smykkes af på
lagte pilastre fra to ældre sæt, nordsidens udført 
i 1500’rnes sidste årtier, sydsidens i begyndelsen 
af 1600’rne (fig. 54). Nordsidens gamle pilastre

Fig. 51. Dør fra 1600’rnes begyndelse, muligvis op
rindelig foran prædikestolsopgangen (s. 2032). NE 
fot. 1987. - Door, possibly from the pulpit entrance, from 
the beginning of the 17th century.

Fig. 52. Prædikestol med reliefskåret årstal 1623. I fel
terne yngre malerier forestillende de fire evangelister 
med deres symbol (s. 2031). NE fot. 1987. - Pulpit 
with the date 1623 carved in relief. Later paintings on the 
panels are of the four Evangelists with their symbols.

er riflede med nyt profilkapitæl, undtagen på én 
gavl, hvor kapitælet genkendes fra stolestader 
(nr. 3) i Undløse og dennes annekskirke i Søn- 
dersted75 samt Fårevejle (Ods hrd.). Sydsidens 
yngre pilastre har fladsnit hvorover en lav, glat 
frise og æggestav afsluttet med småvolutter i 
enderne. Stolene fremtræder blåmalede med ly
segrå og lys olivengrønne pilastre.

Før restaureringen 1964-66 indgik pilastrene 
sammen med nogle låger, antagelig fra forrige 
århundrede,76 i panelværk (sml. fig. 34) langs 
korets vægge opstillet 1922.

(†)Stolestader. Af to stolesæt fra henholdsvis 
slutningen af 1500’rne og begyndelsen af 
1600’rne er bevaret pilastre, som er genanvendt 
på de nu stående gavle, jfr. ovenfor. Stolene fjer
nedes 1922, da nye stole med kraftige, enkle 
gavle opstilledes. Ved restaureringen 1964-66 
blev de savet vandret af, hvorefter de ældre pila
stre dækker over lille trekløverornament for
oven på gavlen.
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Fig. 53. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Søren Lemche 1919. Syd opad. - Ground-plan. (South up).

Fig. 54a-b. Stolegavle. a. Med pilastre fra 1500’rnes 
sidste årtier, b. Med pilastre fra begyndelsen af 
1600’rne (s. 2033). NE fot. 1987. - Bench-ends. a. With 
pilasters dating from the closing decades of the 16th century. 
b. With pilasters from the beginning of the 17 th century.

Paneler, fra 1500’rnes slutning, med tre arka
der, hvis pilastre er glatte, mens bueslagene har 
diamantbosser. I sviklerne et fliget blad. Før re
staureringen blågrønt med rød staffering, nu 
blåt med mørkere blåt og olivenfarve på pilastre 
og bueslag, svarende til stolestaderne. Tidligere 
del af korets vægpanel (sml. stolestader), siden 
1964-66 indgangspanel, der lukker for stolesta
derne i vest.

Et træstykke (fig. 56), af eg, 137 cm langt og
15 cm højt, kan have indgået i et tpanel? eksem
pelvis i forbindelse med stolestaderne. Den be
varede del viser i et fordybet felt to reliefskårne 
bomærker med tilhørende navne i versaler: 
»Søvren: lensen k(irke)v(ærge)« og »Mats Mi- 
ckelsen«. 1895 lå stykket i sakristiet, nu er det 
indmuret i våbenhuset over døren til skibet.

Bænke. Antagelig 1922 indrettedes en smal, 
fast bænk langs korets vægge; siden 1966 er kun 
en del langs sydvæggen bevaret. I tårnrummet 
står løse bænke fra 1900’rne(?). Alle er blåma- 
lede.

Murede bænke ses langs øst- og vestvæggen i 
våbenhuset, hvor der er rødmalede sæder af træ, 
sandsynligvis fra 1872,13 og langs østvæggen i 
sakristiet. Gulvbræddernes placering antyder, at 
der har været en tilsvarende †bænk langs vest
væggen.
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†Degnestol, formentlig fra 1600’rne. På forsi
den var to arkader adskilt og flankeret af pila- 
stre. Disse synes ligesom en dør i siden at have 
haft fladsnitsskæringer som stolestadernes. 1928 
i korets sydside (jfr. fig. 53). 1870 ønskede sy
net, at der anskaffedes et par passende stole, an
bragt på hver side af korbuen, til kirkesangeren 
og hans medhjælper, da sangen kun ufuldstæn
digt kunne ledes fra den daværende plads.13

Skrin eller kiste (fig. 55), skænket 1742 af Fre
derik Rostgaard. Af eg. Det flade skrin måler 63 
x 44 cm og er kun 14,5 cm højt; det synes såle
des vanskeligt at kunne rumme alterklæde, to 
alterduge og messehagel, hvortil det ifølge en 
samtidig oplysning var forfærdiget.68 Låget så
vel som bunden har på tre sider et mindre frem
spring. De lange hængselbeslag er ført ned un
der bunden og op på forsiden; dog eksisterer 
den del, der var under bunden, ikke længere. 
Tilsvarende er de i den anden ende ført om på 
indersiden af låget. I begge tilfælde ender be
slagene i tilspidset buetunge. Midt på forsiden 
sidder udtunget nøgleblik; den oprindelige, 
»dirkefri« lås i låget er intakt, men nøglen for
nyet. På kortsiderne hanke.

Låget er beklædt med læder, 1742 beskrevet 
som rødt ryslæder, der er fæstnet med rækker af 
søm langs kanten og i en firkant indenfor. 
Midtpå danner tætsiddende, oprindeligt for
gyldte, sømhoveder et kronet spejlmonogram 
for Rostgaard og Revenfeld henvisende til gi
verne, hvis initialer er malet på forsiden i grøn 
lasur på sølv med rødbrun kontur: »F.R.« og 
»C.R.« for Frederik Rostgaard og hustruen 
Conradine Revenfeld. Desuden læses: »Til Sey- 
erøe Kirkes Alter. Anno 1742«. Skrinets sider er 
malet cinnoberrøde, kortsiderne med et orna
ment i samme farver som forsidens indskrift.

Skrinets indre (fig. 55) har været tapetseret 
med et småmønstret papir i rødlig farve på gul
lig bund, som oprindeligt har dækket hængsel
beslagene. Kun låget har bevaret denne beklæd
ning.

†Kiste. 1645 nævnes en gammel egekiste uden 
lås i sakristiet.17

Pengeblokke. 1) (Fig. 57a) 15-1600’rne. Højde 
56 cm, låget 13 x 14 cm. Forsiden er affaset på

Fig. 55. Skrin skænket til kirken 1742 af Frederik 
Rostgaard og Conradine Revenfeld. På låget givernes 
monogram (s. 2035). NE fot. 1987. - Casket donated 
1742 by Frederik Rostgaard and Conradine Revenfeld. On 
the cover the monogram of the donors.

den nedre del; ved overgangen til den lodrette 
side er skåret en tovstav. Herover sidder lågen, 
som sikres af to vinkelformede jernbånd, der 
lukker over øsken på hver sin side. Jerndækket
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Fig. 56. Træstykke, muligvis fra tpanel, med reliefskårne bomærker og navne: Søren Jensen, kirkeværge, og 
Mads Mikkelsen. Indmuret over døren fra våbenhuset ind til kirken (s. 2034). NE fot. 1987. - Piece of wood, 
possibly from a tpanel, with marks and names carved in relief: Søren Jensen, churchwarden, and Mads Mikkelsen. 
Embedded above the door leadingfrom the porch into the church.

låg med pengeslids. I våbenhuset, ved indgangs
døren.

2) (Fig. 57b) med reliefskåret årstal »1794«, 
udført som en efterligning af nr. 1, dog ses i 
stedet for tovstaven en reliefskåren versalind
skrift: »Til Skolen«. Endvidere har lågen kun ét 
hængselbånd, som lukker på siden. 58 cm høj, 
låget 14 x 12 cm. I skibet, øst for indgangs
døren.

Pengebøsse (fig. 69), fra 18-1900’rne, af mes
sing. Cylinderformet, 12,5 cm høj, tvm. 19 cm.

Fig. 58. Detalje af *(†)dørfløj med indskåret årstal 
1594 (s. 2036). I Kalundborg museum. NE fot. 1987. 
- Detail of*(†)door with carved date 1594.

Fig. 57a-b. Pengeblokke, a. Fra 15-1600’rne. b. Med 
reliefskåret årstal 1794, til indsamling af penge til sko
len (s. 2036). NE fot. 1987. - Alms posts. a. From the 
16th/17th century. b. With carved date 1794 for collecting 
money for the school.

Glat, med let hvælvet låg, hvori pengetragt. I 
skibet, ved indgangsdøren. En †pengebøsse, 
kendt fra ældre fotografi, anskaffedes 1856.18

Dørfløje. På fløjen mellem kor og sakristi (fig. 
61) er fæstnet rammeværk med fladsnit, fra be
gyndelsen af 1600’rne, svarende til søndre sto
lerækkes pilastre. Selve døren kan tidligst være 
udført efter 1661, da fjenderne sønderbrød døren 
til sakristiet.17 De øvrige døre er fra 1964: Ind
gangsdøren til våbenhuset svarende til en ældre 
revledør. Sort udvendig, grå indvendig. Mellem 
våbenhus og skib en fløjdør med en stor og en 
mindre fløj, beslagene overført fra den ældre, 
identiske dør. Grå på begge sider. Til sakristiet 
en enkel revledør, hvid udvendig, blygrå ind
vendig. Tårndøren er sort udvendig.

*(†)Dørfløj, med indskåret årstal 1594 på den 
bevarede øvre del. Døren, der var 236 cm høj og 
128 bred, bestod af fire planker samlet med rev
ler; den er rundet i de øvre hjørner. På forsiden 
ses spor efter vinkelstillede lister, som ser ud til
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Fig. 59-60. 59a-b. To salmenummertavler. a. Fra 1859. b. Fra årene omkring århundredskiftet (s. 2039). 60. Kir- 
kestævnetavle (s. 2039). NE fot. 1987. - 59a-b. Two hymn boards, a. From 1859. b. From the turn of the century. 
60. Board for listing parish meetings.

at have dannet et trekantfelt, hvori indskåret to 
hoveder i profil omkring blad og stængler; i 
spidserne årstallet (fig. 58). Dørfløjen, som me
nes at stamme fra kirken, blev 1908 skænket til 
Kalundborg Museum (mus. nr. 920) af en sned
ker i Sejerby. Senere er den tæret af orm, hvor
efter kun den øvre del er i behold.

†Dørfløje. 1661 omtales døren til sakristiet, 
som fjenderne sønderbrød, og året efter to låse, 
den ene til kapeldøren.17 Ved restaureringen 
1964-66 fornyedes en sakristidør fra 1800’rnes 
sidste år.77 Den havde diamantbosser på bue
slaget, der blev båret af glatte pilastre; i arkade
feltet et latinsk kors.

Pulpiturer. 1) Fra 1500’rnes slutning (sml. fig.
16), opstillet i vestfaget tværs over skibet, vest 
for indgangsdøren. Brystningspanelet består af
14 fag indrammet af profillister på tre sider. Fel
terne fremtræder nu glatte, men høvlspor an
tyder en oprindelig udsmykning, muligvis i ret
ning af den eksisterende fyldings, sml. panel fra 
1579 i Sæby (s. 925, fig. 39). Midt i et af fagene 
(fig. 62) ses en reliefskåret roset, hvorunder års
tallet »1583« i fordybet felt; endvidere bemærkes 
tre ligeledes reliefskårne bomærkeskjolde i cir
kelfelter og endelig over rosetten formentlig se
nere indridsede initialer H.M:R:SM78 og læn-

Fig. 61. Dørfløj med rammeværk fra 1600’rnes be
gyndelse. Mellem kor og sakristi (s. 2036). NE fot. 
1987. - Door with frame from the beginning of the 17th 
century. Between the chancel and sacristy.
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gere nede AL flankerende det nedre bomærke
skjold. Sidstnævnte antyder, at panelet kan have 
haft en anden placering. På bagsiden er adskil
lige indskårne bomærker og initialer samt figu
rer (fig. 62b). Pulpituret omtales første gang 
1758: På »det gamle pulpitur: 1583 Malit 
1628«.57

Opgangen er i skibets nordvesthjørne ad en 
trappe fra 1955, der afløste en ældre, som føltes 
generende for kirkegængerne, når de trådte ind i 
kirken.79 Samtidig fjernedes et karnaplignende 
fremspring på brystningspanelet.

Farveholdningen svarer til stolestadernes; på 
vestsiden er med sort skriveskrift på blå bund 
malet: »Aar 1846 bekostedes en Hovedrepara
tion af denne Kirke ved sammes Eiere, Seieroe 
Sogns 31 Selveiergaardmænd« og nedenunder 
læses: »Aar 1877 haver alle Seirø Lands’ Gaardei- 
ere som tillige ere Kirkeeiere ladet denne Kirke 
overalt male og bepryde«. Senere istandsættelser 
meddeles på bærebjælkerne, fra vest: »Aar 1922 
blev Kirken malet, Gulv og Stolestader fornyet« 
og med mørkegrå versaler på lysegrå bund: »I 
aarene 1964-66 blev taarn, tagværk og inventar 
istandsat, kirken malet og orgel opstillet«.

På pulpituret er opstillet et par bænke uden 
rygstød, muligvis fra 1901.13 1661 omtales ind

Fig. 62a-b. Pulpitur i vest, opført i 1500’rnes slutning, 
a. Et af felterne med reliefskåret roset over årstallet 
1583. Desuden ses tre bomærkeskjolde, b. Indrids- 
ninger i brystningspanelets bagside (s. 2037). NE fot. 
1981 og 1989. - West gallery put up at the end of the 16th 
century. a. Panel in the west gallery with the date 1583 
carved in relief and marks. b. Carvings on the reverse side 
of the gallery -front.
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Fig. 63. Kirkeskib fra 
1659. Orlogsskibet Tre
foldigheden (s. 2040). 
Agterspejl og helhed. 
Niels Termansen fot. 
1909. - Church ship from 
1659. Man-of-war “The 
Trinity ”.

tægt for et stolestade på pulpituret,17 1834 burde 
et løst rækværk fastgøres.18

2) 1600’rne, med udsavede balustre, opstillet 
ved skibets nordvæg, øst for indgangsdøren, 
strækkende sig hen til triumfvæggen. Balustrene 
har skygget bemaling for at illudere som dre
jede. Gråmalet. I det glatte postament har kirke
ejeren med gul kursiv på blå bund ladet male: 
»Ao 1776 haver dette Lands Høie Herskab, Hans 
Excellence Hr Andreas v: Hauch General af In
fanteriet, og Deputered udi det Kongelige Ge- 
neralitets og Commissariats Collegio, Ridder 
etc: tilligemed Hans Høi=velbaarne Frue, Anna 
Catharina van der Maase, ladet Altertavlen, 
Prædikestoelen og Pulpiturerne mahle og be
pryde«.80 I den blåmalede bagside er indridset 
initialerne: MP RMS HRS. Tre bænke uden ryg
stød er opstillet på pulpituret; 1834 burde en løs 
bænk fastgøres.18 En trappe fra 1955, med lukket 
panel, fører op til vestenden af pulpituret.

Orgel, 1966, med fem stemmer, bygget af 
Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd. Disposi
tion: Gedakt 8’, Spidsgamba 8’, Rørfløjte 4’, 
Principal 2’, Oktav 1’; svelle. En specialanord-

ning, »prolongement«, kan fastholde nedtryk
kede tangenter i klaviaturets dybeste oktav. 
Tegnet af Jan Gehl. På vestpulpiturets søndre 
del; spillebordet er anbragt i orgelhusets nord
side. †Harmonium, 1902,13 i skibets sydøsthjørne, 
under prædikestolen; senere ved skibets sydvæg 
(jfr. fig. 53).

Salmenummertavler (fig. 59a-b). 1) Fra 1859, da 
nye, store salmenummertavler burde opsæt
tes.38 Tavlerne har udsavet buetunge foroven og 
kantes af profillister. Til at skrive på med kridt. 
2) Fra årene o. 1900. Topstykke med lille gavl i 
midten og i siderne indridsede volutter. Til sky- 
denumre. Sortmalede med hvid fraktur: »Før 
Prædiken.« og »Efter Prædiken.«. Hvidmalede 
tal på træbrikker.

†Salmenummertavle. På fotografi fra 1895 (sml. 
fig. 20) ses en lille tavle med udsavet buetunge 
foroven og salmenumrene skrevet med kridt.

Kirkestævnetavle (fig. 60), glat med udsavet 
buetunge foroven. Sortmalet med hvid antikva: 
»Læses ved Kirkestævne«.

Præsterækketavle, »Opsat Fredsaaret 1945«. På 
våbenhusets østvæg.
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Fig. 64a. Lysekrone fra 1500’rnes slutning (s. 2040). 
NE fot. 1987. - Chandelier from the close of the 16th 
century.

Lysekrone (fig. 64a), fra 1500’rnes slutning, 
skænket til kirken 1749 af en bonde på egnen.

Den lille renæssancekrone har profileret 
stamme afsluttet forneden med et løvehoved, 
som i flaben holder to delfiner, der gaber om et 
hjerte (fig. 64b). Over den flade hængekugle sid
der et skiveformet led, hvortil er fæstnet seks 
lysearme, formet som liggende s endende i flade 
lyseskåle. Højere oppe på skaftet er flade pynte
arme anbragt på skivedannet led mellem to kug
leled. Stammen krones af en stående kriger, der 
med venstre hånd støtter et skjold, hvorpå ind
ridsede versaler: »1814« og »SPSP MND 1749« 
for giveren, Søren Pedersen Stachestie og hans 
hustru Maren Nielsdatter.81 Kronen hang 175857

i kordøren, under korset, dvs. i triumfbuen, se
nere i tårnrummet, siden 1966 i koret, over fon
ten.

De øvrige lysekroner er nyere, i barokform, 
den i tårnrummet »Skænket af Sejerø Sparekasse 
Julen 1934« ifølge graveret skriveskrift på hæn- 
gekuglen. I sakristiet en identisk. Derudover 
lampetter på væggene.

Kirkeskib (fig. 42), med reliefskåret årstal 
1659.82 Orlogsskib Trefoldigheden bygget og 
givet af to Sejerøboere, som menes at have gjort 
tjeneste om bord på Christian IV.s admiralskib. 
Galion med figur, løve, agterkastel, ornamen
teret agterspejl med udskårne figurer og årstal; 
sidegallerier. Riggen moderniseret i 1890’erne; 
oprindelig træ-, nu metalkanoner.83 Før 1943 på 
østligste ankerbjælke, siden ophængt i gjord
buen mellem skibets to hvælvfag.

Tre hatteknager, fra 1892?13 af træ, er anbragt 
på den østligste bjælke under vestpulpituret og 
fire på den indvendige side af indgangsdøren til 
våbenhuset, †Hatteknager ses på fotografi fra 
1895 (sml. fig. 20). De var formentlig af træ, 
anbragt på lodrette lister på væggen over 
mandsstolene i skibets sydside.

†Ligbårer. 1645 nævnes en ligbåre og 1656 en 
ny. Efter at fjenderne havde sønderslået ligbå
ren, blev der 1666 lavet en ny.17

†Tårnur? 1670 var tårnmuren så brøstfældig, 
at den ikke kunne tåle at bære sejerværket, men 
måtte omsættes.17 Der synes imidlertid ikke at 
være spor efter et tårnur.

Fig. 64b. Detalje af lysekrone, sml. fig. 64a (s. 2040). 
- Detail of chandelier, cf. fig. 64a.
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Fig. 65-66. Klokker. 65. Nr. 1 støbt 1651 af Rudolf Borchardtsen, København. 66. Nr. 2 støbt 1715 af rådsstøber
i Lybæk, Laurenz Strahlborn. Skænket af Frederik Rostgaard i taknemmelighed, fordi han blev skånet i pesten 
1711 (s. 2041). NE fot. 1987. - Bells. 65. No. 1 cast in 1651 by Rudolf Borchardtsen, Copenhagen. 66. No. 2 cast in 1715 
by the municipal founder in Lübeck, Laurenz Strahlborn. Donated by Frederik Rostgaard in gratitude because he surviv ed 
the plague epidemic in 1711.

Klokker. 1) (Fig. 65) 1651, støbt af Rudolf Bor
chardtsen, København.84 Tvm. 84 cm. Om hal
sen indskrift med reliefversaler: »Rvdolf Bor- 
charts støpt mich vdi Kiebienhafen. Anno 
1651«. Borten under indskriften er en bladbort, 
mens den ovenover består af bueskytter med 
ryggen mod hinanden adskilt af guirlande, 
hveranden med drueklase, og vinget hoved. På 
slagkanten relieflister. Ophængt i slyngebom.

Klokken blev 1675 røvet af svenske kapere 
under den skånske krig; nogle breve fra 1680, 
suppleret med oplysninger fra 1700’rne, belyser 
begivenhederne.85 Det fremgår, at svenskerne 
tog begge kirkens klokker ned fra tårnet, men 
den store gik i stykker under nedhejsningen, og 
kun den lille bortførtes til Gøteborg. Der kunne 
imidlertid ikke ringes med den, hvorimod den 
ringede af sig selv. Derfor blev den tilbagele
veret, dvs. den transporteredes til Helsingør, 
hvor Sejerøboerne hentede den hos den hol
landske kommisær, hr. van Deurs.

2) (Fig. 66) 1715, støbt af rådsstøber i Lybæk, 
Laurenz Strahlborn.86 Tvm. 99 cm. Om halsen 
latinsk indskrift med reliefversaler: »Soli deo 
gloria. Lavrentivs Straelborn me fvdit Lvbecæ 
anno 1715« (L. S. støbte mig i Lybæk år 1715) 
flankeret af rammelister og borter af store pal
metter. På legemet i alt fire våbenskjolde identi
ficeret ved indskrift med reliefversaler på bånd i 
halvcirkel ovenover, to for: »Friderich Rost
gaard« og to for: »Conradine Revenfeld«. På 
slagkanten ses under en mindre palmetbort en 
takkeindskrift, ligesom de andre med reliefver
saler: »Mig Friderich Rostgaard har til Seyrö 
kirke givet for hand bleev ved helbred og ved 
livet vdlovet 1711«.87 Ophængt i vuggebom.

†Klokke. Inventariet 1695 anfører, at der fin
des en mådelig klokke i tårnet (formentlig iden
tisk med nr. 1), den anden, som ikke er beskre
vet, blev fjernet i »den seneste svenske fejde«.54

Klokkestol, rummende ældre dele, af eg, med 
et sæt skråstivere, og også under klokkerne
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Fig. 67. Støbejernskors over Ane Johanne Jørgensen, 
†l876 (s. 2042). NE fot. 1987. - Cast iron cross marking 
the grave of Ane Johanne Jørgensen, †l876.

skråstivere. På en af plankerne ses flere årstal, af 
hvilke det ældste er 1696.

GRAVMINDER

(†)Gravkælder. I sakristiet findes en 1965 tilkastet 
gravkælder. Den var 135 cm dyb og havde 
vægge af kampesten og tegl. 1834 og 1894 øn
skede synet plankerne over begravelsen fast
gjort.88 Ved en undersøgelse umiddelbart inden 
tilkastningen konstateredes syv begravelser, 
som tydeligvis var gennemsøgt og flyttet om
kring tidligere, bl.a. stod to voksen- og to bar- 
nekister oveni hinanden. Sidste gang i 1903 øn
skede man en ordentlig afdækning af kisterne, 
to var endog helt åbne.13 Kisterne skal rumme 
tre præster og medlemmer af deres husstande: 
Søren Marcussen, †l663, Oluf Rasmussen Poch- 
stein, †1682, og Erik Christoffersen, †l704.89

Af begravelser inde i kirken har interessen især 
samlet sig om en grav i korgulvet foran alter
bordet, som nogle arbejdsmænd afdækkede i 
1922 i forbindelse med omlægning af gulvet. 
Ifølge beretningerne indeholdt graven en mand 
med sværd, klædt i rustning. Liget blev lokalt 
hurtigt tolket som værende Marsk Stig. Det 
eneste levn fra begravelsen, en kistehank, blev 
imidlertid af Nationalmuseet i 1961 dateret til 
1600’rne. Efter gravningerne 1922 afleveredes 
nogle *'jordfund til Nationalmuseet (inv. nr. D 
10319). Det drejer sig om resterne af en kvinde
hue, formentlig fra 1700’rne, sammensyet af to 
stykker ret svært, nålestribet tøj, med rynke
bånd i nakken og kantning af et andet stof. Des
uden en klædeplombe (fig. 68), af bly, 3,5 cm i 
tvm., med flakt ørn på den ene side og på den 
anden følgende versalindskrift: »Lvbeker enstal 
1614«.90 En knogle tildannet som nål, med øje i 
den ene ende, samt skår af en senmiddelalderlig 
kande, af rhinsk stentøj, med partiel brunlig gla
sur, sml. Særslev (s. 1710 med fig. 34).

Kirkegårdsmonumenter. 1) Støbejernskors (fig. 
67) o. 1876. Ane Johanne Jørgensen, f. Rasmus
sen, *7. sept. 1844, †4. okt. 1876. Indskrift med 
reliefversaler, 101 x 67 cm. Korset har profileret 
kantliste, der brydes på de pilespidsformede en
der. Hver af enderne har tre stjerner; øverst på 
stammen en sommerfugl, ved foden to nedad- 
vendte korslagte fakler. Under indskriften et 
håndtryk. På kirkegården sydøst for kirken.91

2) O. 1881. Pastorinde Ane Ravn, *13. sept. 
1797, †23. jan. 1881 og forhenværende sogne
præst på Seirø Lars Tønnes Fredrik Ravn, *7. 
marts 1813, †28. okt. 1886. Rektangulær kalk-

Fig. 68. *Klædeplombe med årstallet 1614 og Lybæks 
våben (s. 2042), nu i NM2. NE fot. 1989. - *Cloth 
seal with the date 1614 and arms ofLiibeck.
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stensplade i støbejernsramme med fordybede, 
sortmalede versaler. Syd for kirken.

Et gravsted sydøst for kirken hegnes af støbe- 
jernsgitter.

KILDER OG HENVISNINGER
RA.Lensregnskaber. Dragsholm. Rgsk. 1643-48. For
tegnelse over kongens og kirkeejernes tiender. - LA. 
Kirkeinspektionsarkivet. GI. Dragsholm amt. 1645-72. 
Kirkergsk. - Pastoratsarkivet. A2. Embedsbog 
1738-83 (heri diverse kirkesyn mellem 1825 og -57). - 
B. 1685-1806. Div. dok. - Ved embedet. Synsprotokol 
1862-19(86).- Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i 
almindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved Aage H. Mathiesen og 
P. Hauberg 1895 (bygning og inventar), M. Macke- 
prang 1908 (usigneret og udateret indberetning om 
kalkmalerier), Niels Termansen 1909 (kalkmalerier), 
Otto Smith 1922 (begravelser i kirken), læge Jahn
1922 (»Marsk Stigs begravelse«), Søren Lemche 1922 
(kort beskrivelse af kirken), Egmont Lind 1943 (kalk
malerier), Einar V. Jensen 1952 (inventar), 1955 og 
1958 (alterbordsforside og altertavle), Jan Gehl 1962 
(bygning), Aage Sørensen 1963 (træskulpturer), Jan 
Gehl 1964 (forslag til istandsættelse), Einar V. Jensen 
1964 (prædikestol og lydhimmel), Jan Gehl 1965 (vin
due), Egmont Lind 1965 (kalkmalerier), N. J. Ter
mansen 1968 (skrin), Mogens Larsen 1978 (krucifiks), 
B. Brorson Christensen 1979 (ankerbjælke), tømrer
mester Ole Olsen 1980 (erindringer om arbejder ved 
kirken siden 1950’erne og dens restaurering 1964-66), 
Mogens Larsen 1980 (kalkmalerier), David Liversage 
1981 (ankerbjælke), Marie-Louise Jørgensen 1987 (in
ventar) og Anders Holm Rasmussen 1987 (kirke
gård). - Ved udarbejdelse af beskrivelsen har redak
tionen kunnet benytte fotografier fra restaureringen 
1964-66 tilhørende arkitekt Jan Gehl. - Bygningsbe
skrivelse og kalkmalerier ved Hugo Johannsen, in
ventar ved Marie-Louise Jørgensen og gravminder 
ved Anders Holm Rasmussen. Redaktionen afsluttet 
1989.

Tegninger. NM2. Plan og østfacade ved Aage H. 
Mathiesen 1895. - Tre akvareller af kalkmalerier samt 
malet gesims ved Niels Termansen 1909. - Plan, snit 
og facader ved Søren Lemche 1919. - Alterbord ved 
Søren Lemche 1922. - Diverse tryk af plan, snit og 
inventaropstillinger ved Jan Gehl 1963-64. - Skibets 
sydvæg i vestre fag med spor af ældre åbninger. Tryk 
af opmåling ved Jan Gehl 1965. - Alterbord ved Peter 
Kristiansen 1989. - Kunstakademiets Bibliotek. Plan, fa
cader og snit ved Poul Ipsen 1947. - Plan, alter
skranke og pulpiturer ved Aage Herløw 1955. - Kir
kegård, kirkegårdsportal, kirkelade samt plan og snit 
af kirken ved Jan Gehl 1962.

Litteratur. Rasmus Nielsen: Sejerø Sogns Historie,
1923 (Nielsen: Sejerø). - Jan Gehl: Sejerø kirke, 1964 
(2. udg. 1972).

1 Roskildebispens jordebog s. 161.
2 En fyldig redegørelse for øens og kirkens ejen- 
domshistorie findes hos Nielsen: Sejerø.
3 Landebogen s. 138.
4 KancBrevb. 14. april 1621.
5 RA. Lensrgsk. Dragsholm. Rgsk. 1643-48. Forteg
nelse over kongens og kirkeejernes tiender.
6 I kirkens regnskab nævnes således løbende udbe
talinger til murermesteren ved hjælp af lån fra kir
kerne i Raklev (Ars hrd.), Glim (Sømme hrd., Kø
benhavns amt), Ølstykke (Ølstykke hrd., Frederiks
borg amt), »Belsted«, dvs. Hellested (Stevns hrd., 
Præstø amt) og »Lundbye«, dvs. Kundby (Tuse 
hrd.), jfr. note 17.
7 Kronens Skøder III, 161. Allerede 14. april 1674 
havde en anden privatperson, den islandske købmand 
Poul Christensen Fyhn (jfr. dåbsfad), der siden 1667 
ejede Sejerø, ansøgt om patronatsretten, men øjen
synlig forgæves, jfr. PersHistT. 11. rk., V, 242.
8 Kronens Skøder III, 174.
9 Begge købekontrakter er aftrykt hos Nielsen: Se
jerø s. 135-52.
10 RA. DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder 
til kongen på jus vocandi.
11 1862 siges kirken at være i kommunens besiddelse 
(note 43); dog nævnes øens gårdmænd som kirkeejere 
i forbindelse med restaureringen 1877, jfr. malet ind
skrift på vestpulpitur.
12 NM6. Fundprot. III, nr. 159; endvidere P. Hau
berg: Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146- 
1241, 1906, s. 23.
13 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(86).
14 1922 fremsættes ønsket om en udvidelse mod vest 
(note 13).
15 Ifølge matrikelkortet 1795 (fig. 3) var nordvest
hjørnet da ikke affaset, men et fotografi fra 1897 viser 
det afskårne hjørne i nordvest - et forhold, som 
endnu i begyndelsen af 1960’erne huskedes i sognet, 
jfr. Jan Gehls indberetning 1962.
16 Jfr. Nielsen: Sejerø s. 256.
17 LA. Kirkeinspektionsarkivet. GI. Dragsholm amt. 
1645-72. Kirkergsk.
18 LA. Pastoratsarkivet. A2. Embedsbog 1738-83 
(heri diverse kirkesyn mellem 1825 og 1857).
19 Ifølge mundtlig oplysning til Jan Gehl, se dennes 
indberetning 1962.
20 Jfr. Jan Gehls indberetning 1962.
21 Tilladelsen til kapellets opførelse blev givet 1944 
(note 13); men bygningen opførtes først fire år senere 
ifølge indberetning ved tømrermester Ole Olsen.
22 Betonpladerne ved korgavlen fjernedes i forbin
delse med dettes understøbning 1943 (arkitekt Marius
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Pedersen, Holbæk), og 1955 ønskede man fortovet 
langs skibets sydside bort samt muren understøttet i 
lighed med kor og tårn (note 13).
23 Ifølge Saxo stod der under borgerkrigen 1131 et 
søslag ved Sejerø og atter et 1170. Året efter den 
førstnævnte søtræfning skal der have været kæmpet 
på selve øen, jfr. Nielsen: Sejerø s. 32f.
24 Tilsvarende gælder kirkerne på Røsnæs (s. 1347f.) 
og på Sjællands Odde (Ods hrd.). Jfr. endvidere M. 
Mackeprang: Vore Landsbykirker, 1944, s. 35; DK. 
Sorø s. 1210.
2DJfr. indberetning ved Otto Smith 1922; endvidere 
Nielsen: Sejerø s.243.
26 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 2197.
27 Jfr. DK. Tisted s. 1047.
28 M.Mackeprang: Udvendig malet Dekoration paa 
middelalderlige Kirker og Renæssancebygninger, i 
ÅrbOldkHist., 1914, s. 171; samme: Vore Landsby
kirker, 1944, s.40.
29 Blandt andre eksempler kan nævnes Orø (s. 871) 
og Dåstrup (DK. Kbh. Amt s. 1168).
30 Skibets gesims er ganske vist forsvundet, men vin
duernes plads i forhold til denne fremgår indirekte af 
den omstændighed, at issepunktet skærer det løber
skifte, som udvendig afslutter murkronen under ge
simsen, sml. fig. 9 og 14.
31 Jfr. f. eks. hvælvene i Roskilde, Vor Frue, der 
endnu er bevaret i sideskibene (DK. Kbh. Amt s. 74). 
Halvstenshvælv med de karakteristika, som optræder 
i Sejerø kirke, synes ikke at være benyttet før o. 1300, 
jfr. oversigt over hvælvtyper i egnen omkring Ros
kilde (DK. Kbh. Amt s. 2210£).
32 Omdannelse af våbenhus til hvælvet kapel med ar
kade mod skibet kendes bl.a. fra det såkaldte Gam
melrands kapel i Bregninge (s. 1723), hvor forhøj
elsen dog ikke rummer en overetage. Modsat nord
kapellet i Årby (s. 1452), der er opført som en fler
etages tilbygning (med særfunktion som mødesal), 
hvorefter de to nedre stokværk er omdannet til hvæl
vet rum med arkade mod skibet.
33 1869 således kalkhus og 1895 materialhus (note 13).
34 Arkadens vestre vange påvistes 1965, jfr. opmåling 
af Jan Gehl.
35 En lodfuge indvendig på gavlen under den om
byggede trekantgavls fodlinje er af Jan Gehl (indbe
retning 1962) tolket som spor af en sådan luge. Ved 
afbankning af murpudsen på våbenhusets gavl under 
den efterfølgende restaurering 1964-66 sås imidlertid 
intet spor af en luge (jfr. fig. 13), og det forekommer 
mere sandsynligt, at den har været at finde i selve 
taggavlen.
36 Døren ses i nuværende skikkelse på fot. fra 1909. 
Det er derfor mest sandsynligt, at denne ændring er 
gennemført i forbindelse med kirkens overgang til 
selveje, da også kirkens store sydvinduer fornyedes.
37 Det nuværende vindue er tidligst registreret på Sø

ren Lemches plan fra 1922 (fig. 53).
38 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
39 1847 (note 18) fremsattes ønske om anskaffelse af 
loft i våbenhuset - hvilket forklarer, at man tidligere 
har hvidtet taggavlens inderside og skibets mur inden 
for våbenhusets tag.
40 Allerede 1886 fremsattes ønske om en udvendig 
dør i sakristiet; men sagen blev året efter opgivet, da 
man anså det for næsten umuligt at gennembryde den 
svære kampestensmur (note 13).
41 På det lille herregårdskapel Frydendal fra 1457 ses 
trappestik benyttet ved sekundære reparationer af de 
oprindelige spidsbuede blændinger (s. 851). Blændin
gerne på Raklev kirkes sakristi fra 1578 har også trap
pestik (s. 1380).
42 Jfr. Ubby og Store Fuglede (s. 1554 og 1614).
43 Jfr. note 13 og 38.
44 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. 1695- 
1820.
45 Ved synsforretningen 1891 ønskes et nyt og større 
vindue i kirkens nordside over for prædikestolen. 
Endvidere tilføjes, at vinduets hvælving foroven bør 
være noget mere spidsbuet end tårnvinduet (indsat 
1873) »for at følge kirkens stil« (note 13). - Allerede 
tidligere i århundredet var vinduet på dette sted æn
dret. Således hedder det 1834, at der ved det nordre 
pulpitur er et meget gammelt vindue, som bør erstat
tes af et nyt (note 18).
46 Ved restaureringen fjernedes et mindre firkantet 
trævindue (fra 1800’rnes begyndelse?), som sad skævt 
i murhullet, hvis forvitrede stik af gule sten ommure- 
des med et nyt af røde normalsten. Undersøgelsen 
godtgjorde, at der forud for trævinduet havde været 
et blyindfattet, muret direkte ind i falsen og anbragt 
parallelt med murflugten, jfr. indb. ved Jan Gehl 
1965.
47 Roskildemurermesteren Jens Pedersens kontrakt 
om kirkens reparation omfattede istandsættelse af 
prædikestolsvinduet med jern og bly, hvorfor han fik 
betaling 1668 (note 17).
48 At kvindens farlige indflydelse skulle være et tema 
antydes af Søren Kaspersen, der i øvrigt ser en mulig 
inspirationskilde i det protestantiske skoledrama, jfr. 
samme: Kristi profeter i danske kalkmalerier, i Fra 
Sankt Olav til Martin Luther (3. nordiske symposion 
for ikonografiske studier, Bårdshaug, den 21.-24. au
gust 1972), Oslo 1975, s. 123-25. Andre fortolknings
muligheder, bl.a. Kristus-præfiguration, antydes af 
Eva Louise Lillie: Gammeltestamentlige motiver i 
Reformationstidens danske kalkmaleri, i Kirkehist- 
Saml., 1986, s. 48, 76. Sejerø-malerierne er endvidere 
omtalt af Mackeprang, der bistod Termansen ved re
staureringen 1909, jfr. samme: Illustrationerne i Chri
stian III’s Bibel som Forlæg for Kalkmalerier, i Kirke- 
histSaml. 6. rk., 6, 1948-50, s. 384.
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49 Tilstedeværelsen af ærkeenglen Mikael er vel ikke 
almindelig i efterreformatorisk billedkunst; men der 
findes dog eksempler herpå, jfr. Mereth Lindgren: 
Att låra och att pryda. Om efterreformatoriska kyrk- 
målningar i Sverige cirka 1530-1630, Stockholm 
1983, s. 75. Sammenstillingen med Begrædelsen er 
derimod vanskelig at godtage.
50 Ifølge Egmont Lind bærer denne figur en rødbrun 
tophue.
51 Nicher af den størrelse og udformning er ualmin
delige. Der skal nævnes et par eksempler på beslæg
tede: En niche i bagsiden af alterbordet i Ølstykke 
(DK. Frborg. s. 2336) måler 121 x 80 cm, mens bor
det er 175,5 x 95 cm. Stabler i siderne viser, at den 
ligeledes har haft låger. Nichen i alterbordet i Ubjærg 
(DK. SJyll. s. 1285) ligner ikke ved sin størrelse, men 
ved spærstikafdækningen. Endvidere bemærkes et 
tøndehvælvet hulrum i bordet i Møgeltønder (DK. 
SJyll. s. 1304).
52 S. 926, fig. 40, jfr. også *panel fra Årby s. 1485, 
fig. 54. Sml. endvidere prædikestol.
53 I forbindelse med istandsættelsen 1955 suppleredes 
gesimsens kronliste og fremspring samt profilstykker 
på postamentet. Samtidig fjernedes nogle nye bræd
der på bordets kortsider, og der udførtes en ny bord
plade af fyr.
54 LA. Skippinge herreds provsti. 1647-1783. Her- 
redsbog.
55 Jfr. note 68. Se også Nielsen: Sejerø s. 255.
56 S. 1666, fig. 13 og 15-16 og 1699 med fig. 16-20.
57 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.

Fig. 69. Pengebøsse af messing fra 18-1900’rne 
(s. 2036). NE fot. 1987. - Brass money box i9th/20th 
century.

58 Jfr. altertavle og -kalk i Værslev.
59 Det var først 1895 Kirke- og Undervisningsvæse- 
net udsendte cirkulære vedr. anskaffelse af nye alter
tavler og åbnede mulighed for hjælp fra Kunstakade
miet ved valget af kunstner, sml. Marie-Louise Jør
gensen: Antikvariske græsrødder og den kirkelige 
lovgivning i forrige århundrede, i Festskrift til Olaf 
Olsen, 1988.
60 Gengivet hos Christie: Ikonografi II, 100.
61 Synsprotokollen oplyser 1890, at altertavlen var 
gjort i stand af en kunstner (note 13). Ved tavlens 
istandsættelse 1956 befriedes side- og topfelternes bil
leder for opmalinger og mørknede fernislag.
62 Sml. eksempelvis en figur fra Hedesunda (Gästrik- 
land), der anses for at være Josef af Arimatæa fra en 
korsfæstelsesgruppe, jfr. Aron Andersson: Medieval 
Wooden Sculpture in Sweden, IV, Stockholm 1975, s. 
138, fig. 54.
63 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820. Jør
gen Hein, De danske Kongers kronologiske Samling 
på Rosenborg, takkes for hjælp vedrørende dette 
usædvanlige stykke kirkeinventar. Bestemmelsen af 
materialet er bekræftet af Zoologisk Museum.
64 Jfr. læge Jahns brev til Nationalmuseet 14. aug. 
1921, hvori han skriver, at fodstykket mangler. Kal
ken var da i privateje. Man påstod på øen, at den var 
købt ved en kirkeauktion. Det må formodes at være 
før 1882, da det blev forbudt at fjerne genstande fra 
kirkerne uden ministeriel tilladelse.
65 Om alterkalkes materiale, se Joseph Braun: Das 
Christliche Altargeråt in seinem Sein und in seiner 
Entwicklung, München 1932, s. 47f. Elfenben fore
kommer ikke.
66 Om ham, se Hans Fyhn: En Oversigt over Slægter 
ved Navn Fyhn forekommende i Danmark og 
Norge, i PersHistT. 11. rk., V, 242f. Han købte 1667 
Sejerø og residerede senere i Lindegården i Kalund
borg, hvor han synes at være død, jfr. en tgravsten i 
Vor Frue kirke. DaAtlas VI, 224 anfører, at købman
den havde faet øen af kongen for forstrækning i kri
gens tid. Om Lindegaarden i Kalundborg, dens Hi
storie og dens Ejere, se: J. S. Møller, i ÅrbHolbæk 
1941, s. 37-105, især s. 74f. Tidligere havde han boet i 
København og var en af byens 32 mænd.
67 S. 288, fig. 10, 380 og 858.
68 LA. Pastoratsarkivet. 1685-1806. Div. dok.
69 Jfr. note 17 og 54. Se Bengt Stolt: Ånglestavarna 
från Hollola, i Finskt Museum, 1982, s. 44-58, især s. 
52f. om en speciel klokke i degnens stol.
70 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 387, 412 og Oscar 
Reutersvärd: Paradisets Kålla och de gotländska »Pa- 
radisfuntarna«, Lund 1967, fig. 65. Sidstnævnte hen
regner Sejerøfonten til Haddebytypen, gruppe 2a, 
hvortil også Hallenslev hører (s. 953, fig. 9). For
fatteren anser en datering af denne kategori af fonte 
for vanskelig, måske er de udført samtidig med de
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yngste fonte af Visbytypen eller umiddelbart efter. 
Også Visbytypens datering diskuteres og sættes til 
første halvdel eller midten af 1200’rne.
71 Et ønske 1832 om flytning af vestpulpiturets 
trappe, der var i vejen for barnedåb (note 38), an
tyder, at fonten havde plads i skibets vestende. I kir
kebeskrivelsen 1862 omtales fonten i skibet uden nær
mere placering, men andetsteds i beskrivelsen nævnes 
vestpulpiturets bagside, som »vender imod døbefon
ten« (note 13).
72 Fadet omtales ikke blandt de ting, svenskerne stjal, 
men tanken forekommer nærliggende, jfr. donatio
nen 1663 af det eksisterende.
73 S. 1884 med fig. 35 og s. 1753, fig. 51.
74 Jfr. note 13. Sml. altertavlens opmaling 1890.
75 S. 384 med fig. 28a og s. 412 med fig. 19.
76 Ifølge indberetning 1895 havde stolene fornyede, 
glatte låger.
77 1898 ønskede synet en sakristidør anskaffet (jfr. 
note 13).
78 I Nielsen: Sejerø s. 251 foreslås, at initialerne står 
for henholdsvis gårdmand Hans Mortensen eller Mi- 
chelsen og for gårdmændene Rasmus og Søfren 
Madtsen.
79 Allerede 1832 fremsattes ønske om flytning af trap
pen, der var i vejen for barnedåb (note 38).
80 Indskriften, der 1862 stod fremme (note 13), må 
senere være blevet dækket, idet den overmalede ind
skrift blev fremdraget 1922.
81 Ifølge Nielsen: Sejerø s. 305 var Søren Pedersen 
Stakkesti sognefoged.

82 Sml. Henningsen: Kirkeskibe, s. 24, 42 og 72.
83 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
84 Oplysningen i HofmFund. (VIII,227) og DaAtlas 
(VI, 224), at klokken er støbt 1621, beror sandsynlig
vis på en fejllæsning. Nyrop omtaler støberen s. 109 i 
Kirkeklokker.
85 Jfr. RA. DaKanc. D 124. Diverse 1699-1771 og 
KglBibl. Kallske saml. Saml. til de danske Provincers 
Topographie af E. J. Jessen, endvidere HofmFund. 
VIII, 227 og DaAtlas VI, 224. Omtalt i Nyrop: Kir
keklokker s. 38 og af Povl Hansen: Fra Nordvest
sjælland, i ÅrbHolbæk 1927, s. 105 samt Vald. Møl
ler: Da Kirkeklokken kom tilbage til Sejrø, i ÅrbHol
bæk 1949, s. 98-100 (artiklen refererer indholdet af 
indb. til Thurah, jfr. NM2. Håndskriftsaml. Indb. 
vedr. Sjælland til Thurah og Hoffman 1755 og 1773). 
Hændelsen er desuden omtalt af L. Engelstoft: Bort- 
tagelse af Kirkeklokkerne på Seierø 1675..., i Univer
sitets- og Skole-Annaler, 1808, II, 15-21 og i Mor
skabslæsning for Den Danske Almue, udg. af H. K. 
Rask, 1841, s. 13-15, som bygger på Engelstoft.
86 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker s. 34 og 50.
87 Sml. Svend Sørensen: Klokkeindskrifter, i Klok
ker. Arv og Eje 1983-84, 1985, s. 111.
88 Jfr. note 18 og 13.
89 Nielsen: Sejerø s. 254.
90 Sml. Niels-Knud Liebgott: Da klæde var en »mær
kevare«, i NMArb., 1975, s. 35-46.
91 Se endvidere Aase Faye: Danske Støbejernskors,
1988, der, dog uden at nævne Sejerøkorset, beskriver 
typen i katalog nr. 128-129.



Bonden Peder Hansen har o. 1830 udført denne farvelagte tegning fra Ods herred, hvis bakkelandskab er stærkt 
dramatiseret i den naive fremstilling. Billedets midtpunkt er Højby kirke (s. 2119), set fra nordvest. Nord for 
kirken ligger den firelængede, nu delvis nedrevne præstegård, og i forgrunden anes den 1870 tørlagte Højby sø. I 
baggrunden hæver sig kirken i Nørre Asmindrup. Akvarel i NM2. - The hilly landscape of Ods district with the 
church of Højby in the middle and that of Nørre Asmindrup in the background. Watercolour c. 1830 by the farmer Peder 
Hansen.

ODS HERRED

Herredet, som er det nordligste i Holbæk amt, 
udgøres af en stærkt indskåret halvø, omgivet af 
Sejerøbugten, Kattegat, Isefjorden og indtil o. 
1875 tillige Lammefjorden. Halvøens landska
belige struktur er et enestående tydeligt eksem
pel på istidens moræneaflejringer ved randen af 
indlandsisen, hvis gletchertunger under frem
stød har presset ler, grus og sand op i vældige 
bakkeformationer som for eksempel Vejrhøj

buen. Stejle klinter langs kysten røber endvidere 
havets stadige angreb, og endelig har mennesket 
for at indvinde nyt land ændret herredets fysiog
nomi dramatisk ved udtørring af Lammefjor
den. Som det fremgår af kortet på s. 2056 (sml. 
endvidere det på smudsomslaget til hefte 1 gen
givne søkort), var fjorden endnu i slutningen af 
1700’rne et afgørende træk i det landskabelige 
billede og forklarer stednavne som landsbyen

142*
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Ods herred. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort over den nordvestlige fjerdedel af Sjælland, tegnet af C. 
Wessel 1771. Ods herred eller Dragsholm amt (siden 1660) var fra gammel tid og indtil midten af 1800’rne 
krongods - det kgl. odsherredske gods - bortset fra de tre sydligste sogne (Fårevejle, Vallekilde og Hørve). 
Kortet viser herredet, inden 1800’rnes store landvindingsarbejder i forbindelse med udtørringen af Lammefjor
den ændrede dets profil radikalt. I den nordligste del er endvidere angivet Klintesø og Højby sø, begge ud
tørrede i 1800’rne. — Map of the Ods district 1771.

Vig i bunden af den smalle Sidinge fjord samt 
endvidere Fårevejle og Asnæs ved bredden af 
Lammefjordens vestlige del med dens små 
holme eller vejler benyttet til fåregræsning. Ind
dæmningen og den efterfølgende tørlægning af 
Lammefjorden gennemførtes etapevis med den 
nordlige gren - Sidinge fjord - som start i 1841. 
Herefter fulgte den inderste vestlige gren, Svin-

ninge vejle, i 1850’erne, og endelig dannedes i 
1873 et interessentselskab med støtte fra ham
borgske bankmænd, som året efter under nav
net »A/S Lammefjordens Tørlægning« gik i 
gang med at bygge den dæmning mellem Av- 
debo og Gundestrup, bag hvilken fjorden grad
vis tørlagdes.



Fig. 1. Kirken set fra nord. Lavering af J. B. Løffler 1874. - The church seen from the north. Wash drawing by J. B. 
Løffler 1874.

RØRVIG KIRKE
ODS HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 6 øre.1 
Her anføres også sognets gamle navn, det fra konge
valgene 1074 og 1104 kendte Isøre. I 1567 havde sognet
38 tiendeydere.2 Det var da og har siden været anneks 
til Nykøbing.3 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten 
for kongelig,4 men 1673 tilskødedes den storgods
ejeren, rentemester Henrik Müller, som bl.a. besad 
Anneberggård i Højby sogn.5 Efter at patronatsretten 
1683 igen var overgået til kronen, fik Hans Leegaard 
til Anneberggård 1698 tilskødet kirkens korntiende 
og tilliggende gods; men fordi kirken var annekteret 
til Nykøbing og fremdeles skulle være det, forbe
holdt kongen sig jus vocandi.6 Vedligeholdelsesplig- 
ten påhvilede dog herren til Anneberggård indtil 1776, 
hvor godset hjemfaldt til kronen. I 1800’rne lå kirken 
under det af kongen ejede odsherredske gods (jfr. 
dåbskande 1829 og tårnets fornyelse 1852-53), hvor
fra den solgtes til menigheden 1. jan. 1870.7 Kirken 
underkastedes ved denne lejlighed en større restaure
ring. Overgang til selveje skete 29. maj 1911.

Kirken var i middelalderen sandsynligvis viet til 
Vor Frue8 (jfr. †Mariafigur s. 2072).

Sagn. Til kirken er knyttet det uhjemlede sagn, der 
udpeger den som Marsk Stigs begravelseskirke 
(†1293).9 Ligeledes tilknyttet kirken er sagnet om 
»Bruden fra Rørvig«, et vandresagn af pommersk 
oprindelse.10

Kirken, der ligger på en banke med fald mod 
vest, halvanden kilometer nordvest for lands
byen, er på alle sider omgivet af lægivende plan
tage med et stort antal sommerhuse. Denne situ
ation er dog af ret ny dato, for endnu i begyn
delsen af 1900’rne lå kirken ensomt og synlig 
viden om. Oprindelig var landsbyen beliggende 
ved kirken, men i årene efter sandflugten 1527, 
der begravede store dele af markerne under 60- 
100 cm sand, flyttedes de 22 gårde til den nu
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Fig. 2. Plan af kirken og Rørvig bys marker på det kgl. odsherredske gods. Målt af Arendt Aschlund 1789, 
kopieret af Anna Brinch Thorsen. - Map with Rørvig church and village fields on the Crown estate in Ods herred. 1789.

værende landsbys område (sml. fig. 2), hvorfra 
de i 1850’erne delvist udflyttedes.11

Kirkegården har bevaret gamle grænser mod 
sydøst, syd og vest. Den første udvidelse fandt 
sted 1906 i nordøstlig retning,12 og o. 1942 til
lagdes et stort areal mod øst.

Kirkegårdens hegn og indgange. De ældste, tegl
hængte kirkegårdsmure mod sydøst og syd står 
udadtil gulkalkede, ellers hvidkalkede, og af
dækkede med røde vingetegl. Kirkegårdsmu- 
rene omtales første gang ved en reparation 
1668-69,13 men et murparti syd for hovedpor
ten, samt et lille parti vest for ganglågen i syd
muren, er antagelig senmiddelalderlige: røde 
munkesten i munkeskifte over en syld af rå og 
kløvede kampesten. Mod vest, og førhen mod 
nord (jfr. fig. 1), hegnes kirkegården af et sten

gærde, der omsattes 1860,7 men som sikkert 
markerer den oprindelige afgrænsning. På yder
siden af sydmuren og den sydlige del af østmu
ren er henholdsvis 26 og 2 ringe til tøjring af 
heste, jfr. †hestestald. Udvidelsen fra 1906 heg
nes mod syd, øst og nord af hvidkalkede, tegl
hængte mure af røde mursten. Sydmurens yder
side står dog gulkalket. Ved gennembrydning af 
østmuren er skabt forbindelse til den nye del af 
kirkegården, der afgrænses af trådhegn.

Kirkegården synes altid at have haft hoved
indgang i sydøst mod vejen fra landsbyen. Ind
gangspartiet stammer fra før udvidelsen i 1906 
og består nu af køreport og ganglåge, lukket af 
hvidmalede stakitfløje. Disse er dels ophængt i 
en fælles, hvidmalet stolpe, dels i to (tidligere 
tre) murede, hvidkalkede piller, brynede og af
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dækkede med røde vingetegl. Af samme udse
ende er ganglågen i den gamle kirkegårds syd
mur, samt køreporten i 1906-udvidelsen. Sidst
nævntes stakitfløje, der fornyedes 1950,14 krones 
af metalkors. Udvidelsen fra o. 1942 har mod 
nord een, og mod sydvest to enkle trådhegnslå- 
ger, hvor den sydligste giver adgang til kirke- 
gårdskontoret og graverens oplagsplads.

Bygninger på kirkegården. Ligkapellet i 1906- 
udvidelsens sydøstre hjørne er opført mellem 
1909 og 1918, formentlig ved arkitekt Ivar Bent- 
sen fra Vallekilde.15 Den gotiserende bygning er 
rejst i gule mursten over en sokkel af granit
kvadre. Kapellet står gulkalket med hvide detal
jer og sadeltag af røde vingetegl. Det indre, som 
dækkes af et fladbuet tøndehvælv, er gipset og 
hvidtet. Bygningen umiddelbart nordvest for 
kirken, opført 1963 16 med materialrum og to 
toiletter, er bygget i gule mursten, gulkalket og 
med halvtag af bølgeeternit. I den sydlige ende 
af den nyeste kirkegårdsudvidelse opførtes 1984 
et kombineret kirkegårdskontor og redskabshus 
ved arkitekterne A. Monrad Hansen og D. J. 
Leadbetter, Holbæk. Bygningen, der er af gule 
mursten, står gulkalket med hvidmalet træværk 
og sadeltag af røde vingetegl.

†Bygninger udenfor kirkegården. En †stald, an
tagelig opført til beskyttelse af menighedens he
ste mod stedets barske vejrlig, nævnes 1670-71.13

1756 ansøgtes om tilladelse til at opføre en †rej
sestald til præstens vogn og heste,17 hvilket vist
nok først skete mellem 1770 og 1776,18 forment
lig som en bindingsværksbygning. Et rum heri 
afskiltes 1815 til brug for præsten før og efter 
gudstjenesten, som for egen regning lod en kak
kelovn opsætte.19 Rejsestalden (sml. fig. 3), der 
oprindelig havde stråtag, fik 1896 tagpap og 
blev revet ned 1928.20 Den søgtes 1861 udvidet 
til brug for menighedens heste »ved denne for 
storm meget udsatte kirke«.21 Ændringen gen
nemførtes imidlertid ikke, men rejsestalden om
tales fra 1862 som grundmuret.12 Først 1892 op
førtes en †hestestald langs kirkegårdens søndre 
mur (fig. 3), igen med det udtrykkelige formål 
at beskytte menighedens heste og på den måde 
søge at fremme kirkegangen. Stalden byggedes i 
beton med tegltag og 13 bræddeporte, svarende 
til 13 par heste.12 Tilladelse til nedrivning blev 
givet 1950,14 men gennemførtes først 1960.

†Teglovn. 1932 fandtes ca. 300 m nord for kir
ken resterne af en rimeligvis middelalderlig tegl
ovn. I ovnen var mange brudstykker af store, 
røde mursten, der oprindelig måtte have målt 
ca. 26 x 12 x 8 cm.

Fortovet omkring kirken, der omlagdes til grus
1869 fordi det samlede vand, blev 1906 erstattet 

 af en brolægning i cement. Denne er senere af
løst af den nuværende grusbelægning.12

Fig. 3. Kirken set fra syd. Postkort o. 1900 i NM2. - The church seen from the south.
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Fig. 4. Ydre, set fra nordøst. Tegning af Burman 
Becker, dateret 28. juni 1855. Det kongelige Biblio
tek. - Exterior seen from the north-east. Drawing by Bur- 
man Becker, dated 28th June 1855.

BYGNING
Kirken består af kor og skib fra tiden henimod 1250. 
Skibet blev o. 1500 forlænget mod vest, hvortil for
mentlig endnu i senmiddelalderen blev føjet et †tårn, 
der 1852-53 erstattedes af det nuværende. Fra 1525-50 
stammer våbenhuset foran skibets syddør. Sakristiet 
ved korets nordside er opført 1861. Orienteringen af
viger en anelse mod syd.

Materialer og teknik. Den lille, oprindelig meget 
fine romanske kirke, der på mange punkter er 
beslægtet med nabokirken i Nykøbing, er op
ført i røde munkesten, 26 x 12 x 8 cm, hvor

iblandt mange mørkbrændte, i fuld mur, 84 cm 
tyk (sml. fig. 10). Stenene er lagt i regelmæssige 
skifter i munkeforbandt. Til vinduesstik i kor og 
skib er brugt riflede sten. Udvendig, såvel som 
indvendig har kirken oprindelig stået i blank 
mur, hvilket endnu ses bag våbenhuset og på 
overvæggene (sml. fig. 9), dog med undtagelse 
af vinduernes oversmige, der fra først af har væ
ret pudsede og hvidtede. Ved korets og skibets 
sydøstre hjørner udgør murhøjden henholdsvis 
5,0 og 5,5 m målt fra terræn til underside af 
sugfjæl og gesims.

Kor og skib, som er opført i eet, beriges i det 
ydre af en murdekoration, hvis enkeltheder og 
hele disposition er nært beslægtet med forhol
dene ved nabokirken. I begge afsnit af bygnin
gen rejser murene sig over en kvartstens frem
springende skråkantsokkel, der dog for skibets 
vedkommende kun er bevaret bag våbenhuset 
og på de rester af vestgavlen, som er synlige fra 
vestforlængelsen. I nord udgøres soklen nu af 
store, tilsyneladende sekundært indsatte kløv
sten, hvorover skråkanten er formet i mørtel. 
Soklen går i hjørnerne over i murede lisener, der 
imidlertid er udeladt på skibets østgavl. Korets 
lisener omslutter ved murkronen et savskifte, 
mens de mod øst, inden opførelsen af den nu
værende blændingsgavl 1906-07, strakte sig op i 
selve gavltrekanten (sml. fig. 15). På skibets

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af I. Christensen og M. Thordarson 1935, suppleret og tegnet af Peter Kristiansen 1988.
- Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 6. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1981. - Exterior seen from the south-east.

nordside forbindes lisenerne af en rundbuefrise, 
muret af smalle, buede sten på profilkonsoller. 
Mod syd savnes frisen nu, idet murkronen her 
er ombygget, formentlig ved en reparation 
1667-68.

Hvad angår taggavlene, af hvilke kun skibets 
østre er bevaret, har de sandsynligvis været ud
muret i sildebensmønster. Af denne detalje re
sterer nu kun et lille parti.22

Døre og vinduer. Syddøren står velbevaret bag 
våbenhuset (sml. fig. 7-8). Den sidder udvendig 
i et rektangulært portalfelt,23 af samme frem
spring som sokkel og lisener og afsluttes for
oven med en skråkant. I murflugten har den 
rundbuede dør et halvstensstik, omkranset af

prydstik af krumhugne løbere. Selve karmprofi
let består udvendig af en kvartrundstav i ret- 
kantet fals, indvendig blot af en retkantet fals, 
der ligeledes tjener som anslag for døren.

Norddøren er rimeligvis lukket allerede i 
middelalderen. Udvendig er den kun bevaret i 
form af sit portalfelt, helt svarende til syddø
rens, men noget ødelagt af det senere vindue. 
Indvendig anes den som revner i pudsen.

To rundbuede, smigede vinduer er bevaret i 
koret, henholdsvis mod øst og mod nord; begge 
fremstår nu som indvendige nicher. Østvinduet 
har udvendig halvstensstik, omkranset af et 
smalt prydstik i buede sten. Nordvinduet, hvis 
nedre dele forsvandt ved gennembrydningen af
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formentlig har været sømmet fast til undersiden 
af bjælkerne. På triumfgavlen, såvel mod korets 
som mod skibets loftsrum, ses et kantstillet 
skifte i højde med murkronerne i de respektive 
afsnit. Enkelte bomhuller er bevaret i skibets 
østre taggavl.

Tilføjelser og ændringer. Inden hvælvenes op
bygning muredes i korets sydøstre hjørne en pi
scina, hvis afløbshul måler ca. 15 x 30 cm og er 
mindst 70 cm dybt (fig. 11).

Korets og det oprindelige skibs hvælv er sam
tidige og antyder ved deres form en datering til 
perioden ca. 1350-1450. Hvælvene hviler på fal
sede væg- og hjørnepiller, der uden vederlags- 
markering bærer helstens brede, spidsbuede 
gjord- og skjoldbuer, kantet af en lille vulst. 
Ribberne er halvstens, og i de to østligste fag er 
ribbekrydset markeret af en toprude med gen- 
nembrydning af samme form; helstens overrib
ber med trinkamme. I koret udgår østhjørnernes 
piller fra to trinvis udkragede stenplader, an-

Fig. 8. Skibets syddør (s. 2061). LL fot. 1981. - South 
door of the nave.

Fig. 7. Skibets syddør (s. 2061). Opstalt og plan. 1:50. 
Målt af C. G. Schultz 1929. - South door of the nave. 
Elevation and plan.

døren, er desuden synligt fra sakristiets lofts
rum.

I hver af skibets langmure har siddet to vin
duer, af hvilke nordsidens samt det vestre i syd 
er bevaret. De to i nord står som indvendige 
nicher: det østre er synligt fra kirken, mens det 
vestre er lukket i murflugten og nu kun åbent 
mod loftsrummet (sml. fig. 9). Sydsidens står 
ligeledes som indvendig niche, delvis skjult af 
det senere hvælv. Skibets vinduer er af en høj og 
slank form, således måler det vestre i nord i lys
ningen 205 x 33 cm (dvs. ca. 1:6), vinduesnichen 
250 x 95 cm, mens issepunktet ligger 55 cm un
der den romanske murkrone.24 Vinduet har be
varet sin glasfals.

Indre. Den høje og slanke rundbuede korbue 
står velbevaret. De forsvundne †loftsbjælker har 
hvilet på murkronen, hvorfor †loftsbrædderne
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bragt som konsoller ca. 125 cm over nuværende 
gulv. Denne usædvanlige disposition skyldes 
hensynet til den ovenfor nævnte piscina.

En tilmuret, oprindelig lem, 40 x 45 cm, med 
træoverligger, ses i vestre svikkel af korhvælvets 
sydkappe.

Kalkmalerirester fra senmiddelalderen (s. 
2068) i skibets oprindelige nordvindue mod vest 
tyder på, at kirkens romanske vinduer har været 
i brug længe efter hvælvslagningen, uanset det 
akavede forhold mellem skibets vestlige vin
duespar og hvælvsystemet. Formodningen be
styrkes ved det forhold, at der ikke findes spor 
af gotiske vinduer, samt at vinduet bag våben
huset endnu har været i brug efter dettes op
førelse.

O. 1500 blev kirken udvidet med en vestfor
længelse, opført af røde munkesten25 i munke
skifte og hvilende på en syld af store marksten. 
Ved sammenføjningen af de to afsnit, som for
bindes af en stor, spidsbuet arkade, nedbrød 
man skibets taggavl (sml. fig. 10). På vestfor
længelsens udvendige mure findes spor af to 
spidsbuede stik, hvis top sidder kun tre skifter 
under gesimsen. Det ene kan erkendes over det 
nuværende vindue mod syd, mens det andet ses 
fra tårnets mellemstokværk. Stikkene, der aldrig 
kan have tjent som vinduesåbninger, repræsen
terer utvivlsomt levn af spejl over lysåbninger af 
ukendt form.

Det indre dækkes af et hvælv, der hviler på 
store, spidsbuede spareblændinger, undtagen 
mod øst, hvor der op ad skibets gamle vestgavl 
er rejst en spidsbuet, helstens skjoldbue. Over
væggene griber en halv sten ind over hvælvkap
perne. Hvælvet, der er af samme udformning 
som de ældre i skibet, dog højere og med puk
lede kapper, men grovere i udførelsen, har halv- 
stensribber; halvstensoverribber med enkelte 
trin.

Våbenhuset (fig. 16), der er tilkommet efter 
vestforlængelsen, muligvis så sent som o.
Fig. 10. Skibets nordmur, rester af vestgavlen og 
vestforlængelsens overvæg, set fra loftet (s. 2060, 
2063). HJ fot. 1990. - North wall of the nave, the re
mains of the west gable and upper part of the western exten
sion’s wall seen from the loft.

Fig. 9. Skibets vestre vindue mod nord, set fra loftet 
(s. 2062). HJ fot. 1990. - The nave’s west window to the 
north, seen from the loft.
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1525-50, er opført af røde munkesten26 i munke
forbandt over en fremspringende kløvstenssok- 
kel. Murværket er stærkt flikket. Bygningen har 
på de tre frie sider en savsnitfrise, der mod syd 
er afbrudt af døren og forstyrret af det østre vin
due. Over frisen sidder på langmurene en ge
sims, bestående af to fremspringende skifter. 
Gavlen er senere ombygget og står nu glat med 
to fodtinder og en toptinde. To rektangulære 
glugger giver lys til loftsrummet. Den til begge 
sider falsede, nærmest rundbuede dør har ud
vendig halvstensstik med prydskifte af krum- 
hugne sten. Mod det indre sidder døråbningen i 
en vandret afsluttet, retkantet anslagsfals. De to 
spidsbuede, smigede vinduer i gavlen er for
mentlig fra 1860’erne. En firkantet, let tragtfor
met niche i vestvæggen er levn af et ældre, men 
ligeledes sekundært vindue. Det hvidmalede 
bjælkeloft, opsat 1906,12 hviler på murede kon
soller.

Antagelig i middelalderens sidste del blev ski

bets østgavl forsynet med kamtakker; syv på hver

Fig. 11. Piscina i korets sydøstre hjørne (s. 2062). 
Peter Kristiansen fot. 1988. - Piscina in the south-east 
corner of the chancel.

side af en toptinde. Kamtakkerne blev istandsat 
1905 og fik 1906 ny afdækning, bestående af ind
advendte munketegl.12

Kirkens tårn er bygget 1852-53 ved kgl. byg
ningsinspektør Gottlieb Bindesbøll, som også 
var tilsynsførende ved det gamle tårns nedriv
ning og muligvis inspireret af dette (fig. 14).30 
Tårnet er opført af gule flensborgsten27 i kryds
skifte over en sokkel af små marksten. Tårnets 
østmur hviler på vestforlængelsens vestgavl, der 
er blevet brudt ned i højde med skibets mur- 
krone. Tårnrummet er forbundet med den øv
rige kirke ved en stor spidsbuet, til begge sider 
falset arkade, der er jævngammel med det tid
ligere †tårn. Rummet står med hvidpudsede 
vægge og gipset, fladt loft. I vest sidder et stort 
spidsbuet vindue med gråmalet støbejerns- 
ramme. Trapperummet, hvis indgangsdør er en 
simpel rektangulær åbning i syd, er adskilt fra 
selve tårnrummet af en helstens mur. En trappe 
af træ fører op til mellemstokværket, hvorfra 
der er indgang til skibets loft. Mellemstokvær- 
kets spidsbuede vestvindue blev indsat 1867 for 
at skaffe lys i rummet.12 Etageadskillelserne ud
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Fig. 12. Indre, set mod 
vest. LL fot. 1981. - In
terior to the west.

Fig. 13. Indre, set mod 
øst. LL fot. 1981. - Inte
rior to the east.

gøres af træbjælkelag med plankegulve. Det 
høje klokkestokværk har mod alle fire verdens
hjørner to fladbuede, falsede glamhuller. Flan
kemurene afsluttes af en gesims, bestående af tre 
udkragede skifter. De øst-vestvendte taggavle 
med syv kamtakker smykkes af fem spidsbuede 
højblændinger. Forneden i gavlens midterblæn
ding er en stor, firkantet åbning og i flere af de 
andre blændinger ses stilladsbomhuller.

Sakristiet er bygget 1861, som afløser for præ
stens rum i †rejsestalden, ved murermester C. 
Hansen, Nykøbing, efter tegning af kgl. byg
ningsinspektør P. E. I. Kornerup.28 Bygningen 
er opført i gule mursten29 over en svagt frem
springende sokkel og er på de tre frie sider for
synet med en gesims, bestående af to udkragede 
skifter over en savsnitfrise. Sakristiet dækkes af 
et fladt valmtag. Mod øst er indgang fra kirke
gården ad en falset, fladbuet dør, og på nordsi
den findes et stort fladbuet, smiget vindue med 
en gråmalet nygotisk støbejernsramme, der 
øverst er dekoreret med bladværk, malet direkte 
på vinduesglasset. Det indre udgøres af to rum, 
indbyrdes forbundet ved en simpel, rektangulær

dør. Det store rum, hvortil der er adgang fra 
koret ad en ensidigt smiget, fladbuet dør, fun
gerer som præstens værelse, mens det lille er 
oplagsrum. Rummene står med pudsede vægge 
og har haft flade, gipsede lofter, der 1981 erstat
tedes af forsænkede bræddelofter.14

Det 1852-53 nedrevne †tårn i vest hidrørte ri
meligvis fra middelalderen. Det var opført af 
»Kampestens Fyldmur og slet Kalk«, sikkert en 
kassemur med en skal af mursten. Dette tårn 
blev nedrevet sommeren 1852, angiveligt på 
grund af fare for sammenstyrtning. Først havde 
det været tanken, at syd- og vestsidens murværk 
skulle have været repareret, men under arbejdet 
viste det sig snart, at nord- og østsidens mur
værk var i lige så ringe forfatning og nedriv
ningen fuldbyrdedes. 1853 blev 30 vognlæs byg
geaffald bortkørt fra kirkegården efter klage fra 
to naboer.30

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Bevarede regnskaber fra tiåret 1662-72 giver 
indtryk af omfanget af vedligeholdelsesarbejder 
på et tidspunkt, da kirken endnu tilhørte kro
nen. Således foretoges 1663-64 omfattende re
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Fig. 14. Facade, plan og snit af tårn 1852-53 (s. 2064). 1:200. Projekt ved Gottlieb Bindesbøll. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Facade, plan and cross-section of the tower 1852-53.

parationer af tårnets murværk. 1667-68 udførtes 
en del mindre arbejder,13 hvor bl.a. murværket 
på skibets sydside blev berørt. Det er rimeligvis 
ved denne lejlighed, at rundbuefrisen forsvandt. 
Sikkert fra samme tid stammer skibets gesims, 
der består af en kvartrund vulst omgivet af to 
retkantede led.

Kirken undergik 1819 en reparation, hvor 
bl.a. fundamentet blev efterset.18 Nye reparatio
ner og ændringer gennemførtes op til 1870 i for
bindelse med salget af kirken til menigheden. 
Fra 1800’rne hidrører også den lille kurvehanks- 
buede gemmeniche (til dåbskanden), som er ind
sat i korets vestvæg nord for korbuen i forbin
delse med fontens opstilling her.

Koret blev 1906-07 underkastet en ombyg
ning, hvorunder blændingsgavlen opførtes, 
muligvis ved professor Albert Jensen.12 Gavlen, 
der virker inspireret af elementer fra senmiddel
alderlige blændingsgavle i området omkring

Roskilde Fjord,31 er opført af store røde mursten 
i krydsskifte. Dekorationen udgøres af seks høj
blændinger, afsluttet med et dobbelt trappestik 
og flankeret af tre cirkelblændinger. Gavlen har 
fem brynede kamtakker på hver side af en bre
dere, ligeledes brynet toptinde, alle afdækkede 
med røde munketegl.

Gulve. I forbindelse med nedgravning af var
meanlæg indsendtes 1917 til Nationalmuseet en 
*gulvflise af brændt ler (NM2. inv.nr. D9448). 
Flisen, som er uden nogen form for glasur eller 
anden dekoration, måler ca. 18 x 18 cm og er 5 
cm tyk.

Korgulvet, der ligger et trin højere end gulvet 
i skibet, består af røde mursten lagt på kant i 
sildebensmønster. Dette gulv, dog iblandet gule 
sten, fortsætter i skibets gange, hvor det vides 
omlagt 1906-07,12 og videre ud i tårnet. Under 
stolene ligger røde mursten på fladen. Partier af 
gulvet er repareret med cement, men alt dækkes
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Fig. 15. Ydre, set fra nordøst. Ældre fot. o. 1900 i NM2. - Exterior seen from the north-east.

nu af kokosløbere, hvorpå er lagt et gulbrunt 
væg-til-væg tæppe.

Våbenhusets gulv udgøres ligeledes af røde 
mursten på kant i sildebensmønster, lagt 1830.32 
I sakristiet er der nu et tæppeklædt bræddegulv 
fra før 1953, mens det oprindelige gulv, bestå
ende af gule mursten på fladen, endnu lader sig 
se i det tilstødende oplagsrum.

Vinduer. Efter reformationen har man for
mentlig af hensyn til bedring af lysforholdene på 
prædikestolen indsat et stort †vindue, hvis nær
mest fladbuede stik til dels er bevaret over den 
nuværende lysåbning i skibets første fag. Det 
var senest indsat 1667, da glarmesteren fik løn 
for at »fly« et vindue ved prædikestolen.13

Fig. 16. Våbenhusets gavl (s. 2064). LL fot. 1981. - 
Gable of the porch.
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Mellem 1821 og 1827 tilkom to nye, store vin
duer.33 Så tidligt som 1837 nævnes »et støbt Jern
vindue til Gavlen med 30 Glasruder«.32 Det har 
formentlig siddet i det senere nedrevne †tårn. 
Burman Beckers tegning fra 1855 (fig. 4) viser, 
at vinduet i skibets nordside senest på det tids
punkt er blevet udvidet og forsynet med en stø- 
bejernsramme. Koret får 1866-67 et nyt jernvin
due, mens skibets sydside følger i 1869.34

Tagværker. Skibets østre taggavl viser, at det 
oprindelige tag må have haft omtrent samme 
hældning som det nuværende, ca. 50°. Det nu
værende fyrretagværk er af krydsbåndstype 
med to lag hanebånd, og stammer rimeligvis for 
en stor dels vedkommende fra 1600’rne. I tag
værket indgår enkelte dele fra et †egetagværk af 
krydsbåndstype, som formentlig er jævnald
rende med de ældste hvælv. Spærfagene var for
synet med dobbelt lag hanebånd, lodrette spær
stivere og krydsbånd. De enkelte dele har en 
stregnummerering skåret med huljern. Korets 
tagværk repareredes 1864,7 hvor et nyt, seks alen 
langt hanebånd opsattes. Hele tagkonstruktio
nen blev udskiftet 1906-07 og består nu af en 
simpel spærfagskonstruktion med et lag hane
bånd. Våbenhuset har fået nyt tagværk ikke 
mindre end to gange i dette århundrede; 190612 
og 1981.14 Opbygningen svarer til korets. Tag
værkerne på tårn og sakristi er oprindelige, hen
holdsvis fra 1852-53 og 1861. Tårnets spærfag

Fig. 17. Nar og djævel. †Kalkmaleri o. 1500 på vest
forlængelsens nordvæg (s. 2069). Farvelagt tegning 
ved Mogens Larsen 1947. NM2. - Jester and devil. 
†Mural on the north wall of the western extension.

har to lag hanebånd og lange, skråtstillede spær
stivere.

Tagbeklædning. I de ældste bevarede regnska
ber fra 1647-48 antydes det, at i hvert tilfælde 
skib og kor endnu da havde blytag.13 Skibets bly 
blev før 1800 erstattet med tegl.19 Koret beva
rede længe sit blytag, der i 1800’rnes anden halv
del undergik adskillige reparationer, førend det 
1906-07 erstattedes af kobber.12 Våbenhusets tag 
blev forskellet 1671-72 og har rimeligvis altid 
bestået af røde tegl.13 Det nuværende, af vinge
tegl, er fra 1900’rne. Tårnet har fra sin opførelse 
været teglhængt med røde vingesten. Sakristiet 
blev oprindeligt opført med zinktag, men dette 
erstattedes 1981 af det nuværende kobbertag.

Kirken står nu med en gulkalkning, der om
tales første gang 1860.7 Blændinger og andre de
taljer er hvidkalkede. Tegltagene er røde, korets 
kobbertag irgrønt, mens sakristiets er sortgrønt.

Opvarmning. En kakkelovn med hvidmalet 
skærm opsattes 1902 i forbindelse med en skor
sten i tårnets nordøstre hjørne.12 Ovnen var ud
tjent 1916 og blev året efter erstattet af en ned
gravet ribbeovn. Denne repareredes 1940 og 
fungerede indtil 1954, hvor kirken fik elektrisk 
varmesystem.35 I sakristiet opsattes allerede 1861 
en kakkelovn med aftræk gennem en høj, spin
kel skorsten op ad skibets østgavl (sml. fig. 15). 
Skorstenen var væk før 1912.

†KALKMALERIER
Ved kirkens beskrivelse 1918 fandtes levn af 
kalkmalerier i korets østvindue, og 1947 frem
kom på vestforlængelsens nordvæg andre ma
lerirester; begge levn nu overhvidtet.

1) O. 1460-80? På nordsmigen af korets øst
vindue sås et rudemønster i rødbrune farver. 
Denne dekoration skal antagelig sammenholdes 
med de bevarede rester af lyserødt rankeslyng 
på smigene i skibets vestvindue mod nord. Ud
malingen må henføres til senmiddelalderen og 
kan være del af en mere omfattende udsmyk
ning ved det særdeles produktive, såkaldte Ise- 
fjordsværksted.

2) O. 1500 har man på vestforlængelsens 
nordvæg med rødbrun farve malet to grotteske
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figurer (fig. 17): en mand i narredragt, truttende 
i bukkehorn foran djævel med lang næse. Det 
primitive maleri skal muligvis forestille et op
trin i folkelige fastelavnsløj er.36

INVENTAR
Oversigt. Af kirkens middelalderlige udstyr er bevaret 
det murede alterbord, hvorpå en sengotisk altertavle 
med hårdt restaurerede fløj malerier, desuden fonten 
af gotlandsk kalksten og korbuekrucifikset, nu op
hængt på skibets nordvæg. Alterstagerne stammer fra 
midten af 1500’rne, og prædikestolens træskærerar
bejde er fra 1584, mens evangelistmalerierne er yng
re. Den største klokke støbtes i København 1642 med 
økonomisk hjælp fra lenet, fordi skuden, som skulle 
bringe den gamle klokke til omstøbning, forliste på 
vej til Helsingør. Dåbsfadet, der formentlig også er 
udført i 1600’rne, kommer antagelig fra Lybæk. 1708 
malede Jørgen Larsen nadverbilledet i altertavlens 
predella og evangelisterne i prædikestolens storfelter. 
Stolestaderne fornyedes 1829; samtidig blev kirkens 
indre istandsat og malet, endvidere anskaffedes dåbs- 
kanden af den navnlig i Nordsjælland så almindelige 
slangehankstype. 1866 erstattedes den gotiske alter
tavle med et maleri af Jørgen Roed, men i forbindelse 
med seneste restaurering genopstilledes den på sin 
oprindelige plads. Samtidig anbragtes et spinkelt git
terværk på alterbordets forside, og alterskranken for
nyedes.

Alterbord, middelalderligt,37 af munkesten, mu
ret op ad korets østvæg, 160-65 x 116-20 cm og 
113-15 cm højt. Ifølge udateret notat i synspro- 
tokollen fremkom ved istandsættelsen 1902 en 
helgengrav, 24 x 30 cm, i bordets overside. Den 
var dækket med en flise af porfyr, men havde tid
ligere været åbnet og var nu fyldt med gammel 
kalk. Præsteindberetningen 1755 nævner en lille 
lap gyldenstykke forvaret i bly, dvs. en †relikvie
kapsel.38 1758 omtales stoffet som rester af nogle 
klude af jomfru Marias klædning, der i katolsk 
tid fremvistes.8 1947 sås endvidere i bordets 
overflade små indridsede kors, sml. eksempelvis 
Holmstrup (s. 1823, fig. 36), siden 1954 dækket 
af en gråmalet træplade. I bordets sydside er en 
firkantet niche, 20 x 30 cm og 35 cm dyb, 66 cm 
over gulvet og 27 cm fra østvæggen. En åbning i 
bordets nordside kan være identisk med en 1902 
omtalt niche, hvis mål blev opgivet med mindre 
afvigelser; samme forhold gjaldt den søndre.39

†Sidealtre. Murrester under og ved skibets 
østre hjørnepiller (sml. fig. 5) viser, at der inden 
hvælvslagningen har stået sidealtre ved triumf
væggen.

†Alterbordspaneler omtaltes 1866, da beklæd
ningen burde repareres eller borttages.34 1954 
fjernedes nyere fyrretræspaneler fra siderne; 
samtidig anbragtes et spinkelt gitterværk af træ 
på forsiden.

†Alterklæder. 1791 anskaffedes et nyt,40 og 
1830 sendte fuldmægtig H. Rosenberg regning 
på et fløjlsalterklæde.32 1862 omtales et af rødt 
fløjl med guldbroderi.12

Altertavle (fig. 18-19), fra o. 1525.1 midtskabet 
ses skåret fremstilling af Treenigheden, dog 
uden duen;41 de bevægelige inderfløje har ma
lerier på begge sider, de faste yderfløje, med 
rammer fra 1894, kun på indersiden. Tavlen er 
opstillet på predella, hvis nadvermaleri fra 1708 
skyldes Jørgen Larsen, mens de flankerende ma
lerirester stammer fra henholdsvis slutningen og 
begyndelsen af 1500’rne.

Midtskabet, 165 x 105 cm, er formet som en 
flad niche med glat fodbræt forneden. Herpå 
står den tronstol, hvor Gud Fader sidder hol
dende sønnens afsjælede legeme. Faderen, der 
bærer tiara på hovedet og kåbe over albaen, om
fatter sønnen, fremstillet delvis i profil. Frem
stillingen går, dog med flere variationer og, som 
nævnt, udeladelse af duen, tilbage til Albrecht 
Dürers træsnit fra 1511.42 Stolens udformning, 
med en muslingeskal flankeret af akantusblad- 
værk på ryglænet over Gud Faders hoved, er 
præget af renæssancen. Foroven i skabet sidder 
spinkelt, gotisk rankeværk med henholdsvis 
drueklase og blomst i de øvre hjørner. Frisen 
oven på midtskabet udførtes 1894 efter forbil
lede hentet fra Claus Bergs tavle i S. Knuds 
kirke, Odense.

Tavlens rammeværk er rødt med forgyldte li
ster, skabets baggrund forgyldt med et malet 
brokademønster. I øvrigt er der hovedsagelig 
anvendt blåt og forgyldning, sidstnævnte på de 
fleste lister, desuden blågrøn lasur på tronens 
akantusblade. På fodbrædtet gylden versalind
skrift på sort bund: »Bone Jesus sis mihi pro- 
pitius« (Gode Jesus, vær mig nådig).

Danmarks Kirker, Holbæk amt 143



2070 ODS HERRED

Fig. 18. Altertavlen med fremstilling af Bebudelsen på de lukkede inderfløje. På indersiden af yderfløjene ses 
Katarina af Aleksandria til venstre og kronet helgeninde til højre. På predellaen nadverbillede malet 1708 af 
Jørgen Larsen, sml. fig. 19 (s. 2071). LL fot. 1981. - Altar-piece with the Annunciation on the closed inner wings. On 
the inside of the outer wings: left, Catherine of Alexandria, right, a crowned saint. On the predella the Last Supper painted 
in 1708 by Jørgen Larsen, cf. fig. 19.

De meget opmalede malerier på fløjenes in
dersider viser Lidelseshistorien, to scener i hver 
fløj adskilt af frise med rankeværk (sml. fig. 19). 
Foroven til venstre (i nord) ses Kristus i Getse- 
mane, til højre (i syd) Kristus for Ypperstepræ
sten og forneden Hudstrygningen samt i højre

fløj Tornekroningen. Billederne i sydfløjen (den 
højre) kan, med visse ændringer, føres tilbage til 
Hendrick Goltzius’ passionsserie fra o. 1597.43 
En opmaling kan således tænkes at være fore
taget samtidig med predellaens rankemaleri. 
Farveholdningen er gennemgående mørk. Til
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Fig. 19. Altertavle fra o. 1525, sml. fig. 18 (s. 2069). I midtskabet fremstilling af Treenigheden, på fløjene ma
lerier visende Kristi lidelseshistorie, begyndende foroven til venstre med Bønnen i Getsemane; til højre ses 
Kristus for Ypperstepræsten, forneden henholdsvis Hudstrygningen og Tornekroningen. På predellaen nadver
billede malet 1708 af Jørgen Larsen, sml. prædikestolsmalerier (s. 2077). LL fot. 1981. - Altar-piece from c. 1525, cf. 

fig. 18. In the central compartment the Trinity on the panels of the left wing, the Agony in the Garden, on the right, Christ 
before the Highpriest. Below the Flagellation, and Christ crowned with Thorns. On the predella, the Last Supper painted in 
1708 by Jørgen Larsen, cf. the paintings on the pulpit.

dragterne er anvendt lilla, rødt, blåt, grønt, ly
serødt, blågrønt og sort; desuden vissengrønt til 
græs og mørkeblåt til himmel.

På ydersiden er fremstillet Bebudelsen flan
keret af to helgeninder malet på den indvendige 
side af yderfløjene (fig. 18). Figurerne, der er

stærkt prægede af restaureringen 1894, fremtræ
der meget langstrakte. Mod nord ses Katarina, 
kronet, med åben bog i højre hånd og sværd i 
venstre; mod syd en kronet helgeninde med 
kors i højre hånd. Her er brugt rødt og grønt til 
dragterne, mens baggrunden er mørkeblå.

143*
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På den 35 cm høje predella fremdroges ved 
restaureringen i forbindelse med tavlens genop
stilling rester af malerier fra 1500’rne. I syd et 
oprindeligt billede af en knælende engel, mulig
vis hørende til en fremstilling med Veronikas 
svededug, i nord dekorativt bladværk fra århun
dredets slutning. Begge udført på rød bag
grund; englen bærer gul kappe over mørk un
derklædning.

I midten, under hovedskabet, ses en nadver- 
fremstilling (fig. 18, 19), der, ligesom Jørgen Lar
sens malerier fra 1708 på prædikestolen, har 
hentet sit forlæg hos Pieter H. Schut (udgivet 
1659 ved Nicolaes Visscher).44 1894 befriedes 
billedet for nyere overmaling. Farverne er røde, 
blågrønne og gule med en mørk baggrund.

De fjernede †malerier på yderfløjene, muligvis 
efter Goltzius’ dydeserie, beskrives før istand
sættelsen 1894 således: »En stor allegorisk figur, 
den ene holder et lille krucifiks foran sig, den 
anden har et stærkt blottet bryst, smilende an
sigt og bærer på hånden en broget fugl med rød 
hætte på hovedet; begge figurer er kvindelige.« 
Der synes at være tale om fremstillinger af de to 
dyder Tro og Håb.

Predellaen havde i siderne en guldstjerne på 
sort bund, muligvis fra 1708.

1861 indberettedes til Nationalmuseet, at al
tertavlen var: »i det hele fra kunstens side så slet, 
at ingen maling ville være i stand til at give den 
et nogenlunde tåleligt udseende«. Det kunne 
derfor ikke tilrådes at bekoste noget derpå, man 
måtte hellere anskaffe sig et nyt altermaleri, 
hvilket skete 1866 (jfr. ndf.).45 Den gamle tavle 
stod derefter i kirken, indtil sagkyndige fra Na
tionalmuseet havde mulighed for at tage den i 
øjesyn. 1892 hang midtfeltet nede i kirken, på 
skibets sydvæg over indgangsdøren, mens pre
della og fløje opbevaredes på tårnloftet; efter be
sigtigelsen samme år besluttedes det at bringe 
tavlen til København med henblik på restaure
ring, som blev bragt til udførelse af Magnus Pe
tersen. Herefter anbragtes den 1894 på skibets 
nordvæg, østfaget; da denne plads 1903 blev op
taget af et †orgel, flyttedes tavlen til tårnets syd
væg, hvor den omtales 1918. 1943 prøveopstillet 
på alterbordet, hvor den i hvert fald siden dettes

restaurering 1954 (jfr. fot. i NM2) har stået. 1986 
er farverne fastlagt og begyndende ormeangreb 
standset.

†Altertavle (sml. fig. 20), opstillet 1866, enkel 
profileret ramme med maleri af Jørgen Roed; 
det forestiller Kristus på korset flankeret af Ma
ria og Johannes. Inden afsendelsen fra Køben
havn transporteredes billedet fra kunstneren til 
Christiansborg, hvor tavlen samledes og opstil
ledes. Derefter blev den pakket ned og trans
porteret til dampskibet.46 På rammen var med 
fraktur malet: »Det er fuldbragt«. Fjernet da den 
oprindelige sengotiske tavle blev genopstillet på 
alterbordet.

†(Side?)altertavle. Inventariet 1862 opfører, 
foruden den nuværende, en gammel altertavle.12

†Løs figur. 1755 nævnes et billede af Maria 
med barnet »i halvt korpus«, af træ, udhugget,38 
synes at have eksisteret endnu i begyndelsen af 
1800’rne,47 muligvis hørende til ovennævnte 
†tavle.

Altersølv. Kalk. 1) 1720, med bæger fra 1862.7 
Højde 22 cm, så godt som identisk med bl.a. 
kalken i Højby, der dog har bevaret oprindeligt 
bæger. Under bunden indprikket skriveskrift: 
»Ao 1720 Blev denne Kalk og Disch til Röervis 
Kirke given af Patronen Cancellie Assessor 
Christian Wildenradt«. Desuden fire stempler: 
mestermærke CIS over 1720 (Bøje 264, dog æn
dret årstal) for Christen Jensen, Københavns- 
mærke 1720, guardeinmærke for Conrad Ludolf 
og månedsmærke tvillingerne.

Samtidig disk, tvm. 14 cm, med let hvælvet 
bund og graveret cirkelkors på fanen. Under 
bunden to ens stempler som kalkens mester
mærke.

2) 1971 tildelt gårdejer Peter Hansen som 
»Hædersbevisning for Landboflid«. Ifølge gra
veret skriveskrift på foden: »Skænket Rørvig 
kirke 1982 af gdr. Peter Hansen Borggården 
Nakke«, sml. alterkande nr. 2. Under foden 
stemplet: Sterling Sv Denmark.

†Altersølv. 1642 blev kirkens tinkalk og disk 
stjålet,48 1646 nævnes en sølvkalk og disk.13

Ske, 1915, med snoet skaft, Københavns- 
mærke 1915 og guardeinmærke for Chr. Fr. 
Heise.
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Fig. 20. Indre, set mod øst. På alterbordet Jørgen Roeds †maleri opstillet 1866 (s. 2072), i skibets nordøsthjørne 
†orgel fra 1903 (s. 2079). På østvæggen i vestforlængelsen †salmenummertavle fra 1800’rne (s. 2080), på sydvæg
gen †hatteknager (s. 2080). M. Mackeprang fot. 1918. - Interior to the east. The altar with Jørgen Roed’s †painting put 
up in 1866, in the north-east corner of the nave †organ from 1903. On the east wall in the west extension a 19th-century 
†hymn board, and on the south wall †hat-pegs.

Oblatæske, 1740, oval, 12,5 x 9 cm, højde 5 
cm. Glat, med lodrette sider, fladt låg med stor 
kvartstav langs kanten. Under bunden fire 
stempler: hjerteformet mestermærke hvori AR 
over 1739 (Bøje 428) for Ahrent Henrik Rei- 
nicke, Københavnsmærke 1740, guardeinmærke 
for Peter Nicolai von Haven og månedsmærke 
vægten.

Skrin, 1862, af fyr, med tre rum, oprindelig 
betrukket med klæde indvendig. Egetræsmalet.

Anskaffet til at transportere de hellige kar fra 
Rørvig by til kirken.7

Alterkander. 1) Muligvis den, der nævnes i in
ventariet 1862,12 fra Den kongelige Porcelæns- 
fabrik, sort med guldkors og -kanter. 2) Krus, 
1930 tildelt gårdejer Peter Hansen ved De sjæl
landske Landboforeningers dyrskue. Testamen
teret kirken ved sønnen Hermans død 1982, 
sml. alterkalk nr. 2. En †tinflaske er nævnt 
1646.13
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Fig. 21. Alterstager fra o. 1550 (s. 2074). LL fot. 1981. 
- Altar candlesticks from c. 1550.

Sygesæt, 1922,49 bestående af kalk, disk, oblat
æske og vinkande. †Sygesæt, af sølv, blev stjålet 
af svenskerne, hvorefter der 1665 skulle beko
stes et nyt sæt, som kirken delte med hoved
kirken i Nykøbing.13

Alterstager (fig. 21), o. 1550, beslægtet med 
stagerne i Holmstrup (s. 1830 med fig. 45). De

Fig. 22. Senromansk font af gotlandsk kalksten 
(s. 2074). LL fot. 1981. - Late Romanesque font of Got
land limestone.

to stager er lidt forskellige, henholdsvis 34,5 og
32 cm høje, begge røde i godset.50 Af forskelle 
bemærkes, at den stores skaftring har rundet 
tværsnit, den lilles spidsovalt. I 1800’rnes første 
halvdel havde stagerne bliklys, og deri var an
bragt lamper, der lyste som vokslys,47 jfr. om
tale 1862 af forlorne lys. 1884 ønskede synet, at 
der anskaffedes virkelige vokslys til stagerne.12 
På den ene stage spor af to modstående huller, 
muligvis fra småarme. — Syvarmet stage, såkaldt 
Titusstage, fra Lauritz Rasmussens Bronzestø
beri.

†Alterstager. 1646 nævnes to små lysestager 
foruden de to store.8

†Alterbøger. Inventariet 1646 omtaler Christian 
III.s bibel indbundet i pergament. På forsiden 
stod: »Welb. Christoffer Wrne. Rørvig Kirkes 
Stoell, 1646«.13

†Messehagler. 1646 nævnes en hagel,13 og 1758 
en af fløjl.8 1830 sendte fuldmægtig H. Rosen
berg regning for en messehagel,32 1862 var hag- 
len af rødt fløjl med guldsnore.12

†Messeklokker. 1646, og kun denne ene gang, 
nævnes to små klokker.31

Alterskranke (sml. fig. 13), 1954, hesteskofor
met, bestående af messingrør, som bærer en læ- 
derbetrukket håndliste. En (†)alterskranke (sml. 
fig. 20), fra 1700’rne, havde udsavede balustre. 
1981 på våbenhusloftet. 1851 anmodede sogne
præsten om udvidelse af knæfaldet, så at det i 
stedet for 10 kunne have 15 kommunikanter ad 
gangen, da antallet på én dag kunne være 100 og 
stadig øgedes.30 Ønsket synes imødekommet 
1860,7 men 1866 skulle det igen øges.34 1891 fjer
nedes de yderste skarpe hjørner.12

Font (fig. 22), senromansk,32 af hvidgrå, got
landsk kalksten, 83 cm høj, 69 cm i tvm. Såkaldt 
eksportfont, stående på cirkulær, let hulkelet fod 
hugget for sig. Derover let konisk skaft med 
vulst ved overgangen til den lave kumme med 
næsten lodrette sider. Ifølge indskrift på prædi
kestolen, i evangelisten Johannes’ bog blev præ
dikestol, alter og font stafferet 1708 af Jørgen 
Larsen. 1829 blev fonten atter malet og flyttet 
(fra kirkens vestende? jfr. †herskabsstol),32 for
mentlig til koret, hvorfra den 1860 flyttedes til 
skibet.7 1870 renset for maling.12 1912 omtales
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den igen i koret.53 1954 opstillet i skibets nord- 
østhjørne.

Dåbsfad, 1600’rne, af messing, tvm. 55 cm 
med ca. 9 cm bred fane og 8 cm dybt. Det 
smukke, velbevarede fad har som eneste pryd 
graverede, koncentriske cirkler, som i bunden er 
næsten helt udpudsede. På fanen tre tætsiddende 
stempler formet som skjold hvori Lybæks ørn 
(fig. 33). 1918 ansås det ene for at være et utyde
ligt mestermærke. †Dåbsfad. 1758 omtales et tin
fad.8

Dåbskande, anskaffet 1829,32 af tin, 30 cm høj, 
svarende til bl.a. Højbys. På korpus graveret 
Frederik VI.s kronede initialer og på låget med 
skriveskrift: »Rörvig Kirke 1829«. Under foden 
er fastgjort en træplade som støtte.

†Fontelåg, antagelig fra 1600’rne. 1918 beskre
vet som en »spids fontehat med rund bund og 
sammenbundet sukkertop«, hvorpå maleri fore
stillende Kristi dåb, formentlig af Jørgen Larsen, 
der 1708 stafferede alter, font og prædikestol (s.

Fig. 23. Detalje af korbuekrucifiks, sml. fig. 24 
(s. 2075). LL fot. 1981. - Detail of the chancel-arch cruci

fix, cf. fig. 24.

Fig. 24. Korbuekrucifiks fra 1200’rnes første halvdel 
på samtidigt korstræ (s. 2075). LL fot. 1981. - Chan- 
cel-arch crucifix from the first half of the 13th century on 
contemporary cross.

d.). Lå på tårnloftet og var faldet helt fra hinan
den. Omtalt 1862 og igen 1867 som brøstfældigt 
og ønskedes erstattet med et nyt, passende,12 
hvilket synes at være sket, jfr. omtale 1912 af 
font med messingfad og trælåg.54 På fotografi 
fra 1954 ses bag fonten et tilsyneladende helt en
kelt, fladt låg.

Korbuekrucifiks (fig. 24), fra 1200’rnes første 
halvdel, af en på Sjælland udbredt type. Figuren 
er ca. 160 cm høj og fremtræder med yngre tor
nekrone udført som snoet reb med nye torne på 
det umodellerede hår, der falder ned på skul
deren. Hageskægget er kort og skåret på en 
måde, der minder om Særslev og Vallensved,55 
øjnene åbne, munden lukket, næsen stor og lige 
(fig. 23). Den flade krops ribben er markeret ved 
indsnit, som går helt om på siden. I Kristi højre 
side vandret skåret, smal vunde. Lændeklædet 
har vulstformet ombukning foroven og falder i 
regelmæssige, lodrette folder over højre knæ, 
som lades frit; det er bøjet udad på velkendt vis,
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Fig. 25. Prædikestolen før fremdragning af storfelter
nes malerier (sml. fig. 26). På himlens underside og i 
topstykkerne sidder ældre gipsstjerner (s. 2077). På 
øst- og sydvæggen hænger nu forsvundne salme- 
nummertavler (s. 2080), og under vinduet †hattekna- 
ger (s. 2080). M. Mackeprang fot. 1918. - Pulpit before 
the paintings on the principal panels were uncovered (cf. 

fig. 26). There are older gesso stars on the under side of the 
sounding-board and on the finial pieces. Hymn boards (now 
lost) hang on the east and south walls, and below the win
dow that-pegs.

sml. eksempelvis Gislinge56 og ovennævnte 
Særslev. Venstre knæ er dækket, men tegner sig 
tydeligt gennem stoffet. Overlagte fødder, med 
højre øverst og hælen på karakteristisk måde ind 
mod venstre fod. Figuren ser ud til at være me
get stærkt hulet i ryggen.

Korstræet er hvælvet inden for glat ramme 
med store ædelstensfordybninger; for enderne 
firkantfelter hvori fordybede firpas. Nedre del af 
den lodrette korsstamme mangler. I korsskærin- 
gen sekundær glorieskive.

1954 fjernedes flere yngre farvelag, hvorefter 
figuren står med grumset gråbrun hudfarve,

mørkebrunt hår og skæg samt forgyldt lænde
klæde med blåt for. Under vunden ses bloddrå
ber. Korstræet er grønt med røde kanter og 
sorte fordybninger, korsglorien forgyldt og blå.

Krucifikset synes at have haft plads i korbuen 
endnu 1860, da det ønskedes flyttet, fordi det 
hindrede udsigten til altret.7 Ophængt på skibets 
nordvæg, 1918 i andet fag, før restaureringen 
1954 i første og derefter flyttet til vestforlængel
sen.

Prædikestol (fig. 26), med reliefskåret årstal 
1584 og i storfelterne malerier fra 1708 af Jørgen 
Larsen, samt opgangspanel fra 1925. Stolen er 
udgået fra Harmen snedkers værksted samme år 
som de to identiske stole i Nørre Asmindrup 
(Ods hrd.) og Tuse;57 alle tre har muligvis op
rindelig været placeret i korbuen, på gulvet eller 
som lektorieprædikestol?

Fig. 26. Prædikestol med reliefskåret årstal 1584. I fel
terne evangelistmalerier fra 1708 af Jørgen Larsen 
(s. 2076). LL fot. 1981. - Pulpit with the date 1584 carved 
in relief. Representations of the Evangelists on the panels 
painted by Jørgen Larsen in 1708.
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Fig. 27. Prædikestolens storfelter med malerier udført af Jørgen Larsen 1708 forestillende evangelisterne, sml. 
fig. 26 (s. 2078). LL fot. 1981. - Large panels with Evangelist paintings executed by Jørgen Larsen 1708, cf. fig. 26.

Kurvens fire fag, af hvilke vægfaget er bre
dere end de andre, adskilles af kannelerede halv
søjler med bladskede forneden og fantasikapitæl 
foroven. På postamentets plads sidder friser sva
rende til dem, der er anbragt under håndlisten 
foroven, med bladværk skåret i fladt relief. 
Over felterne er indskudt en smalfrise med reli- 
efskåren versalindskrift: »Verbvm domini manet 
in æternvm« afsluttet med bomærke flankeret af 
initialerne LO. Øverst liggende rektangelfelter 
med oval bladkrans hvori værkstedets karakteri
stiske hoveder i højt relief.58 Der er et kvinde- 
og tre mandshoveder; af sidstnævnte er det nær
mest væggen fornyet, muligvis 1708.59 Imellem 
felterne småsøjler svarende til de store. Under 
håndlisten frisestykker med bladværk, nærmest 
opgangen dog med reliefskårne versaler: 
»HMLSP« efterfulgt af bomærke, for Hr. Mik
kel Lauridsen Sogne Præst. På hjørnerne sidder 
småskjolde med dateringen 1584. Kronliste med 
mange profiler og tandsnit.

På ældre fotografier (jfr. fig. 25) taget før ma
leriernes fremdragning anes i storfelterne 
ujævnheder, der sandsynligvis skal sættes i for

bindelse med borthøvlingen af reliefskåret blad
værk, som endnu ses på værkstedets to ovenfor 
nævnte stole.60 Faget nærmest væggen forekom
mer glattere og kan være delvis fornyet, mulig
vis i forbindelse med en ændring af opstillingen 
og måske samtidig med evangelistmalerierne.

Den regelmæssigt formede himmel har en 
længere vægside og derudover syv smallere, 
hvorunder udsavede hængestykker afbrudt af 
kugler indfattet i reliefskårne fligede blade. Un
dersiden er ved profillister delt i syv felter; i det 
midterste ses hængedue under roset. Topstyk
kerne er spærformede og på hjørnerne står spir 
udformet i analogi med kurvens søjler.

Stolen hviler på ottesidet stolpe fra 1925, der 
erstattede en kasseagtig opbygning, muligvis 
stammende fra 1821.32 Opgangspanelet med fire 
glatte, profillisteindrammede felter er jævnald
rende med stolpen. Det afløste et ældre, for
mentlig oprindeligt, men udført til en anden 
placering, muligvis som del af lektorieprædike- 
stol (sml. fig. 25).

Ved en istandsættelse 1925 fremdroges en staf
fering påført sammen med storfelternes evange
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listmalerier 1708. De livlige farver består af rødt, 
grønt, blåt, brunt og forgyldning; søjlerne er 
rødbrune med gyldne bladskeder og kapitæler, 
bladkransene omkring hovederne grønne, mens 
bladværket i øvrigt er forgyldt på lyseblå bund. 
Himlens underside er blå med forgyldt roset og 
stjerner (til erstatning for ældre af gips), duen 
hvid. Midt på »hængestykket« nærmest væggen 
er på et oprindelig glathøvlet felt med gyldne 
versaler malet: »Restaureret anno 1925«. Felter
nes malerier forestiller evangelisterne, som ses 
siddende i færd med at skrive deres beretning 
(fig. 27). I Johannes’ bog læses: »Anno 1708 er 
denne Predikestoel, Alter og Daab stafferit af 
Jørgen Larsen maller«. Forlægget for billederne 
er, ligesom altertavlens nadverfremstilling, hen
tet hos Pieter Schut.43 Nederst i hvert felt er 
evangelistnavnet anført med gyldne versaler på 
sort bund; regnet fra opgangen læses: »S. Mat-

Fig. 28. Pengeblok fra 16-1700’rne på yngre underdel 
(s. 2079). LL fot. 1981. - Alms post 17th/18th century, 
but the lower part is later.

thæus«, »S. Marcus«, »S. Lucas« og »S. Johan
nes«.

Opgangspanelet har lysebrunt rammeværk, 
mørkebrun håndliste og felter med røde pro
fillister.61

1926 rykkedes stolen mod øst, så at den blev 
fri af vinduet, til den nuværende plads i skibets 
sydøsthjørne.

Stolestader, fra 1829, da der anskaffedes 47 sto
lestader aldeles af nyt, med beslag (til †låger).32 
Gavlene har glatte, pålagte pilastre med malede 
kapitæler og afsluttes foroven af trekantgavl 
med profillister. Yngre sæder og ryglæn. 1912 
stod der i tårnet 28 gamle †døre,54 sml. fotografi 
fra 1918 hvor de endnu ses på plads (fig. 20). 
Olivengrønne med lyse pilastre, hvis kapitæler 
er markeret med brunt ligesom trekantgavlenes 
bund. Mørkegrå sæder. Langs væggene lysegrå 
paneler. †Panel. 1829 blev panelet i koret repare
ret og malet, 1866 burde det i korets søndre side 
istandsættes eller borttages.62

†Degnestol. 1869 var kirkesangerstolen til 
ulempe ved altergangen, hvorfor den burde 
flyttes.34

†Herskabsstole. 1734 ansøgte Steinhauff om til
ladelse til at lade bygge en lukket stol i et hjørne 
af kirken lige ved døbefonten, hvor det ikke 
ville genere menigheden. Endvidere ønskede 
han, at omtalte stol skulle forblive Rørvig told
kammers ejendom til evig tid.63 1869 fjernedes 
den lukkede stol (toldkammerets?) nederst i tår
net, som ikke havde nogen bestemt ejer og var 
til vansir for kirken.12

†Kister. 1) 1646 nævnes en gammel kiste med 
lås for, hvori messehaglen gemtes.13 2) 1755 om
tales en kiste med den forrige kirkeejer (1705- 
23), assessor Wildenradts navn på; den blev stjå
let nogle og tredive år forinden af kirkerøveren 
Christian Horn.38

†Skabe. 1) Monstransskab, beskrevet 1646 
som et skab med jernsprinkeler (jerngitter eller 
-tremmeværk) og to låse, til forvaring af kalk og 
disk,13 omtalt 1755 som et stort skab til mon
stransen.64 Synes sidste gang nævnt 1832.47 2) 
Inventariet 1862 opfører et hjørneskab til messe- 
hagel mm.,12 1912 omtalt som malet, med kna-

 54ger i.



RØRVIG KIRKE 2079

Fig. 29. Pengebøsse af messing udført efter tegning af 
Martin Nyrop flankeret af tavler med opfordring til 
at give almisser. Nr. 1 med malet årstal 1688, nr. 2 fra 
18-1900’rne (s. 2079). LL fot. 1981.- Brass money-box 
designed by Martin Nyrop flanked by boards appealing for 
alms. No. 1 with painted date 1688, no. 2 from the 
1800s-1900s.

Pengeblok (fig. 28), 16-1700’rne, nu ca. 74 cm 
høj, med en side på 18 cm foroven og 26-27 
forneden. Blokkens nedre del, i en højde af 30 
cm, synes fornyet. På den øvre del er anbragt 
syv vandrette jernbånd af forskellig længde og 
bredde; to af disse danner hængselbånd over 
låge på siden. Jerndækket låg hvori pengeslids. 
Gråmalet med brun underdel og sorte jernbe
slag. I skibet, vest for indgangsdøren.

Tavler (sml. fig. 29). 1) Med malet årstal 1688, 
kantet af profillister og fæstnet til 140 cm høj 
stolpe, som smalner lidt nedefter. Indskrift med 
gulbrune versaler på sort bund: »Kom hid du 
vandringsmand gif huad du vilt den arme. I nø
den ofver dig Gud vil sig da forbarme. Anno 
1688«. Brun ramme. Stolpen er marmoreret i 
sort og brunt med gulbrunt hjerte foroven. I 
skibet, fæstnet til indgangsdørens vestre vange.

2) Fra 18-1900’rne, 39 x 28,5 cm. Med sort 
fraktur på hvid bund er malet: »Glemmer ikke 
at gjøre vel og at meddele, thi saadanne Ofre, 
behage Gud vel.« Herunder henvisningen med 
mindre antikva: »Ebr, 13 Cap. 16 V«. Langs 
kanten er malet en smal, sort ramme. I skibet, 
på skjoldbuen vest for indgangsdøren.

Pengebøsse (sml. fig. 29), fra 1900’rne, af mes
sing, efter tegning af Martin Nyrop. På skibets 
sydvæg, vest for indgangsdøren. †Pengebøsse, 
første gang omtalt 1862, af sortlakeret blik,12 
1912 anbragt på en piedestal.54

†Pengetavle, nyere, enkel, sortmalet. Fore- 
fandtes 1918 i sakristiet.

Dørfløje. 1) Antagelig oprindelig indgangsdør 
til våbenhuset, bestående af seks planker sam
menholdt af to vandrette revler i hele dørfløjens 
bredde; over dem gangjern. Foroven rundbuet 
afsluttet. Yngre, rektangulær kasselås. Ydersiden 
flammeret, muligvis år 1800.19 Ældre, snoet dør
ring. Brunmalet udvendig, lysegrå indvendig. 2) 
Muligvis samtidig med nr. 1, ligeledes bestående 
af seks planker sammenholdt af revler, som her 
dog ikke når helt ud til siderne, og på ydersiden 
(mod våbenhuset) af to gangjern. Foroven rund
buet. Nye dørhåndtag. Lysegrå på begge sider.65

3) 18-1900’rne. Enkel dørfløj med revler hvorpå 
gangjern. Brunmalet. Til tårntrappen. 4-5) 1861, 
grågrøn, mellem kor og sakristi og i sakristiet, i 
skillevæggen. 6) Antagelig fra 1908, da synet 
ønskede en ny dør svarende til våbenhusets an
bragt i sakristiet. Grå.

Orgel, 1959, med syv stemmer og én trans
mission, ét manual og pedal, bygget af Th. Fro- 
benius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Ma
nual: Gedaktbas 16', Gedakt 8’, Spidsgamba 8’, 
Principal 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’, Spidsoktav 
1’. Pedal: Subbas 16’ (transmission). Tegnet af 
Aage Herløw i samarbejde med orgelbyggeriet. 
I tårnrummet. †Orgel, 1903,12 med ét manual og 
tre stemmer; ombygget og udvidet 1925 af Th. 
Frobenius & Co. Disposition efter ombygnin
gen (syv stemmer, to manualer og anhangspe- 
dal): Manual I: Bordun 16’ (ny), Principal 8’, 
Gedakt 8’, Oktav 4’. Manual II: Salicional 8’ 
(ny), Vox celeste 8’ (ny), Fløjte 4’ (ny); svelle. 
Anhangspedal. Sub- og superoktavkopler II-1.66
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Fig. 30. Lysekrone fra o. 1900, testamentarisk gave 
fra bagermester Trolle i Rørvig (s. 2080). LL fot. 
1981. - Chandelier c. 1900 bequeathed by Mr. Trolle, 
baker of Rørvig.

Tredelt facade med piber i midtfeltet og afblæn
dede sidefelter. Orglet anbragtes først på en for
højning i skibets nordøsthjørne med sydvendt 
facade og spillebordet mod vest (sml. fig. 20); i 
forbindelse med udvidelsen 1925 flyttedes det til 
en forhøjning i tårnrummet, hvor det opstille
des i det nordvestre hjørne med facaden mod 
øst.

Salmenummertavler, fra 1954, ramme af metal, 
med vandrette stænger til ophængning af num
rene. †Salmenummertavler (sml. fig. 20). 1) Fra 
17-1800’rne, med tunget, øvre afslutning og 
hjerteformet udsavning til ophængningen. Sort- 
malet med hvid fraktur: »For Prædiken« og »Ef
ter Prædiken« (sml. fig. 25). 2) Fra 1800’rne, 
med trekantgavl foroven, til skydenumre. 
Hvidmalede med mørkere lister og frakturind- 
skrift: »For Prædiken« og »Efter Prædiken«.

Lysekrone (fig. 30), fra o. 1900, testamentarisk 
gave (1904) fra forhenværende bagermester 
Trolle i Rørvig foruden 41 tilsvarende lysepiber. 
To skulle anbringes på prædikestolen i en kort 
dobbeltarm, resten, som det endnu ses, enkelt
vis på stolegavlene.12 Kronen er et fint eksempel

på periodens skønvirkestil med anvendelse af 
blad- og blomstermotiver (kalla, åkande). Som 
bestemt i testamentet hænger den umiddelbart 
inden for døren, dvs. i skibets andet fag. På 
væggene lysearme fra 1954, da der blev indlagt 
elektrisk lys.

Kirkeskib (fig. 31), formentlig fra 1800’rnes 
begyndelse, orlogsfregatten Frederik VI. Gal- 
lion med figur.671 skibets østligste fag.

\Hatteknager (sml. fig. 20, 25), fra 1800’rne, af 
træ, på sydvæggen, over mandsstolene.

Klokker. 1) (Fig. 32) støbt 1642 af Claus van 
Dam. Tvm. 103 cm. Om halsen indskrift på 
tysk med reliefversaler: »Dvrch das Fveir vnde 
Hitze bin ich geflosen Mester Claves vam Dam 
hadt mir gegosen«. Indskriften flankeres af bor
ter; under den nedre er en større frise af akantus- 
blade. På legemet to reliefstøbte våbener for 
lensmanden på Dragsholm og hustruen, hvis 
navne anføres med versaler: »Ivrgen Wind F(ru) 
Ingeborg Wlfstand anno 1642«. Om slagringen 
tre lister. Til støbningen ydedes hjælp af lenet,68

Fig. 31. Kirkeskib, orlogsfregatten Frederik VI, for
mentlig fra 1800’rnes begyndelse (s. 2080). LL fot. 
1981. - Church ship: man-of-war »Frederik VI«, probably 

from the beginning of the 19th century.
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fordi den gamle klokke var sunket i havet med 
skuden på vej til Helsingør, hvor den skulle om
støbes.69 1948 omhængt i vuggebom, siden 1977
i slyngebom.

2) »1830 støbt af I. C. & H. Gamst. Kiøben- 
havn« ifølge indskrift med reliefversaler om hal
sen, flankeret af lister og med akantusbort oven
over.32 Tvm. 77 cm. Tre lister på slagringen. 
Ophængt i slyngebom.

†Klokker. 1) Såvel alder som udseende er 
ukendt for den klokke, der sank på vej til om
støbning i Helsingør, jfr. nr. 1. 2) Med indskrif
ten: »Anno 1655 da Hr. Christoffer Urne med 
Draxholm var forlehnet, blev denne Klokke be
kostet af nye til Rørvig Sogn og Bye. Claus 
Dam me fecit«.8 1830 omstøbt til nr. 2.

Klokkestol, fra tårnets opførelse 1852-53, 
nummereret med romertal. Dobbelte skråsti
vere og skråbånd under klokkerne.

GRAVMINDER
†Gravsten. På kirkegården sås 1832 nogle ligsten 
over toldere og kontrollører ved Rørvigs told
sted, blandt andre »den almenagtede Tolder« I. 
Ache.70

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1833. Daniel Da- 
nielsen, *9. okt. 1766, †21. nov. 1833, i 39 år 
skolelærer i Nakke. Rødlig, bornholmsk sand
sten, 190 x 95 cm, med karnisprofileret over
kant og hvide marmorrosetter indfældet i hjør
nerne. Svært læselig indskrift med fordybet kur
siv. Stenen lå 1918 ved korets sydmur, sammen 
med nr. 3, men »de gamle flade Ligsten« ønske
des 1944 placeret et mere beskyttet sted.12 1959 
ville man have kirkens gamle gravsten rejst op 
og anbragt langs hestestaldens mur,14 men 1960 
blev monumentet flyttet fra søndre kirkegårds- 
mur til en plads vest for tårnet. Midlertidigt 
fjernet 1990 til rensning og restaurering.

2) O. 1838. Christiane Sophie Baumgardten, 
*19. april 1797, †30. juli 1838. Rødlig sandsten, 
165 x 83 cm, udformet som nr. 1. Indskrift med 
næsten ulæselige, fordybede versaler. Ikke 
nævnt 1918, men placering ellers som nr. 1.

3) O. 1847. Den efterladte enke (jfr. nr. 1) Kir
sten Niels Datter, *3. nov. 1756, †28. juni 1847,

Fig. 32. Klokke støbt 1642 af Claus van Dam, med 
våbener for lensmanden på Dragsholm Jørgen Vind 
og Ingeborg Ulfstand (s. 2080). LL fot. 1981. - Bell 
cast by Claus van Dam in 1642, with the armorial bearings 
of Lord Lieutenant Jørgen Vind, and his wife Ingeborg 
Ulfstand, of Dragsholm.

91 år gammel. Rødlig, frostsprængt sandsten, 
195 x 97 cm, hvis indskrift med fordybede ver
saler er næsten udslidt. Udformning og place
ring som nr. 1.

Støbejernsgitre. To gravsteder sydøst for kirken 
er indhegnet af identiske, lave gitre. Nord for 
kirken er bevaret et gitter af støbejern, opsat 
mellem granitpiller. På et fotografi 1912 (sml. 
fig. 15) ses et †støbejernsgitter nord for skibet, 
på et andet ældre anes et tilsvarende nord for 
tårnet.

På sidstnævnte fotografi ses tillige tre ovale 
†støbejernsrammer nordøst for koret. De er for
mentlig placeret på gravstederne i 1800’rnes an
den halvdel. Rammerne har let skrånende sider 
med flad overkant og er på fotografiet udfyldt 
med blomsterbeplantning. De er alle hvidma- 
lede og prydet af kors, planteornamenter og 
borter, der er malet med mørk farve ligesom 
indskrifterne på siderne. Af disse anes navnet 
M(arie?) J(espersen?) med antikva på den ene 
ramme, N(iels?) A(...?) på en anden.71
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16 cm og sidder 92 cm over gulvet, dog som be
skrevet direkte op ad østvæggen.
40 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
41 Jfr. Francis Beckett: Altertavler i Danmark fra den 
senere Middelalder, 1895, s. 68 og 119. Som et andet 
eksempel på treenighedsfremstilling hvor duen 
mangler, nævnes tavlen i Hald kirke (Nørhald hrd., 
Randers amt).
42 Sml. også Poul Himmer: Hornbæk kirke, Sønder- 
lyng herred og dens middelalderlige udstyr, i Histo
risk aarbog fra Randers amt, 1984, især s. 35-45, hvor 
træsnittet fra 1511 er gengivet. Jfr. i øvrigt Beckett: 
DaKunst II, 221.
43 Udg. af Walter L. Strauss: Hendrick Goltzius 1558- 
1617. The Complete Engravings and Woodcuts 1-2, 
New York 1977.
44 Historien des Nieuwen Testaments, Amsterdam, 
der i spejlvendt form kan føres tilbage til Matthaus 
Merian: leones Biblicæ... Bibliche Figuren..., Strass- 
burg, Lazari Zetzners Sel. Erben, 1625-30. Evangeli
sterne Markus og Mattæus er gengivet hos Georg 
Garde: Danske silkebroderede Lærredsduge fra 16. og 
17. århundrede, 1961, s. 300.

Fig. 33. Tre stempler, formentlig Lybæks ørn, under 
dåbsfadets bund (s. 2075). LL fot. 1981. - Three 
stamps, probably the eagle of Lübeck, on the bottom of the 
baptismal dish.

45 Jfr. note 7. I brev af 27. juni 1866 forespurgte pastor 
Budde-Lund, med henvisning til loven af 19. febr. 
1861, om den gamle tavles fremtidige bestemmelse, 
idet han foreslog, at den kunne finde anvendelse i en 
kirke på Island eller en anden fjern provins!
46 Jfr. noterne 34 og 7. Jfr. også præstens brev af 27. 
juni dette år.
47 Larsen: Holbæk s. 60.
48 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Nykøbing. Kirkein
spektionens korrespondancesager 1559-1856.
49 Kirken fik en kaldskapellan dette år, jfr. note 3.
50 En tilføjelse til inventariet 1646 meddeler, at den 
ene var bortstjålen 1651 til 1652. Det er dog muligt, at 
oplysningen går på den ene af to små klokker, note 
13.
51 Jfr. note 13. En tilføjelse gående ud på, at den ene 
var bortstjålet 1651 til 1652 går snarere på en af alter
stagerne.
52 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 382, 412.
53 Jfr. note 54. Jfr. også fot. formentlig fra 1918.
54 Ved embedet. Forhandlingsprot. for Rørvig kirkes 
tilsyn 1911-27.
55 S. 1703, fig. 16 og DK. Sorø s. 1038, fig. 8-10.
56 S. 578, fig. 20.
57 S. 610 med fig. 30-32. Se endvidere Jensen: Sned
kere s. 35.
58 Også brugt på alterbordsforsider, se f. eks. Sejerø 
s. 2020, fig. 31.
59 Ifølge Poul Jensen, der 1924 restaurerede stolen, er 
de skåret af eg, mens resten af stolen hovedsagelig er 
af fyr.
60 Prædikestolen i Asnæs, Ods hrd., synes også at 
høre til gruppen; her fremtræder alle felter nu glatte.
61 Ved undersøgelsen 1925 konstateredes over den nu 
fremdragne staffering fra 1708 et farvelag med en blå- 
grå lokalfarve og stafferefarve i rødt, gråviolet, blåt 
samt guld. Herover den egetræsmaling, som stod 
fremme til restaureringen. Underst sporedes en rød 
farve direkte på træet.
62 Jfr. noterne 32 og 34.
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63 LA. Stiftøvrighedsarkivet. Kommune sager. 1695- 
1820. Ifølge 1683-toldrullens fortegnelse over told
steder var fortoldingen i Holbæk blevet henlagt til 
Rørvig ved indsejlingen til Isefjord, jfr. Henrik Bec- 
ker-Christensen: Dansk Toldhistorie II, 1988, s. 75.
64 Jfr. note 38 og HofmFund. VIII, 248.
65 1958 skønnedes døren mellem våbenhus og kirke at 
være af for ringe kvalitet, hvorfor tegning til en ny 
bestiltes hos Aage Herløw.
66 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse 1937.

67 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk, hvor skibet 
er gengivet s. 43.
68 4 skippd. 7 lispd. klokkemalm for hver skålpd. 13 
mk. dansk, jfr. RA. Lensrgsk. Dragsholm len 
1642-43.
69 KancBrevb. 22. aug. 1641.
70 Larsen: Holbæk, s. 62.
71 Sml. en tilsvarende bevaret støbejernsramme fra 
Højby kirke, nu i Stenstrup Museum, s. 2183 med 
note 167.

Fig. 34. Mandshoved i et af prædikestolens 
felter, sml. fig. 26 (s. 2077). LL fot. 1981. - 
Man’s head on one of the pulpit panels, cf. 
fig. 26.



Fig. 1. Udsigt over forstranden mod nordvest. KdeFL fot. 1990. - View over the foreshore to the north-west.

KIRKEGÅRD PÅ HESSELØ

På øen, der 1939 blev overtaget af F. L. Schmidt 
& Co., findes en lille kirkegård. Den ligger midt 
på nordsiden ved skrænterne ned mod havet, 
hegnet af kampestensdige og med hvidmalet 
trætremmelåge i indgangen, der ligesom stedet i 
det hele taget fremtræder meget tilgroet. Der er 
kun to begravelser, markeret af stensætning. 
Den ene, fra 1880, over tømmermand Niels 
Nielsen Krokeide af Bergen, *3. juni 1844,

†1880, med hvidmalet trækors, hvis gravskrift 
allerede 1944 var overmalet. Den anden, af 
ukendt alder, rummer en røgter fra øen, som 
havde hængt sig.

En begravelsesplads ude på Nordvestpynten, 
ligeledes hegnet af kampestensdige, er så vidt 
vides ikke gejstlig indviet. Formen er nærmest 
oval og gravene består af opdyngede, aflange 
stenhobe, som har dækket ligene, hvorom ingen

Danmarks Kirker, Holbæk amt 144
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efterretninger haves. Desuden skal der fra nyere 
tid være mange enkelte grave langs stranden, 
men de er nu vanskelige, om ikke umulige at 
identificere.

Kilder. A. Hilsøe: Hesselø Kirkegaard, i Vore Kirke
gårde, 14. årg. 1941-44, s. 126-28 og Acton Friis: De 
danskes Øer, III, 1981, s. 201f.

Fig. 2. Trækors over tømmermand Niels Nielsen 
Krokeide af Bergen, †1880. KdeFL fot. 1990. - 
Wooden cross marking the grave of carpenter Niels 
Nielsen Krokeide from Bergen, †1880.



Fig. 1. Ydre, set fra nordøst. HJ fot. 1990. - Exterior seen from the north-east.

ODDEN KIRKE
ODS HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 1 mk.1 
En sognepræst er nævnt 1507.2 1567 talte sognet 46 
tiendeydere,3 og patronatsretten var kongelig (jfr. 
klokke støbt 1599 og altertavle),4 indtil den 1673 blev 
tilskødet rentemester Henrik Müller.5 Efter at den 
1683 var hjemfaldet til kronen fik kgl. ekvipageme
ster Claus Gyntelberg 1699 skøde på jus patronatus et 
vocandi med kirkens korntiende og gods.6 I 1700’rne 
tilhørte kirken skiftende private ejere, således 1736 
Peter Kellinghuusen, borger og handelsmand i Kø

benhavn (jfr. kalk og disk), mens præsten i Kundby, 
Iver Iversen Brinck (jfr. sygekalk) nævnes som ejer 
1772 og 1776.7 1791 ejedes kirken atter af kongen og lå 
nu som domænekirke under det kgl. odsherredske 
gods (jfr. prædikestol 1821),8 indtil den 1873 var solgt 
til 42 beboere i sognet.9 Overgang til selveje fandt 
sted 7. sept. 1911.

Møntfund. På kirkegården opgravedes 1886 en lille 
dødegave, omfattende 44 mønter fra midten af 
1400’rne.9a

144*
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Fig. 2. Landsbyplan 1788. - Village map.

Kirken ligger lige nord for Overby, hvis nord- 
sydgående gade drejer mod vest ved kirkegår
dens nordøstre hjørne og her udmunder i den 
moderne landevej, der af hensyn til færgetrafik
ken er ført nord om landsbyen 1967.

Kirkegården, som hæver sig svagt mod et 
højdepunkt omtrent ud for våbenhuset, har be
varet gamle grænser mod øst, syd og nord, 
mens vestmuren blev fjernet 1928 i forbindelse 
med en betydelig udvidelse af den middelalder

lige kirkegård (arkitekt Frands Hansen).10 1974 
godkendtes forslaget til den seneste udvidelse, 
syd for den middelalderlige kirkegård (arkitek
terne Bang, Borup og Roepstorff).

Kirkegårdens hegn og indgange. Den senmiddel
alderlige kirkegårds ringmur, der nu kun er be
varet på de tre sider, er opført af marksten for
neden og munkesten i munkeskifte foroven. 
Førstnævnte materiale strækker sig op i omtrent 
halv højde, på nordmuren dog endnu højere. 
Mod det ydre krones murene af et rejst skifte 
under den indadvendte afdækning af munke og 
nonner; sidstnævnte er fornyet adskillige gan
ge.11 På indersiden af sydmuren ses små firkan
tede, kun få centimeter dybe blændinger, der 
optræder i grupper af tre og tre, undtagelsesvis 
fire på række. Det skråt afskårne nordøstre 
hjørne synes etableret ved en ændring o. 1915, 
motiveret af hensynet til vejføringen.12

Murene omkring vestudvidelsen, der står 
glatpudset, er af mursten, til dels genanvendte 
munkesten fra den nedbrudte vestmur. Afdæk
ningen er af vingetegl, bortset fra nordsiden, 
hvor man har lagt munke og nonner. - Murene 
stod tidligere hvidkalkede, men i nyere tid er 
ydersiderne farvet røde i pagt med ændringen

Fig. 3. Kirken og kirkegården, set fra nordøst. Poul Nørlund fot. 1918. - Church and churchyard seen from the 
north-east.
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Fig. 4. Kirkegårdsportalen og kirken, set fra øst. HJ fot.
the east.

1842 af kirkebygningens farveholdning.13

Ved indersiderne af den gamle kirkegårdsmur 
er bevaret elmetræer, mens der tilsvarende er 
røn i det vestre afsnit. Den yngste udvidelse 
hegnes af tjørn.

Hovedindgangen er en muret portal med fod
gængerlåge og køreport (fig. 4) i sydøsthjørnet 
nærmest landsbygaden. Begge åbninger krones 
af en aftrappet kam med indadvendt afdækning 
svarende til de omgivende mure. Køreporten 
har en uregelmæssig, nærmest spærstikformet 
bue, mens lågen er fladbuet. Dørene har på in
dersiden mod kirkegården fals, som for lågens 
vedkommende ligger dybere i selve stikket. De 
grønmalede trætremmelåger med elegant svung
ne stave er yngre end 1918 (jfr. fig. 4).

Kirkegårdens ældre del har desuden to låger 
mod syd og nord ud for våbenhus og nordkapel

1990. - Gateway into the churchyard and the church seen from

og begge udformet som murede portaler med 
aftrappet kam, men næppe samtidige. Ældst i 
sin nuværende skikkelse er den søndre, som kan 
stamme fra 1600’rne. Materialet er små sten, og 
den mod kirkegården falsede åbning har kurve- 
hanksbuet stik. Den nordre låge er derimod 
rundbuet og delvis ommuret af små moderne 
sten. Endelig er der i vestudvidelsens nordmur 
indsat en portal, som efterligner den gamle 
norddør; blot prydes den udvendig af et for
sænket rektangelfelt, beregnet til indskrift?

1795 fik kirkegårdens tre låger nye egetræs
rammer til †kirkeristene;14 1918 henstod ved 
nordvesthjørnet af kirkegården resterne af en 
rist, hvis runde jernstænger var stukket gennem 
tre skinner.

Bygninger ved kirkegården. Op til kirkegårds- 
murens sydøstre hjørne og hovedindgangen står
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en mindre bygning, der muligvis er opført i 
slutningen af 1800’rne.15 Det murede, tegl
hængte hus, med fladbuet port i østgavlen, kan 
være opført som sprøjtehus?, men tjener i dag 
som materialbygning. Umiddelbart syd herfor er 
der i forbindelse med den seneste kirkegårdsud- 
videlse rejst en parallelbygning, der rummer 
kontor for graveren samt toiletter. Husene er byg
get sammen mod gaden og står rødkalkede.

Omkring kirken er der brolagt fortov fra sene
ste restaurering.

BYGNING
Kirken synes opført tidligst o. 1300 og er bygget i 
etaper, idet koret, der næsten helt blev ombygget 
1834, en tid har stået alene. I løbet af middelalderen 
blev den udvidet med fire tilbygninger, af hvilke syd
sidens våbenhus antagelig er ældst, mens nordkapel
let og et sakristi tilhører 1500’rnes første årtier. End
videre opførtes et tårn i vest, hvortil sekundært er 
føjet et trappehus. Orienteringen er omtrent solret.

Koret er som helhed nyopført 1834,16 idet man 
ønskede mere plads.17 Murværket er hovedsage
lig af små gule sten i krydsskifte, men suppleres

i et vist omfang af genanvendte munkesten. For
neden ses et retkantet sokkelfremspring fra om
bygningen, og sidemurene afsluttes af profileret 
gesims. Det indre, som belyses gennem et 
spidsbuet vindue i syd, står med fladt gipset 
loft.

Ved kirkens hovedrestaurering 1966-67 kon
stateredes rester af det oprindelige (†)kor, som 
hidtil mentes at være helt nedrevet.18 Således er 
en strækning af nordmurens nedre del mellem 
skib og sakristi bevaret intakt, hvorimod syd
murens yderside viste sig at være flyttet ca. 12 
cm ud ved ombygningen. Undersøgelsen godt
gjorde endvidere, at koret, hvis oprindelige 
østafslutning er ukendt, opførtes som en selv
stændig bygning, mod hvis sidemure skibet se
nere tilføjedes.19 Korets vesthjørner påvistes ved 
afbankning af puds og udhugning på triumf
væggen (fig. 7).

På denne baggrund forekommer det rimeligt 
at tænke sig koret opført enten i tilslutning til en 
†trækirke? eller som et lille selvstændigt kapel. 
Der er dog næppe gået lang tid, førend man til
føjede skibet, der udmærker sig ved at være på
faldende bredt, sammenlignet med koret.20 I 
forbindelse med disse arbejder er korets oprin-

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1929, revideret af HJ 1981 og tegnet af Marianne Nielsen 1990. 
Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.
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delige taggavl i vest - såfremt en sådan nogen
sinde blev opført - taget ned og erstattet af en ny 
i skibets bredde.

Materiale og teknik. Uanset at der muligvis er 
forløbet nogen tid mellem opførelsen af kor og 
skib, er materialesituationen identisk. Begge af
snit er af røde munkesten, hvis format svinger 
betydeligt (24,5-28 x 11-12,5 x 7,5-9 cm ). Ste
nene, hvorimellem flere glaserede (grøn, gul og 
gulbrun) vragsten?,21 er lagt i munkeskifte med 
omhyggelig rygfugning. Indersiden af skibets 
vestre taggavl, hvor en strækning af facaden er 
borttaget, viser, at murene er kassemure med 
kerne af marksten og teglbrokker. Udvendig 
har murene stået blanke, mens de indvendig 
dækkedes af et regelmæssigt, hvidtet pudslag 
synligt på skibets overvægge. Skibets murhøjde 
andrager 3,8 m ved det sydøstre hjørne, målt 
mellem brolægning og sekundær gesims.

Døre og vinduer. Norddøren er forsvundet al
lerede i middelalderen, da man her åbnede en 
bred arkade til kapellet. Syddøren er derimod 
fortsat i brug, men omdannet, senest 1942, med 
fladbue og gennemløbende vanger. Formentlig 
har skibets langmure, således som det kendes fra 
flere af overgangstidens kirker,22 oprindelig kun 
været udstyret med et enkelt vindue, der er be
varet både i syd og i nord, anbragt midt i mu
ren, lidt øst for døren. Begge lysåbninger blæn- 
dedes ved hvælvslagningen og står nu som ud
vendige nicher (sml. fig. 10 og 11), foruden at de 
for den øvre dels vedkommende tillige er syn
lige fra loftsrummet. De slanke spidsbuede vin
duer er udvendig falsede, men smigede mod det 
indre,23 hvor stikkets rulskifte af kiledannede 
sten sidder 44 cm under det forsvundne loft. 
Nordvinduet måler udvendig 154 x 65 cm, 125 
x 40 cm i lysningen, og issepunktet er 60 cm 
under nuværende gesims.

Indre. En fladbuet gemmeniche i korets sydvæg 
kan være oprindelig. Åbningen er 19 cm dyb og 
måler i murflugt 38 x 30 cm; bunden sidder 75 
cm over gulv. Den runde †korbue, som har været 
ganske smal (ca. 1,5 m, sml. fig. 12), var bevaret 
til 1870. Både kor og skib har stået med trælof
ter, hvilket for korets vedkommende nu kun 
fremgår indirekte af den senere hvælvslagning

Fig. 6. Detalje af skibets vestgavl med sekundære 
kamtakker, set fra tårnets mellemstokværk (s. 2093). 
HJ fot. 1990. - Detail of the nave’s west gable with sec
ondary corbie-steps seen from the second storey of the tower.

Fig. 7. Det oprindelig fritstående kors nordvestre 
hjørne ses her påvist under triumfvæggens puds, sml. 
plan fig. 5 (s. 2090). I skibets senere tilføjede mur
værk ses en revne. Jan Gehl fot. 1966-67. - The north
west corner of the original detached chancel is discernible 
beneath the plaster of the nave’s east wall, cf. ground-plan 

fig. 5. A crack is visible in the nave’s secondary masonry.
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Fig. 8. Indre, set mod øst. LL fot. 1981. - Interior to the east.

(se nedenfor). I skibet derimod giver det for
svundne †bræddeloft sig til kende gennem en 3 
cm dyb og 1,5-2 cm høj rille, som er indhugget i 
triumfgavlen; selve †loftsbjælkerne har hvilet på 
remme over murkronen. - Skibets taggavle er 
bevarede, men ombyggede ved forhøjelser og 
tårnets tilføjelse.

Tilføjelser og ændringer. Sydsidens våbenhus 
(fig. 10) er antagelig kirkens ældste tilbygning 
og kan være opført o. 1400.24 Bygningen hviler 
på en ved gavlen synlig kampestenssyld og er 
opført i en blanding af marksten og tegl; sidst
nævnte lagt i munkeskifte og benyttet til hjør
ner, muråbninger og taggavl. Den eneste beva
rede oprindelige enkelthed er taggavlen, som 
smykkes af en tregruppe af spidsbuede blændin
ger over højtsiddende savskifte, flankeret af 
trappeblændinger. I bunden af midterblændin
gen, som er en anelse højere end de to øvrige,

åbner sig en slank lyssprække; mod loftsrummet 
ses denne indrammet af blænding med vandret 
overligger af granit. Taggavlen har formentlig 
altid haft glatte kamme, prydet af tinder, der 
dog nu kun for den øvres vedkommende er del
vis bevaret med kort savskifte ved foden.

Den fladbuede indgangsdør i gavlens midte er 
indsat 1942 (arkitekt Einar Andersen). Indtil 
denne ændring sad døren forskudt mod øst (jfr. 
fig. 10) i korrespondance med skibets indgang, 
hvilket utvivlsomt svarede til de oprindelige 
forhold. Den forsvundne †dør var imidlertid 
ombygget flere gange: udvendig fremtrådte den 
retkantet, indvendig med kurvehanksbuet stik 
af munkesten.25 Også østsidens cirkelvindue re
præsenterer en senere ændring, formentlig fra 
1800’rnes første halvdel. Indvendig ses omrids
af vangerne til et ældre vindue, som var smallere 
og laveresiddende. Endelig er flankemurens ge

i
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Fig. 9. Indre, set mod vest. LL fot. 1981. - Interior to the west.

sims, som svarer til korets og skibets, fornyet 
samtidig med kirkens 1840.

Kor og skib har i middelalderen, formentlig i 
1400’rnes første halvdel, fået indbygget hvælv. 
Korets forsvandt ved ombygningen 1834, men 
de spor, der fremkom ved restaureringen 
1966-67, viste, at det forsvundne †hvælv her 
havde hvilet på hjørnepiller. Skibets to bevarede 
fag er meget uregelmæssige og ligeledes opbyg
get på hjørne- og vægpiller, der uden vederlags- 
markering fortsættes i helstens brede gjord- og 
skjoldbuer: spidse langs sidemurene, men mere 
fladtrykte i det brede rums tværakse; kappesøm
mene markeres mod disse buer af en lille vulst. 
Halvstensribberne udspringer meget lavt, og 
begge hvælv har overribber: lette på fladen i øst, 
halvstens med enkelte trinkamme i vest.26 - I 
forbindelse med hvælvslagningen er skibets 
murkroner og taggavle forhøjet. Flankemurene er

hævet med to skifter, der mod det ydre danner 
en gesims af trinvis udkragede kopper. Taggav
lenes forhøjelse udgøres af kamtakker, der for 
triumfgavlens vedkommende er repareret og 
delvis ombygget.27 Enkelte af vestgavlens kam
takker er fortsat synlige fra tårnets mellemstok- 
værk (sml. fig. 6).

Sakristiet er antagelig opført i 1500’rnes første 
årtier af et værksted, der har været virksomt i 
adskillige vestsjællandske kirker.28 Materialet er 
munkesten i munkeskifte over markstenssyld. 
Flankemurene afsluttes af falsgesims, og gavlen 
har ni, let brynede kamtakker. Tilsvarende antal 
højblændinger med stejle trappestik bryder den 
trekantede taggavl og hæver sig over en bånd
blænding i selve gavlfoden. Ved at veksle mel
lem hel- og halvstens stave er blændingerne par
vis samlet; kun den midterste står alene og bry
des af smal lyssprække.
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Det indre overdækkes af samtidigt hvælv, 
hvilende på forlæg undtagen mod koret, hvor 
man har muret en spidsbuet (nu forhugget) 
halvstens bred skjoldbue. Ribberne er kvart
stens, og de udmurede lommer ses at have fald 
mod små, nu tillukkede spygatter. Væggene 
brydes af fladbuede sparenicher, af hvilke den 
østre omslutter et vindue med fladbuet trækarm 
og stik fra 1966-67. Heller ikke dettes forgænger
- et mindre afsprosset trævindue under kurve- 
hanksbuet stik - var dog oprindeligt.29 Sekun
dær i sin oprindelse er gavlens fladbuede præ- 
stedør, som indtil seneste restaurering var ret- 
kantet og formentlig indsat i 1800’rne. Sakristiet 
forbindes med koret af en fladbuet dør, som for
højedes 1871.30

Nordkapellet (fig. 11) synes ifølge sin blæn- 
dingsgavl at være fra 1500’rnes første årtier, 
jævngammelt med sakristiet og antagelig byg
get af samme værksted. Tilbygningen må an
tages at være opført som helgenkapel; i efter- 
middelalderlig tid tjente den først som herska
belig begravelse,31 indtil den 1818 degraderedes 
til kalk- og materialhus og herefter omdannedes 
til ligkapel.32

Murværket er af munkesten i uregelmæssigt 
munkeskifte, hvilende på en kraftig syld af 
marksten. Østmuren har bevaret nedre del af 
den oprindelige gesims, en trappefrise, mens

Fig. 10. Våbenhuset, set 
fra sydøst (s. 2092). Poul 
Nørlund fot. 1918. -
The porch seen from the 
south-east.

den øvre del er afløst af profilgesims af små gule 
sten, svarende til kirkens (1840); i vest er trappe
frisen forsvundet ved reparation. Blændings- 
gavlen svarer i princippet til sakristiets; dog 
mangler den vandrette båndblænding. I midter
blændingen en smal lyssprække, sekunderet af 
tre mindre åbninger, hvorigennem man senere 
har ført jernankre. - Den retkantede dør i gavlen 
er sekundær - fra reparationerne 1830? - og af
løser det oprindelige fladbuede og falsede vin
due, hvis stik (sml. fig. 11) og indre fals endnu til 
dels er bevaret. Også østsidens vindue er i sin 
nuværende form sekundært: mod det ydre en 
falset rundbue, indvendig nærmest kurvehanks- 
buet.

Kapellets indre stod tidligere i forbindelse 
med skibet ved en fladbuet, ikke nødvendigvis 
oprindelig arkade, som er blændet i 1800’rne. 
Rummets indre dækkes nu af fladt gipset loft, 
som kan være oplagt ved »kalkhusets betydelige 
murreparation og forandring« 1830.33

Tårnet er opført af munkesten i munkeskifte, 
suppleret med marksten, der på taggavlenes in
dersider næsten er enerådende. Tårnrummet, 
som forbindes med skibet ved en rundbuet, til 
begge sider falset arkade, overdækkes af samti
digt hvælv. Det hviler på forlæg, undtagen mod 
skibets gavl, hvor der er en spids, halvstens bred 
skjoldbue. Ribberne er kvartstens og forløber i
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væggene, der brydes af to rækker åbentstående 
bomhuller. I vestkappen er der to klokkerebshul- 
ler, det søndre nu tilmuret, det nordre åbent og 
udforet med træ. Vinduet i vest er omdannet 
ved indsættelsen af et spidsbuet støbejernsstel 
svarende til skibets fra 1860’erne. Mod det ydre 
er stikket af det oprindelige spidsbuede spejl 
imidlertid intakt.

Opgangen til de øvre stokværk skete først ad 
en †fritrappe, der stod i forbindelse med den be
varede overdør, som er fladbuet med ydre fals 
(borthugget foroven) og trinvis stigende loft i 
murlivet. Mellemstokværket synes at have væ
ret mørkt, indtil man 1898 besluttede at indsætte 
et spidsbuet nordvindue, som efterligner skibets 
oprindelige.34

Klokkestokværkets gulvbrædder er i nyere tid 
hævet i niveau med klokkestolens midterstivere 
og ligger nu kun lidt under sålen af glamhul
lerne. Disse har bevaret oprindelig form mod 
øst og mod syd: to slanke, fladbuede glugger i 
fladbuet blænding, ude som inde. Mod vest og 
mod nord har man derimod udvidet åbningen 
ved at hugge midterposten bort. Flankemurene 
afsluttes med falsgesims, og de øst-vestvendte 
taggavle krones af ni brynede kamtakker, den 
øverste med kort savskifte. De glatte gavlflader 
brydes af en fladbuet, udvendig falset kalkeluge, 
som af hensyn til tagværkets konger er anbragt 
asymmetrisk. Gennemløbende bomhuller til 
hængestillads, to skifter høje og ved hjørnerne 
diagonalt stillede, ses på alle fire sider umiddel
bart under glamhullerne samt ved foden af tag
gavlene.

Trappehuset på sydsiden kan være tilføjet al
lerede i middelalderen. Materialet er munkesten 
i sjusket skiftegang over kraftig markstenssyld. 
Den fladbuede underdør har spidsbuet spejl, 
hvis stik er forkvaklet mod øst, hvor tilbygnin
gen er sammenføjet med våbenhusmuren. Den 
murede spindel, som har loft af fladbuede bin
derstik og træbelagte trin, belyses af små glug
ger i syd og vest; den førstnævnte kvadratisk og 
øjensynlig brudt senere. Halvtag uden gesims.

Eftermiddelalderlige tilføjelser og reparationer. De 
bevarede regnskaber giver kun i begrænset om
fang mulighed for at følge de omfattende ved-

Fig. 11. Kapellet, set fra nordøst (s. 2094). HJ fot. 
1990. - The chapel seen from the north-east.

ligeholdelsesarbejder. Ved en synsforretning 
1700 fandtes kirken således »brøstfældig på bly
tag, tømmerværk, hvælving, loft, tårn og 
mur.«35

1795 fornyede tømrer Ole Hellesen »loftet 
bag alteret, hvor der skriftes«.36 Denne oplys
ning samt materialespecifikationen tyder snarest 
på, at man i 1700’rne har opført en †udbygning? 
ved korgavlen, således som det kendes fra flere 
eksempler.37 Den forsvundne tilbygning, hvis 
loft målte ca. 3,5x1,6 m har muligvis været af 
bindingsværk.

1819 fremlagde kgl. bygningskommisær Jo
han Andreas Meyer et overslag på reparation: 
nedbrydning og efterfølgende genopmuring af 
otte kamme (d.e. kamtakker) på kirken samt 
korets kamme. Endvidere indlægning af seks 
ankre i tårnet.38

I 1830’rne var kirken underkastet omfattende 
fornyelser, først og fremmest korets ombygning
1834 (se ovenfor). Men allerede 1830 var nord
kapellet (»kalkhuset«) blevet repareret og foran
dret, og 1834 samtidig med korombygningen 
lagde man nye gulve i kor og skib samt to år 
efter tillige i tårnrummet. Tredivernes kam
pagne afsluttedes med opsætning af nyt tagværk
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over nordkapellet, fornyelse af kirkens tagbe
klædning samt oplægning af rigt profilerede ge
simser på skib, våbenhus og kapel svarende til 
murkronen på det nye kor. Endelig blev hele 
kirken udvendig kalket rød.17

1860’erne var en periode med flere dokumen
terede ændringer. Således bevilgedes 1862 mid
ler til indsætning af to spidsbuede støbejernsvinduer 
»ved prædikestolen i kirkens søndre side.«39 Her 
er dog kun et, og det er således uklart, hvorledes 
oplysningen om antallet skal forstås. Kor, skib 
og tårnrum har nu i alt fire sådanne vinduer, der 
vel alle kan hidrøre fra denne periode. I hvert 
fald nævnes allerede 1862, at kirken da havde tre 
jernvinduer og et med træramme.34

Kirkens seneste hovedrestaurering (ved arkitek
terne Inger og Johannes Exner samt Jan Gehl) 
gennemførtes i to etaper fra 1964-67. Første 
etape omfattede tårnet, den anden stabilisering 
af kirkens fundamenter og murværk samt om
lægning af tegltagene.

Gulve. Koret har gråmalet to trin højt bræd
degulv, hvilket tillige gælder et lavt podium i 
tårnrummet samt nordsidens stolestader; der
imod er der støbt cementgulv under sydræk
ken.40 Skibets gangarealer er lagt af kantstillede 
gulsten i sildebensmønster og uden fuge. Såvel 
sakristiet som våbenhuset har gulve af kantstil
lede gulsten, som dog kun i førstnævnte tilbyg
ning danner mønster. Ligkapellets gulv er af 
rødbrune Hasleklinker, lagt i mønster med ce
mentfuge.

† Vinduer. 1806 blev tårnrummets vindue 
istandsat af glarmester Marcus Brønd, Nykø
bing, der med brug af bly indsatte en »tavle, 
bestående af 27 ruder«.41 1816 blev der indmuret 
et gråmalet trævindue? i sydsiden, formentlig 
ved prædikestolen.

Tagværkerne er i hovedsagen nyere fyrretræs- 
tagværker og repareret ved seneste hovedistand
sættelse. Korets stammer fra opførelsen 1834, 
nordkapellets fra 1839. Sakristiets og tårnets øn
skedes fornyet 1905.42 Sidstnævnte, der er en 
dragerstol med dobbelt lag hanebånd, må dog 
være ældre. Skibets tagværk - overvejende af fyr 
med dobbelt lag hanebånd og to sæt skråstivere - 
rummer derimod adskilligt genanvendt ege

tømmer fra den (†)middelalderlige stol. Det gæl
der hovedparten af det nedre lag hanebånd, som 
er afkortede spær med udstemninger til dobbelt 
lag hanebånd, spærstiver og skråbånd. Det fjerde 
hanebånd fra vest synes dog snarere at være levn 
af †loftsbjælke?, idet udstemningerne indicerer et 
dobbelt sæt skråstivere, af hvilke det midterste 
krydser hinanden. Endvidere synes flertallet af 
de nedre hanebånds skråstivere at have tjent som 
stivere i en ældre stol.

†Tagværker. På østsiden af triumfgavlen er be
varet spor efter to forsvundne tagværker over 
koret: 1) Det ældste tag giver sig nu kun tilkende 
ved et 43 cm dybt, rudestillet hul med side
længde på 15-16 cm. Hertil gik det ældste kor
tags rygning, og mørtelspor i hullet viser, at 
dette er fremkommet ved udtagning af to ryg- 
ningsbrædder, hver 4,5 cm tykke. 2) Senere må 
korets tag være blevet fornyet i lavere niveau. 
Sporene er meget tydelige, især fordi taggavlen 
herover har stået hvidtet. De viser, at tagstolen 
havde ca. 10 cm tykke spær og ifølge mørtel
rester var afdækket af munketegl. Denne afdæk
ning er dog først oplagt efter 1778 (se nedenfor) 
som erstatning for bly, der var fastholdt mod 
gavlen ved hjælp af søm, hvoraf enkelte endnu 
er bevaret.

†Tagbeklædning. 1754 fremsattes ønske om, at 
blytaget på kirkens sydside, som var brøstfæl- 
digt, måtte blive erstattet med tegl, svarende til 
den øvrige del af taget.43 1778 fremsatte sogne
præsten hr. Brinck anmodning om, at også ko
rets blytag, som var det eneste af dette materi
ale, nu måtte blive udskiftet med tegl.44

Opvarmning. 1892 opsattes en kakkelovn i ski
bets nordvestre hjørne, tilsluttet en skorsten, 
hvis pibe stod frit på tårntaget.34 1906 flyttedes 
ovnen - en Recksk ventilationsovn - til skibets 
sydvestre hjørne, af hensyn til orglets place
ring.45 1914 afløstes kakkelovnen af en kalorifer 
på samme plads.34 Kirken har nu elektrisk op
varmning, senest fornyet 1986 (arkitekt A. 
Monrad Hansen).

Kirken står udvendig rødkalket, suppleret 
med hvidt til markering af muråbningernes 
false, gesimser og blændingerne. Tagene er 
hængte med vingetegl fra seneste restaurering.
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Fig. 12. De kloge og ukloge jomfruer. †Kalkmalerier o. 1575 på triumfvæggen (s. 2098). Skitsetegning 1870, 
formentlig ved J. Carkin. 1:50. NM2. - The Wise and the Foolish Virgins. †Murals c. 1575 on the east wall of the nave. 
Sketch drawn in 1870, presumably by J. Carkin.

KALKMALERIER

1870 fremdroges på triumfvæggen i forbindelse 
med korbuens udvidelse levn af en efterrefor- 
matorisk billedudsmykning, som dog atter til
dækkedes. 1897 undersøgte Jacob Kornerup 
spor af kalkmalerier på skibets hvælv, men kon
kluderede efter et par timers arbejde på stigen, 
»at det ikke var muligt at få noget helt frem og, 
at billederne har været uden værd samt malede 
efter reformationen«. Under kirkens restaure
ring 1966-67 fandt man levninger af kalkmale
rier fra flere perioder, herunder den udsmyk
ning, som var påtruffet ved de to tidligere regi
strerede afdækninger. Kun udsmykningen af 
skibets vesthvælv fra 1576 blev restaureret ved 
Eleonora Fenneberg Grandt.

1) 0.1425-50 er skibets hvælv, formentlig som 
afslutning på selve opmuringen, forsynet med 
en rent dekorativ udsmykning, hvoraf rester af 
sparremønstre i rødbrunt og okker er fremdra
get på vestfagets ribber og kappesømmenes 
vulst. I vestkappen over skjoldbuens isse ses et 
bomærke (fig. 13) i form af en armbrøst, muligvis 
murermesterens signatur.46 Tilsvarende †bo- 
mærke fremdroges også på det østre hvælvfag.

2) 1576 blev kapperne på skibets vestre hvælv 
forsynet med en overvejende dekorativ ud
smykning af i alt 24 fantasifulde blomsterkalke - 
seks i hver kappe -, en mode, der optræder såvel 
i sengotiske som efterreformatoriske udsmyk
ninger.47 Mest markant, vel baseret på et kob
berstukket forlæg, fremtræder sydkappens mid-

Fig. 13. Armbrøst som bomærke. Kalkmaleri på vest
kappen i skibets vestre hvælv (s. 2097) under dekora
tiv udmaling fra 1576 (s. 2097). LL fot. 1981. - Cross
bow as a personal mark. Mural on the west cell of the 
nave’s west vault.
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Fig. 14. Memento mori. Kalkmaleri 1576 på sydkap
pen i skibets vestre hvælv (s. 2098). LL fot. 1981. - 
Memento mori. Mural 1576 on the south cell of the nave’s 
west vault.

terste blomsterkalk, der er udformet som me
mento mori-motiv med klar adresse til menighe
den, som forlader kirken (fig. 14): I selve blom
sterkalken sidder Døden, malet som en 
bueskydende knokkelmand og identificeret med 
sit latinske navn i versaler: »Mors«. Han flan
keres af to kranier, af hvilke det ene pikkes rent 
af en skade. Højere oppe ses to storke, den ene i 
færd med at fortære en tudse. Billedets budskab 
understreges af inskriptionen i fraktur under 
blomsterkalken: »I hu kom dø(!)en med sin 
buue/ kom(m)er snart oc vil dig [sluge]«. Ende
lig læses allernederst malerens? initialer HM, 
flankeret af årstallet (15)76. Samme signatur 
genfindes på malede alterbordsforsider i Svin- 
ninge (s. 718) og Højby, begge leveret af Har
men snedkers værksted, førstnævnte med års
tallet 1580. - I nordkappen under den midterste 
blomsterkalk, på hvis afskårne gren ses en pape

gøje og en ugle, er malet en kartouche med frag
mentarisk bevaret indskrift. Heraf læses slutnin
gen på begge linjer, henholdsvis »C« og »6«, 
samt forneden på lille hængevolut »22«.

Malerierne er holdt i okker, rødt, flere gråto
ner og tegnet op med en kraftig sort kontur.

†Kalkmalerier. 1) O. 1400? På korets nordvæg 
og skibets sydvæg, øst for døren (fig. 15) af- 
dækkedes 1967 rester af en maleriudsmykning 
fra tiden før hvælvslagningen i de respektive af
snit.48 I begge tilfælde afgrænsedes billederne 
forneden af en frise med bølgeranke eller -bånd; 
men kun i skibet kan billedfrisens indhold til 
dels bestemmes ud fra fotografiet, som her viser 
to ryttere, skilt af et træ. Den vestlige rytter har 
et hovedtøj, som tidsfæster fremstillingen til ti
den omkring 1400.

2) O. 1575, muligvis lidt tidligere end de be
varede malerier, er skibets østhvælv samt 
triumfvæggen gjort til genstand for en udma
ling, hvoraf kun dele er kendte. På triumfvæg
gen registreredes 1870 levn af to billeder (fig. 
12), af hvilke det nordre gengav lignelsen om de 
ti brudejomfruer (Matt. 25,1-13), det søndre 
formentlig Brylluppet i Kana (Joh. 2,1-11). Kun 
en række kvindehoveder samt en trækrone var 
bevaret i nord, men identifikationen sikredes af 
en forklarende indskrift i fire linjer, malet med 
fraktur i en frise under selve billedet. På teg
ningen læses: »Oc fem? visse.../ til Red.. Gu.../ 
De fem (d)aarlig.../...J...«. Tegningen af re
sterne syd for den udvidede korbue viste en

Fig. 15. †Kalkmaleri o. 1400 på skibets sydvæg 
(s. 2098). Erik Mikkelsen fot. 1967. - †Mural c. 1400 
on the south wall of the nave.
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Fig. 16. Hyrdernes tilbedelse. †Kalkmaleri o. 1575 på 
sydkappen i skibets østre hvælv (s. 2099). Jan Gehl 
fot. 1967. - Adoration of the Shepherds. †Mural c. 1575 
on the south cell of the nave’s east vault.

række vinkar på et flisegulv samt fremstrakte 
hænder. Af indskriften aftegnede sognepræsten 
følgende: »... Til bøden pa .../...vende.../ 
...kunde baade.../.../«.

På hvælvkapperne fandt Kornerup spor af 
Dommedag i øst, og i hjørnet af en af de andre 
kapper rester af to små figurer: »en knælende 
mand, der modtager sakramentet, den indviede 
oblat, som en præst rækker ham. Denne præst

var iført messesærk og messehagel og bar skæg 
men ikke tonsur. Nedenunder læstes ».. .mente«, 
dvs. sacramente. I sydkappen afdækkedes 1967 
dele af Hyrdernes tilbedelse (Luk. 2,8-20). De 
fotografier, som blev taget, mens billedet stod 
fremme (fig. 16), viser den stråtækkede stald 
foran Betlehem samt fragmenter af Maria, Josef 
og hyrderne. Af frakturindskriften under bille
det læses kun med sikkerhed ordet »giffuen«. 
Farverne er ikke oplyst, men både 1870 og 1897 
fremhæves, at malegrunden var en meget løs 
hvidtekalk.

INVENTAR
Oversigt. Den forhuggede døbefont af granit er ældre 
end den nuværende kirke, mens det særprægede kor
buekrucifiks ligesom den mindste af klokkerne mu
ligvis skal regnes blandt nogle af de ældste anskaffel
ser til den nye bygning. Fra midten af 1500’rne stam
mer ikke blot alterstagerne, men også sygekalken, 
der er forarbejdet i Lybæk; i slutningen af århundre
det opstilledes en prædikestol, hvis himmel og op- 
gangspanel er bevaret, mens kun en del af et fa år 
ældre panel, fra 1572, er bibeholdt på alterbordets 
sydside. Den største klokke støbtes 1599 af den vel
kendte københavnske mester, Borchart Quellichme- 
yer. I 1630’rne blev altertavlen og i forbindelse her
med antagelig også alterbordsforsiden opsat. Som det 
ikke sjældent er tilfældet repræsenteres 1700’rne alene

Fig. 17. Alterbordsforside fra o. 1630 (s. 2100). NE fot. 1990. - Altar frontal c. 1630.
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Fig.18.

ved altersølvet, mens dåbsfad og -kande bærer års
tallet 1830. Allerede 1821 var en ny prædikestol udført 
af en københavnsk snedker. I årene 1964-67 istandsat
tes alterbord og -tavle samt døbefont. Først 1978 kom 
turen til prædikestolen, hvorefter den sammen med 
stolestaderne maledes efter anvisning af Ernst Trier, 
Vallekilde.

Alterbordet, antagelig fra korets opførelse 1834, 
er på de tre sider dækket af panel; den tilgænge
lige bagside er påført et tykt pudslag. I forbin
delse med ombygningen indsendtes til Natio
nalmuseet en *relikviebeholder, som ifølge præ
stens ledsagebrev fandtes under alterbordet, 
hvor æsken stod på en skifersten, der var itu og

hvoraf en flig manglede. Blyæsken rummede et 
ben og en lille pung, hvori noget hårdt; pungen 
havde været af rød silke og var ombunden med 
en silketråd. Desuden var der en træsplint. I 
NM2 (inv. nr. 3152).49

Alterbordspaneler. (Fig. 17). Forsiden er jævn
aldrende med altertavlen fra o. 1630, mens syd
panelet er rest af et ældre udført 1572. Begge er 
af fyr; forsiden, 98 x 175 cm, har tre fag, hver 
med arkadefelt forneden og derover liggende 
rektangelfelt, hvis indrammende lister mangler. 
Arkadernes pilastre har skællagte skiver, bue
slagene slyngbånd; i sviklerne ses bladorna
ment. Glat gesimsfrise. Umalet.

Altertavle med malet årstal 1632 (s. 2101). LL fot. 1981. - Altar-piece with painted date 1632.
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Sydpanelet tilhører den i landsdelen ofte fore
kommende type, der tilskrives Harmen snedker 
eller hans værksted (sml. Højby). Det ene af de 
to fag har bevaret arkadefelt, og i sviklerne 
værkstedets karakteristiske roset. Forneden lig
gende rektangelfelter (sml. Egebjerg, Ods hrd.). 
Panelet er utvivlsomt identisk med den i præ- 
steindberetningen fra midten af l700’rne omtalte 
alterfod med indlagt snedkerarbejde, med gamle 
smukke bibelske sindbilleder, malede tavlevis 
og derover »udhugne« bogstaver: »H C 
Ha(n?)sen s(ogne)p(ræst) Lars Bone« og »O. 
A(n)dersen k(irke)v(ærge) 1572«.50 Nordpanelet 
er, som det ofte forekommer, enklere udformet, 
med glatte rektangulære felter.

Alterklæde, 18-1900’rne, af rødt fløjl, med la
tinsk kors og kanter af guldgalon. *Alterklæde, 
1794, af rødt silkefløjl, med kronet kongemono
gram C7 over årstallet, udformet af guldgalon. 
1983 deponeret i Stenstrup Museum (inv. nr. 
24x1). †Alterklæder. 1767 omtales et af sølvbro
kade skænket af oberst Rohweders enke. Et »al
terklæde af hvidt tøj« hvorpå Christian VII.s ini
tialer og årstallet 1794 broderet med sort silke, 
var snarere en alterdug, jfr. også *alterklæde.51

1835 og 1860 anskaffedes alterklæder af karmoi
sinrødt silkefløjl med guldgaloner,17 det første 
med kongeligt navnetræk og krone. Det andet 
købtes for 93 rbdl. hos I. Nielsen i København, 
der gav 4 rbdl. for det gamle.39

Altertavle (fig. 18), med malet årstal 1632 på 
postamentet og 1638 i topgesimsens frise. Tav
len er opbygget efter renæssancens arkitektoni
ske skema med benyttelse af bruskbarok orna
mentik. På postamentfremspringene ses våbe
ner, mod nord for Claus Daa til Ravnstrup, der 
1624-41 var lensmand på Dragsholm, og mod 
syd for hustruen fru Ingeborg Parsberg. Bøj
lerne ovenover dækkes af engle med hænderne 
samlede i bøn (sml. den enklere, men beslæg
tede tavle i Kirke-Flinterup, DK. Sorø s. 399, 
fig. 9). Til siderne små bruskede vinger. Det til
bagetrukne storstykke deles af fire søjler, som 
bærer gesimsfremspringene over sidefelterne. 
Midtfeltet, der er indrammet af pærestav, viser 
den korsfæstede (fig. 18, 19b) flankeret af Maria 
og Johannes (fig. 19c); et stort kranium over 
korslagte knogler er fastgjort forneden på den 
lodrette korsstamme. I sidefelterne står Johannes 
Døberen (fig. 19a) med bog hvorpå liggende 
lam (mod nord) og Moses med lovens tavler 
(mod syd); begge på små konsoller foran pro- 
fillisteindrammede fyldinger med trekantgavl 
foroven. Spinkle sidevinger med små, nu 
tomme nicher; på det yderste led sidder engle- 
hoved og foroven udtrukken volut.52 Gesimsen 
bæres af bøjler med englehoved. Topfeltets op- 
standelsesscene, hvor den ene kriger mangler, 
flankeres af pilastre med bosse på midten og 
derunder skællagte skiver. Øverst bruskindram-

Fig. 19. Detaljer af altertavlen, sml. fig. 18 (s. 2101). LL fot. 1981. - Details of the altar-piece, cf. fig. 18.
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Fig. 20. Alterkalk skænket 1736. På foden stempel for 
Københavnersølvsmeden Asmus Fridrich Holling, 
på bægeret for Jens Christensen ligeledes København 
(s. 2102). LL fot. 1981. - Chalice donated 1736. Its foot is 
stamped with the mark of the Copenhagen silversmith As- 
mus Fridrich Holling, on the cup is the mark of Jens Chris
tensen also of Copenhagen.

met kartouche med hvælvet skriftfelt, hvorover 
Christian IV.s kronede monogram og topspir. 
På topvingernes antydning af segmentgavl ba
lancerer putti.

Opbygning og motiver svarer i store træk til 
tavlerne i Vester-Broby og Gjørslev i henholds
vis Midt- og Østsjælland, mens der i udform
ningen af enkelte detaljer ses slægtskab med tav
len i Kirke-Flinterup.53

Den nuværende, temmelig brogede staffe
ring, stammer antagelig fra midten af 1800’rne. 
Rammeværket står olivengrønt, storsøjlerne 
gråhvide (afrensning på søndre søjle viser mar
morering med blå og røde årer); de mandlige

figurer bærer blå dragter, hvorover røde kapper, 
Maria blegrød kjole med grøn kappe. I øvrigt er 
anvendt gult og blåt til dragterne. I postament- 
feltet er med gyldne versaler på sort bund malet: 
»Hvo som troer paa mig, om han end døer, skal 
han dog leve« og i topfrisen: »Anno 
MDXXXVIII« (jfr. indberetning fra 1700’rne 
midte);54 i topgavlen læses: »leg er Opstandelsen 
og Livet«. På sydsiden af søndre postament- 
fremspring ses sammenskrevne initialer MHK 
for Mikkel Hansen Kraft over (1)632 (efterfulgte 
sognepræst Peder Andersen Samsing, der døde 
december 1631, jfr. også præstefamiliens †stol). 
Årstallet angiver formentlig tidspunktet for tav
lens forfærdigelse, og 1638 i topfrisen stafferings- 
året.

†Løse figurer. I 1760’erne omtales et forgyldt 
Mariabillede med barnet55 og tre andre med 
gyldne kåber og kroner »ventelig de tre vise fra 
Østerland«. Bag altret.50

Altersølv. Kalk (fig. 20), skænket 1736,56 højde 
23 cm, af barokform med ottetunget fod i to 
afsæt, fodplade og tunget krave ved overgangen 
til ottesidet, let indknebet skaftled, som brydes 
af midtdelt knop med otte bukler på over- og 
underside. Bægeret har lidt under mundingsran- 
den graveret linje, som markerer forgyldnin
gens udstrækning. Under bunden kirkeejerens 
navn med indprikket skriveskrift: »Peter Kel- 
linghusen Og Anna Catarina Kellinghusens 
Anna(!) 1736«. På fodpladen to ens stempler 
hvori AFH over 1735 for Asmus Fridrich Hol
ling, København (Bøje 353 dog med andet års
tal). Forneden på bægeret fire afvigende stem
pler: Mestermærke ICS over 1733 for Jens Chri
stensen (Bøje s. 664), Københavnsmærke 1733, 
guardeinmærke for Peter Nicolai von Haven og 
månedsmærke skytten. Det er tænkeligt, at bæ
geret kommer fra en anden kalk, sølvsmeden 
har modtaget som betaling, f.eks. købtes alter
kalken i Alsønderup 1753 netop hos A. F. Hol
ling, der tog den gamle kalk og disk i betaling.57

Den samtidige disk er 17,2 cm i tvm. med 3 
cm bred fane, hvorpå graveret cirkelkors. Un
der bunden to* lettere udviskede stempler sva
rende til mestermærket på kalkens bæger dog 
var det sidste årstalsciffer allerede 1918 ulæseligt.
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†Altersølv. Ifølge præsteindberetningen fra 
midten af 1700’rne blev den forrige kalk og disk 
ødelagt ved præstegårdens brand 1731, hvorefter 
det nuværende sæt bekostedes af kirkeejeren.58

†Kalkklæde. To stykker rødt fløjl med guld
galoner at bruge ved kalk og disk på alteret, 
nævnt 1767.59

Oblatæske, skænket 1765, cylinderformet, 2,5 
cm høj og 8 cm i tvm. Glat, nærmest tarvelig. 
Låget er ved graverede dobbeltlinjer delt i fire 
dele med graveret skriveskrift gentaget: »Til Od- 
boe Kerckes Alter«. Under bunden ligeledes med 
graveret skriveskrift: »Givet af Hr. Henning 
Trochmon(!) 1765« (sml. †alterskranke). Ind
vendig i bunden fire ens, slidte stempler, hvori 
nu kun læses CW og i det ene (17)60? antagelig 
for Christian Werum, København (Bøje s. 84).

Alterkander. 1-2) Sandsynligvis de to, der 
nævnes i inventariet 1862,34 fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, sorte med forgyldte kanter og 
kors. Den ene større end den anden. Tilhørende 
skål, også fra Den kongelige Porcelænsfabrik. 3) 
1912. På korpus graveret versalindskrift om
kring latinsk kors: »Odden Kirkes Alter anno 
domini 1919«. Under bunden tre stempler: 
KOH, Københavnsmærke (19)12 og guardein
mærke for Chr. Fr. Heise. Ske, fra 18(93).

Sygesæt (fig. 21), bestående af kalk og disk fra
o. 1550 og oblatæske fra 1914. Kalken er 15,5 cm 
høj, har sekstunget fod med fodplade og stand
kant med profileringer omkring hulkel over 
kvartrundt led. På en af tungerne er fastgjort et 
støbt krucifiks på korstræ med flagrende skrift
bånd, hvis ene ende er brækket af. Ved over
gangen til det sekssidede skaft er indskudt kra
veled. Skaftet brydes af knop med skarptryg- 
gede, spidse tunger hvorimellem rudebosser. 
Bægeret hviler i en, antagelig yngre kurv med 
kuglestav langs kanten. Skaftet har geometriske 
graveringer, i den øverste halvdels indgår lidel— 
sesredskaber, desuden skriftbånd (fig. 22a). På 
knoppens seks rudebosser graverede versaler: 
»Ihesvs«. Under bunden indprikket skriveskrift: 
»Givet af Iwer Brinck og Maren Ostenfeldt 
Anno 1767«. På en af fodtungerne udslidt stem
pel (fig. 22b) med Lybæks ørn60 og under en an
den bomærkestempel (fig. 22c).

Fig. 21. Sygekalk fra o. 1550, skænket af Iver Brinck 
og Maren Ostenfeldt 1767, med Lybæks bymærke og 
uidentificeret mesterstempel (s. 2103). NE fot. 1990. - 
Chalice for the Sick, c. 1550, donated by Iver Brinck and 
Maren Ostenfeldt 1767, with the Lübeck mark and an uni
dentified master’s mark.

Fig. 22a-c. Detaljer af sygekalken, sml. fig. 21 
(s. 2103). a. Graveringer på skaftet, b. Lybæks by
mærke. c. Uidentificeret mesterstempel. NE fot. 
1990. - Details of the chalice for the Sick, cf. fig. 21. a. 
Engraving on the stem. b. The Lübeck mark. c. Unidenti

fied master’s mark.

Oblatæsken, fra 1914, af plet, er cirkulær, med 
graveret skriveskrift på låget: »Odden 1914«. - 
Sættet opbevares i cylinderformet futteral af 
træ, betrukket med skind; rødt fløjlsfor.

Alterstager, fra o. 1550, 48 cm høje, meget 
røde i godset, beslægtede med stagerne i Højby.
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Den høje fodskål hviler på tre lave fødder, skaf
tet er cylinderformet med fire små skaftringe, 
høj lyseskål med lille lysetorn af jern, forskellig i 
de to stager. To dekorationslys, omtalt i inven
tariet 1862,34 er antagelig †bliklys, som også an
vendtes i f. eks. Højby. - Syvarmet stage, såkaldt 
Titusstage, fra Lauritz Rasmussens Bronzestø
beri.

†Messehagel, skænket 1767 af pastor Brinck, af 
rødt fløjl med kors af ægte guldgaloner.61

Alterskammel, 17-1800’rne, med udsavede en
destykker. Gråmalet, betrukket med rødt fløjl.

Alterskranke, fra 1844, af smedejern, med 
runde sprosser og stivere samt kryds.62 Sortma- 
let, med lysegrå håndliste af træ. †Alterskranke. 
1763 lod kirkeejeren, hr. Henning Trochmann 
(sml. oblatæske) bekoste et lille træværk.50 1782 
bestod alterfoden, hvorved må forstås knæfaldet 
af blotte mursten og burde beklædes med læder 
eller lignende.43

Fonten (fig. 23), består af to dele, som ikke 
synes at høre sammen fra begyndelsen, men 
begge, af granit, stammer fra romansk tid. Fo-

Fig. 23. Romansk font af granit. Foden er en mis
lykket, ufuldendt fontekumme (s. 2104). LL fot. 1981.
- Romanesque font of granite. The base is a flawed, unfin
ished font basin.

den, af en rødlig sten, er ca. 45 cm høj, tvm. 55 
cm; det er en mislykket, ufuldendt fonte
kumme. Den er nærmest skålformet, med tre 
afsæt, det midterste højest. Ovenpå står kum
men, med lodrette sider og tovstav under mun- 
dingsranden. Det ser ud, som om kummens ne- 
derste del er hugget bort, hvilket bekræftes af de 
indvendige siders nyere behugning. Nuværende 
højde er 28-30 cm, tvm. 70 cm. Indtil istandsæt
telse 1966 var den nuværende fod dækket af ce
ment, muligvis siden 1892, da synet erklærede 
sig tilfreds med den måde, hvorpå fonten var sat 
sammen og pudset.34 Ved synet i juni 1862 øn
skedes fonten ferniseret, men et overslag fra 
september over vedligeholdelsesarbejder anfø
rer afskrabning og afvaskning af oliemaling.63 
Midt i 1700’rne nederst i kirken, 1878 omtalt i 
koret,64 hvor den nu står ved nordvæggen.

Dåbsfad, fra 1830, af tin, tvm. 63 cm. Fanen er
13 cm bred, med perlestav langs randen og gra
veret skriveskrift: »Oddens Kirke 1830«, i bun
den Frederik VI.s kronede monogram. På fanen 
ses overfor kirkenavnet krontinstempel for 
gørtleren, A. C. Dahlgreen.65 i Dåbsfad. 1836 
rykkes for afgangsordre for et stort messing- 
dåbsfad, der 1830 var afleveret til fuldmægtig 
Rosenberg.66

Dåbskande, fra 1830, af tin, 32 cm høj, af den i 
Nordsjælland ofte forekommende slangehanks- 
type, jfr. også Nørre Asmindrup (Ods hrd.). På 
låget graveret skriveskrift: »Oddens Kirke 
1830« og på korpus Frederik VI.s kronede mo
nogram. Bunden repareret.

Korbuekrucifiks (fig. 24), fra 1300’rne, mulig
vis henimod århundredets slutning, ca. 140 cm 
højt. Den primitivt skårne figur hænger i let 
krumme arme med hovedet løftet. Oven på ho
vedet sidder en lille, flettet tornekrone. Det 
lange, næsten ubehandlede hår falder i to bløde 
lokker, i Kristi venstre side, hvor det er strøget 
om bag øret, dog langt og tæt på og bagved 
skulderen. Halsen er kort og bred, armene flade 
med grov markering af albueleddet, korte, 
umodellerede fingre. Brystkassen har fem pølse
formede ribben og i højre side mindre vunde. 
Tyk mave. Lændeklædet dækker knæene, af 
hvilke det højre er drejet lidt udad; de korte ben
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Fig. 24. Korbuekrucifiks fra 1300’rne, muligvis henimod århundredets slutning (s. 2104). LL fot. 1981. - 14th- 
century chancel-arch crucifix, possibly towards the end of the century.

har overlagte fødder. Figuren er flad bagpå, og 
så vidt det kan ses hulet.

Korstræet er savet af forneden, hvor evange
listtegn mangler, og tillige forkortet foroven, 
således at den vandrette korsarm er betydelig 
længere end den lodrette. Midtpartiet er svagt 
hvælvet, langs kanten glat rammeliste, skråt af- 
faset og med halvrunde cirkelskiver. For de tre 
ender firkantfelter med oksen til venstre, ørnen 
foroven og løven til højre, med skriftbånd.

Kristusfiguren har naturlig karnation, lyse
brunt, lidt rødligt hår, brunt skæg, øjenvipper 
og -bryn. Lændeklædet er hvidt; under vun
derne ses få bloddråber. Korstræet er brunt med 
grå kanter og forsølvet bund i cirkelskiverne. 
Firkantfelternes bund er blå, evangelisttegnene 
mørkebrune og skriftbåndene hvide. 1874 på 
skibets nordvæg, nu på tårnrummets sydvæg.

Prædikestol, fra 1821, af snedkermester J. Dür- 
vetter, København, med himmel og opgangs-

panel fra 1570-90. Den enkle stol har stærkt 
fremspringende underparti og derover tre fag 
med firkantede fyldinger. Kurven hviler på 
sekskantet søjle, fornyet 1978. Ved stolens an
skaffelse gjorde bygningskommissær Johan An
dreas Meyer over for rentekammeret rede for, at 
han ikke kendte nogen snedker i Ods herred, 
som kunne få den ved kgl. resolution af 6. okt. 
1819 approberede prædikestol forfærdiget, for
nemmelig af mangel på dertil egnede egemateri
aler, hvorfor han lod Dürvetter udføre den.67 
Egetræet blev leveret af Materialgårdens be
holdning, men snedkeren lagde fyrreplanker til. 
Stolen blev afsendt søværts til stedet.17

Himlen, fra 1570-90’erne, er regelmæssigt ud
formet med én lang og syv kortere sider, hvor
over trekantgavle. Imellem dem står fornyede 
kuglespir; herunder ses yngre hængekugler og 
smalle, udsavede hængestykker. Den flade un
derside er ved profillister delt i felter, det mid-
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Fig. 25. Maleri fra o. 1875 malet i Rom af Ziegler og 
skænket til kirken af William Henry Musk (s. 2107). 
LL fot. 1981. - Painting made in Rome by Ziegler c. 
1875, and presented to the church by William Henry 
Musk.

terste med reliefskåret roset. Himlen skal ses i 
sammenhæng med en gruppe stole, hvortil for
uden Tuse (s. 611, fig. 32) hører Rørvig og 
Nørre Asmindrup i Ods herred. De tilskrives 
Harmen snedker, jfr. †panel i Sæby (s. 926). Op- 
gangspanelet har nu to bredere og et smalt rek
tangulært felt. I forbindelse med indsætning af 
nyt vindue 1862 foretoges mindre ændringer 
ved stol og opgangspanel.39

I himlens frise sås tidligere citat fra Sl. 40,10.68 
Stol og himmel fremtræder siden 1978 med lyse
grå staffering og forgyldte lister.69 I skibets syd- 
østhjørne. Den tidligere †prædikestol omtales i 
præsteindberetningen midt i 1700’rne sammen 
med altertavlen som smukt billedhuggerarbejde 
med gammel illumination.50

Stolestader, fra 1834, da de gamle ikke var re
paration værd.70 Enkle gavle med spærformet

øvre afslutning, ryglæn med fyldinger. Lysegrå.
1905 tillod synet, at †døre fjernedes for at 
fremme opvarmningen.34 †Stole. Ifølge præ- 
steindberetning midt i 1700’rne50 læstes »på den 
stol, der bruges af præstens folk: Ao 1584
H.C.H. Ao 1603 H.P.AH. Ao 1632 H.M.HK., 
tre sognepræsters navne«, sandsynligvis som 
anført - trods mindre uoverensstemmelser - for 
sognepræsterne hr. Christen Fyenboe (†1602), 
hr. Peder Andersen Samsing (†1631) og hr. Mik
kel Kraft (†1660). I 1820’rne var gulvet i præ
stens stol (samme?) forrådnet, en skade, der 
1827 var udbedret.71 1816 indsatte murermester 
Hans Jensen i Store Egebjerg nogle nye fruen- 
timmerstole og reparerede nogle gamle.41 1795 
fik skoleholderstolen et nyt, 3 alen langt sæde.14

†Skriftestol. 1800 leverede tømmermand Ole 
Hellesen overslag over bænkene til skriftestolen,
8½ alen lange,38 sml. s. 2095.

†Degnestol. 1871 påpegede synet, at kirkesan
gerstolen ved korbuens udvidelse var blevet 
vansirende, hvorfor det anbefaledes at fjerne 
den.72

Fem bænke med udsavede vanger er ældre end 
stolene. Ligeledes lysegrå. I tårnrummet.

Pengeblok, fra 17-1800’rne og antagelig den, 
der nævnes i inventariet 1862,34 76-78 cm høj 
med en side på ca. 20 cm. På øvre halvdel af 
blokken tre vandrette jernbånd; i det jerndæk- 
kede låg pengeslids ved siden af jernbånd, der 
med krampe på forsiden og hængsel bagpå fun
gerer som lukkebånd. Grågrøn med brune jern
bånd. På stolestadebænk, øst for indgangen.

Pengetavle, 18-1900’rne, af mahogni, med bøj- 
leformet rygskjold. 1918 var der to pengetavler.

Dørfløje. Fra 1700’rne, ændret 1871, mellem 
kor og sakristi. Den oprindelige dør består af tre 
planker, hvortil er føjet et smallere samt foroven 
et fladrundbuet bræt ved dørens ændring 1871. 
Samtidig blev den side, der vender mod koret 
flammeret.73 De øvrige døre synes at stamme 
fra 18- eller 1900’rne, og er alle grønmalede ud
vendig. Indvendig er de lysegrå i to nuancer 
svarende til det øvrige træværk. -†Dørfløj, med 
årstallet 1602, forefandtes endnu 1878.74

Orgel, 1958, af standardtype »Ishøj«, med fire 
stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs.
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Lyngby. Disposition: Gedakt 8’, Principal 4’, 
Rørfløjte 4’, Oktav 2’. Facade og orgelhus i ube
handlet eg. I skibets nordvestre hjørne, med 
sydvendt facade og spillebord. †Orgel, 1903, 
med fire stemmer, bygget af I. Starup, Køben
havn.75 Disposition: Principal 8’, Gedakt 8’, 
Gamba 8’, Fløjte 4’. Mekanisk aktion, sløjfe- 
vindlade. Placeredes ved tårnrummets nord
væg, men flyttedes allerede 1906 til skibets 
nordvesthjørne, hvor det opstilledes på en pa- 
nelbeklædt forhøjning.76

Salmenummertavler, måske anskaffet efter sy
nets påtale 1864 af manglende nummertavler.39 
De er rektangulære, med søm til numre af me
tal, og har top- og hængestykke formet som 
buetunge. Lysegrå.

Tre præsterækketavler fra ny tid, på våbenhu
sets øst- og sydvæg.

Maleri (fig. 25), o. 1875, malet af Ziegler i 
Rom, skænket til kirken af William Henry 
Musk, fabriksejer i Wilmington i Hull, på hans 
bryllupsdag 27. febr. 1878.77 Olie på træ, 131 x 
92,5 cm, i enkel, profileret ramme. Kristus er 
gengivet knælende i Getsemane have. Farve- 
holdningen er mørk, jord og himmel gulbrun, 
lysstrålen svagt blålig, mens bjergene i horison
ten har et rødligt skær. Kristus bærer blå kjortel 
med grønt for. Rammen er gråmalet i to nuan
cer. 1908 flyttet fra en plads ved orglet til den 
nuværende på tårnrummets nordvæg.34

Tre nye lysekroner, barokform, og nye væg
lampetter. På stolegavlene små nye messing
stager.

Kirkeskib, ophængt 1915, orlogsskib »Prinds 
Christian Frederik«, model af Danmarks sidste 
linjeskib af samme navn, ødelagt i kampen ved 
Sjællands Odde. Bygget af modellerer Otto 
Dørge, Holmen, skænket af Søe-Lieutenant- 
Selskabets Willemoes Fond som tak til sognets 
beboere, der værnede om heltegravene.106 I 
gjordbuen mellem skibets to hvælv.

Hatteknager, nyere, af træ, i to rækker, på vå
benhusets vestvæg.

Ligbåre, 1700’rne, enkel, sortmalet. Endnu 
1918 i brug. I ligkapellet.

†Urværk. Indberetningen fra præsten midt i 
1700’rne omtaler nederst i kirken over fonten et

Fig. 26. Klokke nr. 1, fra 1400’rne eller muligvis fore
gående århundrede (s. 2107). LL fot. 1981. - Bell no. 1 

from the 15th century or possibly a century earlier.

urværk, som havde stået ubrugeligt i mands 
minde.50 1782 noteredes betydelige levninger af 
jernarbejde og en skive inden i kirken.43 Ned
taget 1792.78

Klokker. 1) (Fig. 26), fra 1400’rne eller mulig
vis ældre,79 tvm. 82 cm. Om halsen fire snoede 
rammelister; imellem de to midterste ingen ind
skrift men fire små relieffer, der allerede ved 
midten af 1700’rne betegnedes ukendelige på 
grund af ælde.80 De er blevet tydet som fugl(?), 
utydeligt, lille menneskehoved hvilende på fod
stykke, lidt større, mandligt menneskehoved og 
en medaljon hvori Maria med barnet stående på 
skødet og lilje i højre hånd. Desuden ses et re
lief, som ligner et Jesumonogram og endelig 
imellem de to nederste rammelister et aftryk af 
en mønt og et segl, hvis midterste del har paral
lel på klokken i Kippinge.81 Repareret 1953 af 
August Nielsen, Roslev, der indsvejsede tre nye 
hanke i kronen og svejsede revnen i slagringen. 
Ophængt i slyngebom hvori årstallet 1734 er 
indskåret med arabertal.
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Fig. 27. Klokke nr. 2, støbt 1599 af Borchart Quel- 
lichmeyer (s. 2108). LL fot. 1981. - Bell no. 2, cast 1599 
by Borchart Quellichmeyer.

2) (Fig. 27), støbt 1599 af Borchart Quellich
meyer. Tvm. 104 cm. Indskrift med reliefversa
ler, til dels på latin, i to linjer om halsen: 
»Verbvm dominvm(!) manet in æternvm anno 
1599 lod Klaves Martensen rigens skriffver 
støbe denne klocke till Odby kirke paa kirkens 
bekostning Borchard Gellgether me fecit«. 
Over indskriften buefrise og under den to iden
tiske, modvendte. Nederst på slagringen tre li
ster, højere oppe fem. På legemet våben for 
Arild Huitfeldt, lensmand på Dragsholm 1597- 
1609, sml. klokke nr. 2 i Højby. Desuden to 
reliefmedaljoner, den ene med ridder knælende 
foran den korsfæstede, den anden med pelika
nen, der hakker sit bryst for at fodre de tre un
ger. Ophængning som nr. 1.

Klokkestol (sml. fig. 26), med indskåret årstal 
1734, der formentlig henviser til reparation dette 
år. Af eg, med dobbelte skråstivere og skråbånd 
under klokkerne, samlet med trænagler og jern
bånd over de øverste skråstivere. I overliggeren 
dateringen med romertal: »MDCCXXXIV«. Et 
sekundært gulv er i nyere tid indlagt i stolens 
halve højde.

GRAVMINDER

Mindetavler. 1) O. 1759. Anna Helene Troch- 
mann, *28. febr. 1738 i Oddens præstegård, gift 
19. maj 1756 med Hans Thonebye, sognepræst 
til Nykiobing(!) og Rørvig, moder til to sønner 
og en datter, †16. maj 1759 i barselseng her hos 
sin fader hr. Trochmann (jfr. †alterskranke og 
oblatæske), 21 år, 2 måneder og 16 dage gam
mel. Gravvers af ægtemanden.

Tavle af hvidgrå norsk marmor med røde og 
blålige skråstriber, 69 x 88 cm, med profileret 
kant og afrundede hjørner. Indskrift med for
dybet, forgyldt kursiv. Indmuret og fastgjort 
med jernbøjler på skibets østvæg, nord for kor
buen.

2) 1918. Over faldne fra skibet Prins Christian, 
der sank i slaget ved Odden 22. marts 1808. Jfr. 
kirkegårdsmonument nr. 1 og 2. Egetræstavle 
med forgyldte versaler. På våbenhusets nord
væg, vest for døren til kirken.

†Åben begravelse, indrettet en gang efter 1696 i 
nordkapellet. Begravelsen, der anvendtes sidste 
gang o. 1759, blev sløjfet 23. sept. 1818, da de 
deri henstående fem †kister nedsattes ved siden af 
hinanden i kirkegårdens nordøstlige hjørne ved 
ringmuren.82

De tre af kisterne bar †kisteplader, hvis ind
skrifter kendes fra flere kilder.83

1) O. 1696. Claus Tausen, kgl. majestæts sek
retær ved det Danske Cancellie, *1637 i Kiøben- 
havn af velædle forældre, faderen doktor Chri
stian Tausen, da slotsprædikant og siden biskop 
over Stavanger stift i Norge, moderen Anne Je
ger, professor Claus Jegers datter. Efter syv års 
rejser uden riget, i Frankrig, Engeland, Holland 
og Tyskland, samt vigtige kommissioner i riget, 
slog han endelig sit sind til rolighed, †23. juni 
1696 i sin alders 59. år på sin gård Ammedrup 
Gaard, efter at have levet i ægteskab med sin 
højbedrøvede, efterladte kæreste Birgitte Marie 
Bacher på 19. år, velsignet med en eneste og 
elskelig søn Christian Tausen (jfr. nr. 2).

2) O. 1733. Christian Tausen, forhen kgl. ma
jestæts etats-, justits- og kancelliråd samt depu
teret udi søetatens generalkommissariat, *26. 
juni 1679 på Nørup Gaard her i Sielland, da hans



Fig. 28. Kirkegårdsmonument nr. 1, fra 1809-10 over de faldne fra Slaget ved Odden 1808 (s. 2110). LL fot. 1981
- Churchyard monument no. 1, from 1809-10, to the fallen in the battle of Odden 1808.

k
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Fig. 29. Udkast til kirkegårdsmonument nr. 1, fra 
1809-10, sml. fig. 28 (s. 2111). Tegning af Peder Friis. 
Frederiksborgmuseet. - Proposals for memorial no. 1. 

from 1809-10, cf. fig. 28.

fader var sekretær Claus Tausen (jfr. nr. 1), hans 
moder fru Birgitte Maria Bakker. Indgik ægte
skab 26. juni 1711 med fru Adelgunda Mar- 
gretha Wilken, oberst Christian Wilkens højtel- 
skelige datter og da major Erik Krabbes efter
leverske, †4. jan. 1733, da hans legeme havde 
været forenet med sjælen i 53 år, 6 måneder og 8 
dage. Gravvers.

3) O. 1755. Adam Otto Rohweder, oberst af 
kavalleriet og oberstløjtnant ved det første Jyd- 
ske Regiment til hest, *24. aug. 1688 i Lügum 
Kloster i hertugdømmet Slesvig, trådte i ægte
skab med frøken Susanna Christina von Pagel- 
sen 8. maj 1733 og avlede i dette ægteskab, som 
varede i 21 år, 7 måneder og 9 dage, ti børn, 
nemlig fem sønner og fem døtre, af hvilke Her
ren har hjemkaldt to sønner og en datter, †9. jan. 
1755, efter at han som en tapper og uforsagt 
krigsmand fra ungdommen af i 46 år tjente tre af 
Danmarks regenter, og med honneur og største 
berømmelse levede 66 år, 8 måneder og 2 dage. 
Kistepladen skal have været af tin.84

Den ene af de to inskriptionsløse †kister rum
mede formentlig enken efter enten Claus Tausen 
(nr. 1) eller Christian Tausen (nr. 2). Den anden 
tilhørte Susanne Christine von Pageisen, enke 
efter Adam Otto Rohweder (nr. 3), †1759.

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1809-10 (fig. 28). 
Udført efter tegning af Peder Friis til minde om 
de faldne fra orlogsskibet »Prinds Kristian«, der 
blev ført af den kække lessen og kæmpede ved 
Oddens kyst 22. marts 1808 i tre timer mod to 
engelske linjeskibe. Willemoes, Kongedybets 
helt, Dallrup og Soland med 69 af menigmand 
faldt. Rothe, Top, Ferry, Thosterup og 132 såre
des. Vraget blev erobret, men Danmarks søhæ
der stadfæstedes. Under indskriften vers af N. 
F. S. Grundtvig:

De Snekker mødtes i Kveld paa Hav 
Og Luften begyndte at gløde 
De leged alt over den aabne Grav 
Og Bølgerne giordes saa røde.

Her er jeg sat til en Bautasteen 
At vidne for Slægter i Norden 
Danske de vare hvis møre Been 
Under mig smuldre i lorden 
Danske af Tunge af Æt og af Id 
Thi skal de nævnes i løbende Tid 
Fædrenes værdige Sønner.

Monumentet er udformet som en ca. m høj

Fig. 30. Relief på kirkegårdsmonument nr. 1, fra 
1809-10, sml. fig. 28 (s. 2111). LL fot. 1981. - Relief on 
memorial no. 1 from 1809-10, cf. fig.28.
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Fig. 31a-d. Fire skitser til kirkegårdsmonument nr. 1, fra 1809-10, sml. fig. 28 (s. 2111). Tegning af Peder Friis. 
Kunstakademiets Bibliotek. - a-d. Four sketch proposals for memorial no. 1. Drawn by Peder Friis.

dorisk søjle på postament og sokkel, kronet af et 
trofæ. Det glatte søjleskaft var oprindelig af 
norsk marmor, men blev 1839 fornyet i grå bre- 
mersandsten, uden at størrelse og form foran
dredes.17 Det 62 cm høje postament er af rødlig 
sandsten med profileret kronliste af grå sandsten 
og med svejfet overkant. Det hviler på en 35 cm 
høj sokkel af grå sandsten samt nederst en plint 
af natursten. Over søjlens æggestavsprydede ka
pitæl af grå sandsten en abakus af samme ma
teriale med akroterier i hjørnerne og gavltrekan
ter. I forsidens er indsat en delfin af hvid mar
mor. Øverst trofæet i hvid marmor: tre våben
skjolde for Peter Willemoes, Jens Vilh. Dahlerup 
og Peter Abildgaard Soland, sammenbundet af 
en cypresguirlande og kronet af en fjerprydet 
hjelm.85

Foroven på det fornyede søjleskaft er en relief
hugget, båndomvundet laurbærkrans, mens dets 
nedre del smykkes af et 32 cm højt prydbælte, 
hvori er indfældet en oprindelig tavle af hvid 
marmor (fig. 30) med relief af en skibsstævn, 
der er dekoreret med bl.a. elefanthoved, øje og 
delfiner som en antik rostrum (skibssnabel).

Skibet forsvares af en oprejst løve, udstyret med 
kølle samt et skjold med det danske våbens tre 
løver. Indskriften med Grundtvigs berømte vers 
er anført med fordybede, forgyldte versaler på 
en hvid marmorplade indsat i postamentets for
side og flankeret af fasces, der er udført i bronze 
og pånittet stenen. På postamentets bagside læ
ses med tilsvarende skrift indhugget direkte i 
den rødlige sandsten: »Rejst 1810 af Lorentz Fri- 
bert, Anneberg.«

Godsejer Lorentz Fribert til Anneberg fik teg
ningen til monumentet udført af arkitekten Pe
der Friis, mens stenhuggerarbejdet gjordes hos 
billedhugger C. F. Køppen i København.86

Af en række skitser og udkast87 fremgår det, 
at Friis arbejdede med forskellige typer søjlemo
numenter, der alle var mere dekorerede på søjle
skaftet end det endelige resultat (fig. 33a-c). En 
enkelt af typerne (fig. 33c) er dog temmelig tæt 
på det færdige monument.

En skitse til denne type (fig. 31b) samt et ud
kast, der formentlig også kan knyttes til min
desmærket i Odden (fig. 29),88 viser, at Peder 
Friis tillige havde planer om at udsmykke søj
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lens prydbælte eller postament med to udstik
kende antikke skibssnabler eller rostra. Herved 
knyttede han monumentet til den romerske co
lumna rostrata: en søjle dekoreret med parvist 
anbragte rostra og især i republikkens tid rejst 
på offentlige pladser til ære for sejrende sø
helte.89 Denne monumenttype var naturligvis et 
passende forbillede, når man i et nyklassicistisk 
formsprog ville hylde sine egne feltherrer på 
søen og blev da også i andre tilfælde og med 
forskellige variationer anvendt således både i 
udlandet og herhjemme.90

Men på det færdige monument blev skibssna- 
blerne altså udeladt til fordel for prydbæltets re
lief med en enkelt rostrum. Dette relief, hvis 
motiv også ses angivet på postamentet i de øv
rige udkast af Friis (fig.33a og b), har forlæg i 
den medalje, som efter Nicolai Abildsgaards

Fig. 32. Fra hundredårsdagen for Slaget ved Odden. 
Samtidigt postkort ved Søren Bay-Hansen, Asnæs. 
NM2. - From the centenary of the Battle of Odden. Con
temporary postcard by Søren Bay-Hansen, Asnæs.

tegning blev udført af P. Gianelli til heltene fra 
Slaget på Rheden i 1801.91 Genanvendelsen af 
motivet kan utvivlsomt ses som udtryk for et 
ønske om at knytte Slaget på Odden sammen 
med denne tidligere begivenhed, idet det jo var 
på Rheden, at Peter Willemoes 1801 blev »Kon
gedybets Helt«.

I sin nuværende fremtoning bærer monumen
tet præg af senere restaureringer. Væsentligst er 
den omtalte fornyelse af selve søjleskaftet 1839, 
fra et af norsk marmor i to dele92 til et monoli
tisk af grå bremersandsten. Ved en af disse lejlig
heder - formentlig allerede i 1800’rne - blev tro
fæets skjolde, men ikke hjelmen, drejet en kvart 
omgang mod uret. Oprindelig har et af våben
skjoldene, nemlig det for Willemoes, skullet ses 
frontalt, flankeret af de to øvrige og med cy
presguirlanden hængende fra øverste venstre til 
nederste højre side,93 men efter ændringen stod 
sprækken mellem to skjolde fremad. Engang ef
ter 1954 er skjoldene blevet drejet yderligere i 
den forkerte retning, så guirlanden nu hænger 
bagud frem for på skrå.

Monumentet er placeret på en lille forhøj
ning, tidligere tilplantet, siden 1985 stenlagt, i 
kirkegårdens østende. Pladsen er indhegnet af et 
støbejernsgitter med volutprydet balustermotiv 
samt forneden en frise med løbende hund. Det 
skal være anskaffet 1827 for kongelig regning.94 
1849 havde man en disput om, hvorvidt monu
mentet rent faktisk stod på de faldnes fællesgrav. 
Denne mentes snarere at befinde sig umiddel
bart syd for, på en plads, der var indhegnet af et 
»særdeles colossalt« †træstakit og prydet af en 
hvid rosenbusk. Man så en løsning i at lade såvel 
støtten som gravstedet mod syd omgive af et 
fælles rækværk, helst et af støbejern i forlæn
gelse af det eksisterende gitter. Den foreløbige 
udgang på sagen blev dog, at det gamle træsta
kit 1850 blev fjernet, hvorefter både pladsen in
denfor og støtten med dens gitter blev indeslut
tet af et fælles nyt †trægelænder af 1½ alens 
højde, forsynet med låge.39 Det fjernedes atter 
1878,95 men formentlig var det først i forbin
delse med opstillingen 1883 af kirkegårdsmonu
ment nr. 2, at man etablerede den nuværende 
forlængelse af det gamle gitter mod syd med et
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Fig. 33a-c. Tre udkast til kirkegårdsmonument nr. 1, fra 1809-10, sml. fig. 28 (s. 2111). Tegning af Peder Friis. 
Kunstakademiets Bibliotek. - a-c. Three proposals for memorial no. 1 from 1809-10, cf. fig. 28.

anderledes udformet støbejernsgitter (ndf.). Det 
synes dog ikke at være før omkring midten af 
1900’rne, at det gamle gitters tværgående syd
side blev fjernet.

Den vedvarende store interesse for monu
mentet og dets omgivelser, som restaurerin
gerne og nyindretningerne afspejler, skal natur
ligvis ses i sammenhæng med monumentets be
tydning som nationalt mindesmærke. Samtidig 
med forandringerne 1883 blev vedligeholdelsen 
overtaget af Søe-Lieutenant-Selskabet,96 som si
den hvert år har markeret årsdagen for Slaget 
ved Odden med en højtidelighed i kirken og på 
kirkegården (fig. 32).

2) 1883. Løjtnanterne Willemoes og Dahlerup 
af søetaten og løjtnant Soland af landetaten, om

givne af 29 mand, alle af linjeskibet Prinds Chri
stians besætning, faldne i kampen ved Siellands 
Odde den 22. marts 1808. Rejst af Søe Lieute
nant Selskabet 11. maj 1883, hundredårsdagen 
efter at Peter Willemoes fødtes.

Stele af natursten, 125 cm høj, med glatpo- 
leret forside, hvorpå indskriften med fordybede, 
oprindelig forgyldte nu hvidmalede versaler un
der en reliefhugget cirkelmedaljon med korslagt 
anker og kanon. Monumentet står på en sokkel 
på en cotoneaster-beplantet forhøjning og flan
keres mod nord og syd af to tilsvarende forhøj
ninger, hvorpå kanonkugler er lagt i pyramide. 
Det støbejernsgitter, der indrammer arrangemen
tet i forlængelse af det ældre gitter omkring kir
kegårdsmonument nr. 1 (ovf.), er udformet som
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små hellebarder mellem søjler og er formentlig 
opsat samtidig med monumentet. På østsiden af 
gitterets fundament læses på en støbejernsplade: 
»Dahl og Gamborg. Dannebrogsgade No 5«. I 
kirkegårdens østende, syd for kirkegårdsmonu
ment nr. 1.

(†)Kirkegårdsmonument. O. 1869. I. L. F. (Jacob 
Ludvig Ferdinand) Holm, sognepræst for Od
dens menighed, *22. nov. 1810, †2. jan. 1869. 
1878 beskrevet som en langagtig, firkantet gra
nitsten med en lille indskrifttavle af marmor, 
liggende øst for kirkens våbenhus.97 Bevaret er 
nu kun den hvide marmortavle, 54 x 42 cm, 
med indskriften i fordybede, sortmalede versa
ler. Syd for skibet.

*Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1808. [Vore to 
eneste børn Hans Peter Rønne, 23 år, Johan 
Christian Rønne, 16 år, som 27. nov. 1808 ind
strandede her. Sat til erindring af deres dybtsør- 
gende forældre].98

1878 beskrevet som en »ligsten«, »stor og 
kostbar«. Rød kalksten, ca. 152 cm høj, udslidt, 
med profileret kant. Skåret i to dele, af hvilke 
den ene i hjørnerne har bevaret to nedslidte ro
setter af hvid marmor, indlagt i cirkulære for
dybninger. Stenen blev solgt 1858 til en gårdejer 
i Overby99 og anvendt som trappetrin til stue
huset på Drusebjerggård, opført 1862.

2) 1823. [Sognepræst magister Elias Christian 
von Haven, *28. juni 1754 i Sorøe, †9. aug. 1813 
i Oddens præstegård, gift 13. juni 1800 med Ma
ria Elisabeth Lund, som med to sønner og tre 
døtre beklager det sørgelige tab af en sjælden 
mand og fader].100

Fem brudstykker af grå kalksten, ca. 115 cm 
brede. Beskrevet 1878 som en smuk og velud- 
huggen granitsten, der først 1823 skal være sat 
på kirkegården og 1858 bortsolgtes,101 nemlig til 
ejeren af Østervanggård i Overby, hvor den er 
blevet benyttet som trappetrin til fordør og bag
dør i stuehuset, opført 1869. De henholdsvis tre 
og to trin blev 1958 indmuret i cement samme
steds med bagsiden nedad.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1858. Frederik 
Nicolai Andresen, *26. okt. 1812 i Odden, sko
lelærer og kirkesanger i Odden efter sin fader 
(jfr. nr. 2), rigsdagsmand, †24. dec. 1858.102

2) O. 1863. Peder Andresen, *25. dec. 1783 i 
Lumsås, skolelærer og kirkesanger i Odden, 
†18. marts 1863.103

*Smedejernsmonument. 1851. Over Dorte 
...[da]tter, *184[.], †[1851?]. Det 157 cm høje 
gravminde udgøres af en høj oval indskriftplade, 
31 cm bred, med nu næsten ulæselig malet frak- 
tur- og versalindskrift. Pladen er fastgjort på en 
flad stang, kronet af et kors og understøttet af to 
smedejernsvolutter. I lighed med et beslægtet 
monument fra Højby (nu i Stenstrup Museum) 
er der øverst og nederst på pladens hvælvede 
ramme hæftet et lille hjerte.104 I Odsherreds Mu
seum i Nykøbing (inv. nr. N 1185 x 1).

Af kirkegårdens mange gravstedsgitre er — 
udover ovennævnte omkring kirkegårdsmonu
ment nr. 1 og 2 - nu kun bevaret et enkelt støbe

jernsgitter nord for sakristiet. På fotografier fra 
1918 (jfr. fig. 10) ses yderligere mindst tre †støbe- 

jernsgitre, øst og syd for kirken.
Et †støbejernskors, hvis korsarme afsluttes med 

et spidst kløverblad, hvori hjerte og liljer,105 ses 
på et fotografi fra 1918, umiddelbart øst for ko
ret.

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.3-20. 1782-1804. 
Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag. - Byg- 
ningsadm. 245.414-16. 1782-1827. Beregninger og 
overslag over bygningsarbejde. - LA. Pastoratsarki- 
vet. Odden præstekalds bog 1767. - Ved embedet. 
Synsprot. 1862-19(81). - Trundholm lokalhistoriske Ar
kiv, Vig. Protokol for ejerne af Odden kirke 1872- 
1911. - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i almin
delighed s. 50.

NM2. To breve vedr. fund af relikviegemme ved 
Christian Severin Petersen og Johan Christian Øster- 
gaard 1834. Indberetninger ved Koch 1849 (andre 
gravminder på kirkegården), J. Carkin 1870 (kalk
malerier), Henry Petersen og J. B. Løffler 1874 (byg
ning, inventar og gravminder), A. Schou 1890 (kirke
gård), J. Kornerup 1897 (kalkmalerier), P. Nørlund, 
M. Mackeprang og [E. Zahle] 1918-19 (bygning, in
ventar og gravminder), N. J. Termansen 1966 (alter
tavle), Lucien Hecklen 1966 (altertavle), Kjeld de Fine 
Licht 1966 (bygning), Eleonora Fenneberg Grandt 
1967 (kalkmalerier), Lucien Hecklen 1969 (altertavle) 
og 1978 (prædikestol), Hugo Johannsen 1981 (byg
ning), Marie-Louise Jørgensen 1981 (inventar), Ulla
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Kjær 1981 (klokker, maleri og gravminder), Mogens 
Larsen 1982 (borebilleangreb). - Bygningsbeskrivelse 
og kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inventar ved 
Marie-Louise Jørgensen og gravminder ved Lars 
Grambye. Redaktionen afsluttet 1990.

Tegninger. NM2. Skitse af kalkmalerier på korbuen 
usign. og udat. [J. Carkin 1870]. - Plan ved C. G. 
Schultz 1929. - Smedejernskors ved Aage Jørgensen 
1944. - Klokkeleje ved Aug. Nielsen 1954. - Kunst
akademiets Bibliotek. Udkast til monumentet for Sla
get ved Odden ved Peder Friis (Td. 136, nr. 99-101). 
Despositum fra Statens Museum for Kunst (nr. 46- 
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Odden ved Peder Friis (A 3662, A 3663).
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4 Tilhørsforholdet nævnes udtrykkeligt o. 1666, jfr. 
RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
5 Kronens Skøder II, 398.
6 Smst. III, 289f.
7 Jfr. noterne 50 og 43.
s RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kens tilstand. Endvidere RA. DaKanc. A30. 1809. 
Fortegnelser over kirker og disses ejere.
9 Jfr. note 72. Ifølge Nielsen s. 7 blev sognets selv
ejerbønder ejere af kirken 27. nov. 1872.
9a De 34 var mecklenborgske hulpeninge, tre var skil
linger præget af rigsrådet 1448 og resten hovedsagelig 
hvide fra Christian I, jfr. NM6. Fundprot. IV, nr. 
536, 1886/87; P. Hauberg: Gullands Myntvæsen, Årb 
OldkHist. 1891, s. 34; Georg Galster: Møntfund i 
Holbæk Amt, i ÅrbHolbæk 1928, s. 59.
10 Årstallet for udvidelsen, der fremføres som ønsk
værdig så tidligt som 1871 (note 72) og senest 1918 
(note 34), fremgår ikke af de gennemgåede kilder. 
Frands Hansens plan, som er aftrykt i Vore Kirke- 
gaarde, 5, s. 103, er »udfærdiget Aar 1928«.
11 Reparationer af ringmurens afdækning omtales 
1795 (note 14), 1905 (note 42) og 1910, da behovet for 
fornyelse og nylægning af munketagstenene udtryk
kelig fremhæves (note 34).
12 I synsprotokollen siges det 1915, at kirkegårdens 
skarpe nordøstre hjørne må afrundes af hensyn til tra
fikken (note 34). Hjørnets nuværende udformning 
ses på fotografi fra 1918 (jfr. fig. 3).

13 Ved beskrivelsen 1918 var ydersiderne røde som 
nu.
14 RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.3-20. 1782-1804. 
Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag.
15 Bygningen nævnes intetsteds i det gennemgåede 
kildemateriale. Den ses ikke på matrikelkortet fra 
1788 (fig. 2), men på fotografi af kirken fra 1918 (fig.
3).
16 Dette fremgår af et andragende fra kirkeværgen 
1855, hvori det lakonisk meddeles, at i »1834 nedrives 
det gamle kor, og et nyt opføres«, jfr. note 39.
17 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.122-58. 1782-1840. 

Journalregistre.
18 Jfr. Poul Nørlunds indb. 1918-19: »Selve koret er 
derimod revet helt ned i moderne tid...«.
19 Fotografierne fra restaureringen viser, hvorledes 
skifterne i skibets sekundært påbyggede murværk 
ikke harmonerer med korets. Hvis, der som antydet i 
Kjeld de Fine Lichts indb. har været afsat fortandin- 
ger i kormuren, er de således ikke benyttet.
20 Den romanske tradition, ifølge hvilken ydersiden 
af korets og indersiden af skibets flankemure ligger i 
samme flugt, er her brudt - et forhold, som tilsynela
dende gælder flere unggotiske landsbykirker, sml. 
f.eks. Højerup (DK. Præstø s. 357f.).
21 Bl.a. iagttaget ved restaureringen 1966 i det neder- 
ste, kantstillede skifte af korets nordmur mellem sa
kristi og skib.
22 Sml. f.eks. Karrebæk (DK. Sorø s. 1084).
23 Denne overgangsform er fremhævet af M. Macke- 
prang: Vore Landsbykirker, 1944 (2. udg.), s. 133.
24 Den skønnede datering udgår fra kombinationen af 
spidsbuede blændinger med savskifte og flankerende 
trappeblændinger, jfr. f.eks. Solbjerg og Bakkendrup 
(s. 1073, 1221). Selve tregruppe-motivet synes der
imod at have været udbredt over en lang periode, 
begyndende helt tilbage i 1200’rne. Det kendes fra en 
række våbenhuse i amtet, således f.eks. Hagested og 
Røsnæs (s. 530 og 1352).
25 Jfr. Poul Nørlunds indb. 1918-19 samt opmåling af 
C. G. Schultz 1929.
26 Ikke helt sjældent ses en lignende forskel mellem 
skibets hvælv, således i Sønder Asmindrup, Und
løse?, Hjembæk og Værslev (s. 182, 360, 682 og 
1927).
27 I kgl. bygningskommissær Johan Andreas Meyers 
overslag til kirkens reparation 1819 anføres ønske om 
nedbrydning og efterfølgende genopmuring af otte 
kamme på kirken (note 38).

28 Jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vestsjællandsk 
murermester fra 1500-rnes første årtier, i Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, s. 107.
29 Vinduet beskrives i Poul Nørlunds indb. 1918-19 
som »nyere« og synes ifølge det samtidige fotografi 
at være kurvehanksbuet.



2116 ODS HERRED

30 Dette år siges døren at være for lav og ønskes om
dannet »i bueform«, jfr. note 72. Ved forhøjelsen blev 
sakristiets skjoldbue forhugget.
31 Jfr. †åben begravelse.
32 Ifølge Nielsen s. 7, der meddeler årstallet 1818, skal 
kirkens indgang oprindelig have været gennem nord
kapellet, der senere tjente som åben begravelse. På 
hans tid, benyttedes tilbygningen som ligkapel, hvil
ket må være besluttet få år inden udgivelsen af hans 
bog, idet kapellet endnu 1862 (note 34) omtales som 
materialhus. 1830 gennemførtes »betydelig murrepa
ration og forandring ved kalkhuset«, der 1839 fik nyt 
tagværk, jfr. note 17.
33 Jfr.note 17. Fra loftet ses, at bjælkeloftet har bevaret 
en loftslem i det nordvestre hjørne.
34 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(81).
35 RA. DaKanc. D19. 1699-1771. Koncepter og ind
læg til Sjællandske registre.
36 Loftet, 5½ x 2½ alen, skulle lægges af nye brædder. 
Endvidere skulle tre »derværende stykker træ« un
derfanges af en 1 alen lang egebjælke ( 5 x 7  tommer), 
båret af en tre alen høj egestolpe på muret jord og 
kampestenssokkelsten, jfr. note 14.
37 Sml. f.eks. Keldby på Møn (DK. Præstø s. 961) 
eller Gentofte (DK. Kbh. Amt s. 394f.).
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89 Jfr. f.eks. Werner Haftmann: Das italienische Säu- 
lenmonument, Leipzig/Berlin 1939, s. 23-28, 31.
90 Jfr. f.eks. Paul Arthur Memmesheimer: Das klassi- 
zistische Grabmal. Eine Typologie, Bonn 1969, s. 
153f, samt Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, s. 
57f.
91 Weilbach: KunstLeks. Vilhelm Bergsøe: Danske 
Medailler og Jetons samt militaire Hæderstegn fra 
1789-1892, 1893, s. 6 (nr. 28). Sml. Kryger: Det na
tionale monument, s. 176.
92 Sml. præsentationstegningen i Frederiksborgmu
seet. A 3662.
93 Jfr. Peder Friis’ tegninger ovf.
94 Jfr. note 34 samt Larsen: Holbæk, 2, s. 137.
95 Trundholm lokalhistoriske Arkiv, Vig. Prot. for 
ejerne af Odden kirke 1872-1911.
96Jfr. E. M. Dahl (red.): Søe-Lieutenant-Selskabet 
1784-1934, 1934, s. 97f.
97 Jfr. Nielsen s. 97.
98 Indskriften kendes fra Larsen: Holbæk, 2, s. 138 og 
Nielsen s. 96. Faderen til de to brødre var koffardi- 
kaptajn Rønne fra Christianshavn. De blev begravet 
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99 Jfr. Nielsen s. 96.
100 Larsen: Holbæk, 2, s. 138 samt note 101.
101 Jfr. Nielsen s. 96f.
102 Hos Nielsen s. 84f. er der i omtalen af afdøde 
nævnt et monument på kirkegården.
103 Jfr. Nielsen s. 82.
104 Jfr. Aage Jørgensen, Danske Gravminder af Sme
dejern, 1951, s. 49. Herfra dateringen.
105 Sml. Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 
98f. Korset synes identisk med nr. 183 (fig. 170) og 
dermed også med bl.a. et i Nørre Asmindrup og i 
Egebjerg (Ods hrd.).
106 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.

†KIRKE
ODDEN SOGN

Omtrent midt mellem Overby og Yderby, ved 
»Kapelbakken« lige syd for landevejen (sml. fig.
1) har der ligget en kirke eller et kapel, som 
imidlertid ikke omtales i kendte historiske kil
der. Ifølge et sagn, blev Oddens kirke oprindelig 
opført på dette sted midt mellem de to lands
byer og først senere flyttet til sin nuværende 
plads ved Overby. Et andet sagn vil, at trold

folket om natten førte byggestenene til Overby, 
hvorfor planerne om opførelse af en kirke på 
dette sted måtte opgives.

Nationalmuseets sognebeskrivelse 1874 omta
ler tomten til en bygning af røde munkesten 
med gulv af flade, slidte marksten.1 Muligvis 
har der været tale om rester af kirkens skib, idet 
de ca.l m svære fundamenter, der i grundplan

Danmarks Kirker, Holbæk amt 146
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Fig. 1. †Kirketomt (s. 2117) syd for vejen mellem Yderby og Overby i Odden sogn. Detalje af ældre sognekort i 
Nationalmuseets arkiv. 1:30000. - Site of †church situated by the south side of the road between Yderby and Overby in 
Odden parish.

målte ca. 10 x 7,5 m, var orienteret efter en øst- 
vestgående længdeakse. Under bygningslev
nene fandtes skeletdele samt en uidentificeret 
sølvmønt.

Ved en efterfølgende besigtigelse 1931 samt 
mindre udgravninger 1942 og 1953 er de be
skrevne bygningsrester imidlertid ikke konsta
teret. Munkestensmurene er formentlig fjernet 
allerede i slutningen af 1800’rne, mens mark- 
stenssylden blev opgravet og stenene solgt o. 
1940. Derimod har stedets ejere siden 1880’erne 
gjort talrige skeletfund, hvilket tillige var tilfæl
det ved de to nævnte udgravninger. Dette for
hold bekræfter, at den forsvundne bygning har 
været benyttet i forbindelse med en kristen be
gravelsesplads. På baggrund af de eksisterende

oplysninger er det imidlertid ikke muligt at af
gøre, hvornår og hvorlænge den forsvundne 
kirke og kirkegård har været i brug.

Kilder. NM2. Henry Petersen 1874 (herredsbeskri- 
velse), Kai Uldall 1931 (besigtigelse), Otto Norn 1942 
(udgravning), Holger Kapel 1953 (udgravning) og J. 
Balslev Jørgensen 1953 (antropologisk redegørelse 
for skeletter).

1 Beskrivelsens formuleringer er refererende og an
tyder, at oplysningerne er hentet på anden hånd, mu
ligvis hos præsten, C. F. Nielsen, der i sin sognebe
skrivelse fra 1878 omtaler den forsvundne kirke såle
des: »På en bakke, kaldet »Kapelbakken«, midtvejs 
imellem byerne, ses endnu levninger af en kirke med 
tydelig spor af den dertil hørende kirkegård« (Nielsen 
s. 8).



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. LL fot. 1982. - The church seen from the south-east.

HØJBY KIRKE
ODS HERRED

Kirken, der i Roskildebispens jordebog er ansat til to 
mk.,1 havde 1365 egen præst og ligeså 1465.2 1515 
siges kirken imidlertid i et kongeligt præsentations- 
brev at være anneks til Nykøbing,3 mens denne på sin 
side 1524 nævnes som anneks til Højby.4 1552 fik 
Sjællands biskop, Peder Palladius, livsbrev på kirken 
kvit og frit, for at han bedre kunne have sit under
hold, og når han ikke længere kunne forestå sit em
bede, da have en tilflugt; dog skulle han forsyne sog
nefolkene med en god, lærd præst.5 Sognet talte 1567 
ikke mindre end 103 tiendeydere (sml. de malede 
numre på stolestaderne).6 1603 lod lensmanden på 
Dragsholm, Arild Huitfeldt, støbe en klokke (nr. 2), 
og endnu o. 1666 var patronatsretten kongelig,7 men

blev 1673 tilskødet rentemester Henrik Müller.8 Efter 
at kirken 1683 var hjemfaldet til kronen, henlagdes 
hovedparten af kirketienden og kirkens landgilde 
1688 ved et mageskifte til rektor og de fire øverste 
hørere ved Roskilde skole.9 1738 afløstes denne ord
ning, hvorefter kongen atter havde patronats- og 
kaldsret.10 I 1800’rne lå kirken under det kgl. odsher- 
redske gods,11 indtil den 1873 overdroges til menig
heden som aktieselskab.12 Overgang til selveje fandt 
sted 1. juli 1912.

I perioden 1338-1377 nævnes i Højby en hoved
gård, hvis beliggenhed imidlertid ikke er påvist.13

Sagn. Den kendte folkevise om hr. Ebbe og hans 
døtre, er fra 1600’rnes slutning af den odsherredske

146*
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Fig. 2. Kirken set fra syd. Ældre fot. i Trundholm lokalhistoriske Arkiv, Vig. - The church seen from the south.

almue stedfæstet til Højby kirke, hvilket senere er 
gentaget og videreudviklet som en uberettiget histo
risk tradition af en lang række forfattere (sml. †alter- 
tavle?). Visen kendes imidlertid også i andre, til dels 
ældre versioner, som lokaliserer begivenheden til for
skellige steder i Jylland.14

*Møntfund. 1955 fandtes på kirkegården en enkelt 
mønt fra Erik Klippings tid. Anderledes omfattende 
fund blev gjort i tiden 1961-62 i forbindelse med ho
vedrestaureringen, især ved harpning af fyld fra af- 
gravede gulvlag. Fundene omfatter ialt 186 mønter, 
hvoraf 121 er danske, fra Svend Grathe til Christian 
X. Endvidere bl.a. 7 svenske og 47 mecklenborgske 
middelalderlige hulpenninge.15

Foruden mønterne indleveredes til Nationalmuseet 
*fund omfattende dels diverse bygningslevn såsom 
flisefragmenter og vinduesglas, dels personlige ejen
dele i form af rester af pilgrimstegn, et bomærkesig
net, men også en kalk og disk som henføres til biskop 
Niels Jacobsen Finkenovs grav, desuden fingerbøl, 
nåle, perler og diverse beslag og spænder. Endvidere 
fremkom en del lerskår.16 I Stenstrup Museum findes 
to tagsten og to jernnagler, samt det s. 2138 be
skrevne solur.

Kirken ligger højt, midt i den langstrakte 
landsby, på sadlen mellem udstrakte vådområ
der i syd, bl.a. Trundholm Mose og i nord den
1870 tørlagte Højby sø.17

Den ældste del af kirkegården, øst for den 
nord-sydgående lindeallé, har endnu bevaret 
sine gamle grænser mod nord, øst og syd. Mod 
vest udvidedes kirkegården 1848-49,18 efter flere 
års diskussioner, til næsten dobbelt størrelse ved 
at inddrage den vej, der ledte til præstegården 
umiddelbart nord for kirken. Endvidere opkøb
tes et stykke jord vest for vejen. Mod nord er 
kirkegården udvidet to gange: 1933 umiddelbart 
øst for den gamle præstegård,19 og 1969 tillagdes 
et jævnstort stykke øst herfor (arkitekt Marinus 
Andersen).

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegårdens 
ældste dele hegnes overalt af teglhængte, nu 
blanke mure, der tydeligt fortæller om brugen 
af forskellige materialer. Kirkegårdsmurene
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omtales første gang 1686-87, hvor 50 favne 
ringmur blev udbedret på begge sider med kalk 
og sten samt forsynet med tagsten.20 Ældst, for
mentlig fra den senere middelalder, er et parti af 
nordmuren, ved kapelbygningen, opført af røde 
munkesten i munkeskifte over en sokkel af råt 
tildannede kampesten. Længere mod øst er 
murstenspartierne ligeledes af røde munkesten, 
men i krydsskifte og derfor yngre. Muren mod 
øst er af rå og kløvede marksten med en krone af 
tegl. Sydmuren er ligeledes af rå og kløvede 
marksten, men ommuret 1968 (arkitekt Marinus 
Andersen). Muren omkring udvidelsen fra 
1848-49 er opført af kløvsten i cementmørtel. 
Murene er overalt afdækkede med to eller tre 
rækker røde vingetegl. Udvidelsen fra 1933 heg
nes af mure af røde mursten, undtagen mod øst, 
hvor en bøgehæk markerer grænsen til den se
neste kirkegårdsudvidelse. Denne afgrænses 
mod nord og øst af et stengærde.

Nordportalen (fig. 3), øst for redskabsbyg- 
ningerne, giver adgang fra den tidligere præste
gård til kirkegården. Portalen kan være middel
alderlig i sin oprindelse, men fremtræder nu 
overdækket med fladrundbuet åbning og opmu- 
ret af store røde mursten i krydsskifte. 1862 
havde kirkegården en køreport mod syd og to 
ganglåger, den ene ligeledes mod syd, den an
den mod præstegården.19 Kirkegården har i dag 
tre køreporte, alle med ganske enkle piller mu
ret i røde mursten (arkitekt Marinus Andersen 
1968). De to sidder udfor henholdsvis den nord
lige og den sydlige ende af alléen umiddelbart 
vest for kirken og med en vandret cementaf
dækning. I den søndre port ses en jævngammel 
gitterlåge af metal. Denne port bestod tidligere 
af tre mandshøje murede piller, afdækkede med 
vingetegl, formentlig fra 1800’rnes midte. Den 
tredie port er i nordmuren og forbinder den 
gamle kirkegård med udvidelsen fra 1933. 
Ganglågen mod syd er omdannet 1968 ved Ma
rinus Andersen og er nu af samme udseende 
som køreportene. I udvidelsen mod vest sidder 
en låge bestående af to murede piller, rejst af 
små røde teglsten med indadvendt vingeteglsaf- 
dækning, sikkert samtidig med murene. Lågen 
mod øst er af samme udseende og stammer sik

kert fra 1901, hvor præstegården flyttedes til den 
nuværende placering øst for kirkegården. En 
†kirkerist nævnes 1661-62.21 Otte stykker egetræ 
indkøbtes 1684-8520 til forfærdigelse af rammer 
til to kirkeriste, hvoraf den ene lå ved den nor
dre låge, den anden formentlig ved den søndre 
port. Denne rist forsynedes 1760 med ny 
karm.22

Bygninger m.v. på kirkegården. Menigheden be
sluttede 1887 at lade snedker P. Rasmussen fra 
Nykøbing opføre et †lighus på kirkegården, lig
gende i den nordlige ende af den nord-sydgå- 
ende allé.12 Det var en mindre nygotisk bygning 
af røde mursten med tegltag. Kapellet havde 
mod syd en bred, fladbuet dør og og de nord
syd vendte trappegavle var prydet med blæn- 
dingsmotiver svarende til kirkens gavle. Ned
revet 1968-69.

Bygninger udenfor kirkegården. 1899 anlagdes et 
nødtørftshus med to lokummer.19 På ydersiden

Fig. 3. Portal i kirkegårdsmuren nord for kirken 
(s. 2121). NE fot. 1990. - Gate in the northern wall of the 
churchyard, seen from the outside.
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Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1962, suppleret og tegnet af Peter Kristiansen 1990. Signaturfor
klaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

af kirkegårdens nordmur, vest for lågen til præ
stegården, lå indtil 1968-69 en toiletbygning 
med tre lokummer, opført i mursten og med et 
ensidigt, svagt hældende tag. Som erstatning for 
denne opførtes ved arkitekt Marinus Andersen 
en bygning, der rummer ligkapel, mandskabsrum 
og toiletter. Huset er rejst i gule teglsten, med 
sorttjærede trædele og sadeltag med røde vinge- 
tegl. Øst herfor etableredes et redskabsskur af 
sorttjæret træ og en affaldsplads.

Fortovet omkring kirken består af en ca. 75 cm 
bred pikstensbrolægning lagt i cementmørtel, 
formentlig fra 1871-72. Den omtales dog første 
gang 1906, og her kun ved kirkens sydside, øst 
for våbenhuset.19

BYGNING
Af den oprindelige romanske stenkirke, antagelig fra 
1100’rne, er kor og skib bevaret. Tidligt, muligvis 
allerede i 1200’rne, er der rejst et †våbenhus ved ski

bets syddør. Sidst i 1300’rne fik kor og skib hvælv og 
ikke meget senere er tårnet tilkommet. I 1400’rnes 
anden halvdel opførtes et sakristi ved korets nord
side, mens det nuværende våbenhus ved skibets syd
dør og kapellet på skibets nordside må henregnes til 
den seneste middelalder. Bygningen præges af to 
gennemgribende restaureringer, udvendig fra 
1871-72 og indvendig fra 1961-64. Ved samme lejlig
hed gennemførte Nationalmuseet en udgravning af 
korets, skibets og tårnets gulve. Orienteringen afvi
ger mod nord.

†Trækirke? Over skibets syddør ligger tre ege
træsplanker med buede oversider, men uden not 
og fjer, som kan stamme fra en trækirke. Ved 
udgravningen 1961-62 påvistes i koret en begra
velse, der gik ind under det romanske mørtel
gulv og som derfor må være ældre end den nu 
stående kirke.

Materialer og teknik. Den oprindelige, meget 
anseelige stenkirke, bestående af kor og skib, er
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Fig. 5-6. 5. Udgravningsplan. 1:300. Målt af Olaf Olsen, J. Hertz og Erik Skov 1962, tegnet af Peter Kristiansen 
1990 (sml. fig. 10). Skravering angiver fund af oprindelige mørtellag. 6. Rekonstruktion af kirkens oprindelige 
indretning. Plan. 1:300. Foran alterbordet i koret er markeret to trin og vest for triumfvæggen ét, hvor to 
sidealterbordes placering i hjørnerne er antydet. Langs skibets vægge ses murede bænke. En skranke(mur) vest 
for indgangsdørene i nord og syd afskilrer denne del af rummet, som antagelig har været forbeholdt kirkeejeren. 
Øst for dørene bemærkes et rundt fontepodium. Efter Olaf Olsen 1962 og M. Aaman Sørensen 1966, tegnet af 
Peter Kristiansen 1990. — 5. Plan of the excavation. 6. Reconstruction of the church’s original interior arrangement. In 

front of the altar in the chancel are two steps and at the east wall of the nave is one. Two side altars are signified by stipling. 
Along the walls of the nave stone-built benches were found (cf. fig. 10).
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Fig. 7. Opmålinger af 
kirken 1:300. a. Øst
facade. b. Tværsnit i 
skib, set mod øst. c. 
Nordfacade, d. Plan. 
Studierejser af Kunst
akademiets Elever 1901.
- Measured drawings of 
the church 1:300. a. East 

facade, b. Cross-section of 
the nave looking east. c. 
North facade, d. Plan.

bygget af rå og kløvede marksten, lagt i nogen
lunde regelmæssige skifter og med en usædvan
lig stor murtykkelse, 1,4 og 1,5 m. Murene hvi
ler på et ca. 12 cm bredt, retkantet sokkelfrem
spring, som nu kun ses på korets øst- og sydsi
der, samt på den østligste del af skibets sydside. 
Hjørnerne er kvadersatte, i skibets nordvest
hjørne til dels af jernal,23 et materiale, der også er 
benyttet til skibets døre og vinduer. Korets vin
duer er til dels i frådsten. Den udglattede fuge
mørtel er kvaderridset både ud- og indvendig.

Herover dækkes murfladerne af et grusblandet 
pudslag, der på korets nordside (fig. 8) ses at 
være påført i vandrette, ca. 125-150 cm høje bæl
ter, fra oven og nedefter, svarende til stilladshøj- 
derne. Både ud- og indvendig har pudslaget 
stået hvidtet. Selve pudsen fremtræder dog ind
vendig mindre grovkornet, nærmest glittet, 
men med en skødesløs kalkning, der vel må be
tegnes som en slags svumning. På indersiden af 
taggavlene er der ikke påført pudslag, blot ud
glattede, kvaderridsede fuger. Flere steder i gav-



HØJBY KIRKE 2125



2126 ODS HERRED

Fig. 8. Blændet vindue i korets nordside, set fra sa
kristiets loft (s. 2126). I vindueslysningen ses rester af 
den oprindelige †vinduesramme. HJ fot. 1982. - 
Bricked up window in the north wall of the chancel, seen 

from the loft of the sacristy. The remains of the original 
†window frame are visible in the fabric.

lene ses rundede bomhuller, adskillige med af
tryk af træ. Murhøjden er betydelig og andrager 
ved korets og skibets sydøstre hjørner ca. 5,4 og

Fig. 9. Skibets oprindelige norddør (s. 2126). Øverst 
til venstre ses resterne af det vestligste af skibets ro
manske vinduer. NE fot. 1990. - Original north door of 
the nave. Above on the left are traces of the most westerly 
Romanesque window in the nave.

6,2 m målt fra sokkel til den oprindelige krone.
Døre og vinduer. Begge døre er delvis bevaret, 

syddøren i brug, men stærkt omdannet, mens 
norddøren er tilmuret og for den øvre dels ved
kommende, ødelagt af et senere vindue. Begge 
har været af den almindelige, romanske type, 
udvendig med rundbuet lysning og indvendig 
en dyb, plankeafdækket niche med vangerne 
vinkelret på muren.. 1961-64 undersøgtes begge 
åbninger og de bevarede levn blev til dels blot
lagt. Af syddøren var begge vanger intakte, så- 
velsom den vandrette afdækning (se †trækirke); 
døren beklædtes med jernbeton. Størstedelen af 
norddørens udvendige lysning er bevaret, med 
vanger af markstenskvadre og bue sat af kile- 
hugne jernalsblokke (fig. 9). Indvendig genåb
nedes den dybe niche, der nu står fremme under 
vinduet. I den østre vange sås et 150 cm dybt 
lukkebomshul. Af særlig interesse er, at man 
1961-64 kunne påvise, at skibet har haft en op
rindelig †vestdør. Det nederste skifte var in situ 
og viste, at døren havde samme plan som de 
øvrige, dog blot med smigede vanger.

Korets østre og nordre vinduer er bevaret. 
Østsidens er udvendig lukket med røde munke
sten, mens det indvendig, siden 1961-64, frem
træder som niche, hvis nederste del er sekundært 
beskåret. Udvendig er åbningen sat af frådsten 
og måler 168 x 75 cm, indvendig ca. 165-70 x 69 
cm, i lysningen 103 x 42 cm. Ved restaureringen 
fandtes levn af den oprindelige †egetræsramme, 
tilsyneladende af samme type som den endnu 
bevarede i nord. Nordvinduet (fig. 8), der nu 
står blændet i lysningen, måler udvendig 160 x 
74 cm, indvendig 155 x 67 cm, mens buetoppen 
sidder 62 cm under oprindelig murkrone. Selve 
lysningen måler ca. 115 x 40 cm. Den smigede 
vinduesbund er råt dannet i marksten og derefter 
formet i puds og glattet. De bevarede rester af 
den oprindelige †egetræsramme viser, at denne 
har været fremstillet af fire planker, to vandrette 
og to lodrette, hvoraf sidstnævnte på midten er 
forsynet med udstemning for en vandret træ
sprosse. Rammestykkerne fremtræder 2-3 cm 
tykke, sammenbladede og fordyvlede, og med 
udvendig glasfals. Yderligere ses i hver af de 
lodrette planker, ved glasfalsens kant, to huller
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Fig. 10. Indre set mod øst under udgravning. I forgrunden til venstre ses et stykke af den skranke(mur), der 
adskiller kirkeejerens område fra den øvrige del af kirken (s. 2173), midt i billedet de bevarede rester af et 
fontepodium (s. 2163). Olaf Olsen fot. 1962. - Interior to the east, during excavation. On the left in the foreground can 
be seen a piece of the bench(wall?) which once separated the area reserved for the patron from the rest of the church. In the 
centre of the picture are the remains of a font podium (cf. fig. 5-6).

anbragt i tredjedelspunkterne. Heri har sikkert 
siddet †vindjern til fastholdelse af glasruden. To 
jernspigre, på rammens yderside, er rimeligvis 
indhamret senere, til bedre fastgørelse af ram
men i muren.

Skibet har oprindelig haft tre vinduer i hver af 
flankemurene, hvoraf det østligste og vestligste 
i nord samt det vestligste i syd er bevaret. Ved 
udvidelsen af buen til nordkapellet 1906 for
svandt de derved fremkomne rester af nordmu
rens midterste †vindue (sml. fig. 42). Nordsi
dens østligste vindue, som er tilmuret i murflug
ten, måler udvendig 165 x 82 cm, buetoppen 
sidder ca. 100 cm under oprindelig murkrone. 
Af det vestligste vindue er kun den østlige halv
del bevaret, udvendig med stik af kilehugne

jernalsblokke, indvendig markeret i pudsen. 
Det bevarede vindue i sydmuren stod tidligere 
tilmuret indvendig, men lukkes siden restaure
ringen af armeret glas i lysningen. Rester af den 
oprindelige †træramme, svarende til korets, 
fremkom her. Fra våbenhusloftet ses, at vin- 
duesåbningen i murflugt er sat af store jernals- 
kvadre, mens siderne inden for denne indram
ning er af marksten. I murflugten måler åbnin
gen ca. 160 x 94 cm, lysningen ca. 115 x 45 cm.

Indre. Udgravningen i forbindelse med re
staureringen 1961-64 (fig. 10) har i usædvanlig 
grad klarlagt hovedtræk af kirkens middelalder
lige indretning (jfr. inventaroversigt), herunder 
også gulvforholdene, se s. 2136. Ved udgravnin
gen fremkom tillige det nederste skifte af den
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Fig. 11-12. 11. Tilmuret vindue i korets østgavl (s. 2128). 12. Døråbning i triumfgavlen, set fra skibets loftsrum 
(s. 2128). LL fot. 1982. - 11. Bricked up window in the east gable of the chancel. 12. Door in the east gable of the nave seen 

from the loft above the nave.

senere udvidede †korbue, oprindelig ca. 2,7 m 
bred.

Korets og skibets †loftsbjælker har været ind
bygget i murkronen. I koret ses udmurede hul
ler efter syv loftsbjælker. På korets vestgavl fin
des endvidere aftryk efter en †loftsplanke, der har 
siddet på bjælkernes underside. - Alle tre tag
gavle er bevaret.

Ændringer og tilføjelser. Midt i 1200’rne er be
lysningsforholdene i skibet ændret ved udvidelse 
og ombygning af det østligste vindue i syd med 
tegl. Det nye er væsentlig større, men stadig 
rundbuet og smiget. Over hvælvets skjoldbue 
ses en del af vinduets rulskiftestik, der er pudset 
med en ganske finkornet puds og hvidtet. At det 
endnu bevarede vestligste vindue ikke er udvi
det tilsvarende, skyldes måske hensynet til et 
†våbenhus? foran syddøren.24

Inden hvælvenes opførelse er korloftet ændret 
ved indsætning af en (†)vinduesglug i østgavlen, 
samt som forbindelse til skibets loft, en dør i 
triumfgavlen. Gluggen (fig. 11), der er ensidigt 
smiget indadtil, har i lysningen målt ca. 60 x 10 
cm, men er siden 1871-72 ikke længere synlig i 
det ydre. Vangerne er af tegl, kalkede, og nichen 
afdækkes med en egeplanke. I murflugten måler

åbningen 65 x 75 cm, og bunden sidder en halv 
meter over den borttagne loftsbjælke. Dør
åbningen (fig. 12), der har en halvstens fals ind 
mod skibets loft, er ligeledes muret i tegl og 
måler i lysningen 115 x 70 cm. Den vandrette 
afdækning består af seks egeplanker. I falsen er 
staplerne til en dør bevaret.

Sidst i 1300’rne, jfr. kalkmalerier, er kor og 
skib udstyret med hvælv. Ældst virker skibets 
tre meget elegante hvælvfag, der hviler på høje, 
falsede væg- og hjørnepiller med profilerede 
kragbånd, vulst over skråkant. Gjord- og 
skjoldbuer er helstens og for førstnævntes ved
kommende kun svagt tilspidsede. Ribberne er 
halvstens og pærestavsformede, men går for
oven over i almindelige retkantede. På hvælve
nes oversider, mellem de indskårne kapper, ses 
både her og i korets hvælv, kvartstens ribbenak
ker. Den øverste, retkantede del af ribberne er 
forsynet med delvis bevarede lette overribber, 
der kan være sekundære. Alle gjord- og skjold
buer har halvstens overribber. I vestfaget er der 
en tilmuret lem i syd. Åbningen er dannet af en 
rektangulær trækarm, hvis lysning måler 90 x
55 cm. Korets hvælv hviler på hjørnepiller, der 
uden vederlagsmarkering går over i svagt til
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spidsede, halvstens brede skjoltbuer; ribberne er 
kvartstens.

Skibets senromanske vindue har været i brug 
en tid sammen med hvælvene, da pudsen på den 
nærliggende skjoldbue er fortsat ind i vindues- 
lysningen. Det forekommer dog rimeligt at an
tage, at man snart efter har fået et sæt spids
buede vinduer, svarende til hvælvenes place
ring, men ingen spor er bevaret.

Murene er kun ubetydeligt forhøjede ved 
hvælvslagningen. Indvendig i koret slet ikke og i 
skibet, hvor murkronen virker flikket, kun med 
et par skifter. Udvendig har man dog påmuret 
en gesims af munkesten, som nu kun er bevaret 
på kirkens nordside. Korets er fire skifter høj, 
det nederste er dog et overkalket opretnings- 
skifte i blandet materiale. På dette ligger et skifte 
i polsk forbandt og derover to kvartstens frem
springende kopskifter. Skibets gesims er ligele
des fire, måske fem skifter høj, det nederste et

afretningsskifte, der delvis er muret som rul
skifte, men ellers i polsk forbandt. Derover to 
kvartstens fremspringende skifter, det nederste i 
polsk skifte, mens det øverste er muret som rent 
løberskifte. På dette ligger et kopskifte, udkra
get en halv sten, muligvis middelalderligt i sin 
oprindelse, men i alle tilfælde gennemgribende 
fornyet 1871-72. Fra sakristiets loft ses, at ge
simserne fra først af har stået blanke, og man 
sporer en bevidst skiften mellem røde og sorte 
sten.

Samtidig med murene forhøjedes taggavlene 
med kamtakker i røde munkesten,25 der lige
ledes stod blanke mod de øvrige pudsede byg
ningsdele. Dette forhold ses nu bedst på skibets 
vestgavl, der kan studeres fra tårnets mellem- 
stokværk, da de to øvrige taggavle blev om
bygget 1871-72. På skibets vestgavl kan tælles 11 
kamtakker, og da hver kamtak kun er to sten, 
dvs. ca. 52 cm bred, kan der nemt gemme sig

Fig. 13. Ydre, set fra nordøst. Kunstakademiet fot. o. 1900. - Exterior seen from the north-east.
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yderligere mindst seks kamtakker bag tårnmu
rene. Således ses på Burman Beckers tegning fra 
1857 (fig. 15), at skibets og korets østre taggavle 
har henholdsvis 17 og 15 kamtakker, svarende til 
et lignende antal endnu bevarede på skibets vest
gavl. Taggavlene kan således helt frem til 
1871-72 have afspejlet den middelalderlige om
bygning, der omfattede en endnu bevaret, flad
buet glug (sml. fig. 13 og 16) i skibets østgavl 
over kortaget.

Det anseelige tårn i vest, som udviser træk,26 
der gør, at det må placeres tidligt blandt de sen
gotiske tårne, er formentlig rejst o. 1400-25, 
bygget overvejende i røde munkesten,27 enkelte 
partier dog gule, i munkeskifte over en sokkel af 
til dels meget store kampesten, især under hjør
ner og piller. Tårnet er opført ovenpå skibets 
forhøjede vestgavl og er således yngre end hvæl
vene. Mod vest og nord står på hver side to 
oprindelige stræbepiller, af hvilke nordsidens er 
sekundært forhøjet, måske i 1700, hvor de blev 
repareret,20 og nu når helt op til gesimsen. Tår
net præges stærkt af restaureringen 1871-72, da 
hele sydsiden, den øvre halvdel af vestsiden, den 
sydlige del af østsiden samt begge gavle blev 
gennemgribende repareret og fornyet.28

Tårnrummet åbner sig mod skibet i en lav, 
spidsbuet arkade, med stik i munkesten, der 
krager ca. 5 cm ud i vederlagshøjde. Det indre 
dækkes af et velformet stjernehvælv,29 der hviler 
på forlæg i murene, undtagen mod øst, hvor der 
rejstes en rundbuet skjoldbue op ad skibets 
gamle vestgavl. Ribberne udgår i hjørnerne, 
undtagen i nordøst, som kvartstens fra en nær
mest vifteformet plade. Ca. 60 cm fra udsprin
get bliver ribberne halvstens. Hvælvets overside 
har været pudset og kalket. I vest sidder et dob
belt fladbuet vindue, lukket med råglas, udven
dig samlet i en fladbuet, falset niche, indvendig i 
en spidsbuet niche. Vinduet skyldes Marinus 
Andersen 1961-64 og erstatter et spidsbuet vin
due fra 1866, hvoraf den indvendige niche er be
varet. Tårnrummets frie vægge brydes af spids
buede spareblændinger. I væggene ses adskillige 
stilladsbomhuller. I sydmuren, ca. 3 m over gul
vet sidder et tilnærmelsesvis rektangulært hul, 
råt brudt i muren, således at kampestenskernen

er blotlagt. Udvendig er eventuelle spor for
svundet ved skalmuringen 1871-72.

Opgangen til de øvre stokværk sker gennem 
den oprindelige, men til dels rekonstruerede, 
falsede, fladbuede underdør i tårnrummets 
nordvestre hjørne. Adgang til trappen skete i 
perioden fra o. 188019 til 1961-64 fra det fri, gen
nem en fladbuet †døråbning. Den snævre spin
deltrappe med murede trin, har loft af fladbuede 
binderstik. Trappen udmunder i mellemstok- 
værkets nordvestre hjørne i en fladbuet overdør. 
Mellemstokværket er mørkt, bortset fra et lille 
sekundært vindue i nord, som udvendigt frem
træder spidsbuet, med en ramme af støbejern, 
men indadtil blot som en råt brudt, firkantet 
åbning.

Klokkestokværkets gulv udgøres af et tredob
belt bjælkelag, hvoraf de to øverste er af eg. 
Stokværket er i dag delt i to etager. I den nedres 
nord- og vestmur er to meget fladbuede nicher, 
forstyrret af de nuværende glamhuller. Den i 
nord måler ca. 80 x 149 cm. I den noget for-

Fig. 15. Ydre, set fra øst. Tegning af Burman Becker, 
dateret 5. aug. 1857. Det kongelige Bibliotek. - Exte
rior seen from the east. Drawing by Burman Becker, dated 
5th August 1857.
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Fig. 16. Kirken set fra sydøst. Lavering af J .B. Løffler 1874. NM2. - The church seen from the south-east. Wash 
drawing by J. B. Løffler 1874.

styrrede sydmur kan muligvis spores et hjørne 
af en tilsvarende niche.

Det øvre klokkestokværk har glamhuller 
mod alle fire verdenshjørner. Det østre, som er 
det eneste middelalderlige, består af to fladbu- 
ede åbninger indfattet af en dobbelt fladbuet 
blænding. Sydmuren er fornyet 1773-74,20 hvor 
de øverste 12 alen, regnet fra tårnets gesims, 
blev nedtaget og ommuret i små røde sten. 
Glamhullet består her, ligesom i de to øvrige 
mure, af en dobbelt fladbuet åbning i en falset, 
fladbuet blænding. Flankemurene afsluttes med 
falsgesims, og de øst-vestvendte taggavle pry
des af ni dobbelte høj blændinger, afdækket af 
tvillingedelt spærstik, samlet på hængestave af 
forskellig længde og kronet af en lille rudefor- 
met blænding. Derover et kort savskifte. Vest
gavlen er helt fornyet 1871-72, mens østgavlens 
nederste dele er bevaret, og viser, at den nu
værende gavls disposition i hvert tilfælde for de 
syv midterste blændingers vedkommende sva

rer til den oprindelige. Burman Beckers tegning 
fra 1857 (fig. 15) viser gavlen med syv spidsbu
ede høj blændinger.

Sakristiet ved korets nordside (jfr. fig. 17), fra 
1400’rnes midte, er det eneste af kirkens enkelte 
afsnit, der er sluppet nogenlunde uskadt fra år
hundreders reparationer og restaureringer. Den 
pyntelige bygning er rejst af munkesten30 i 
munkeskifte over en række store, kløvede kam
pesten, der ligger på en fremspringende sokkel 
af mindre marksten. I flankemurene over hvæl
vet indgår en del mindre rå og kløvede mark
sten. I nord sidder en udadtil fladrundbuet, ind
adtil vandret afsluttet, til begge sider falset dør, 
formentlig fra 1600’rne, der har erstattet et op
rindeligt, ganske lille vindue, hvoraf man endnu 
kan se den vestlige fals og en enkelt stiksten. 
Østsidens spidsbuede, falsede vindue med stø- 
bejernsramme (fra 1870’erne) har afløst en 
ældre, falset åbning, hvis nederste dele ses ind
vendig. Flankemurene afsluttes med en frem
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springende gesims, to savsnitsskifter, skilt af et 
løberskifte over to kvartstens fremspringende 
skifter. I savsnitsskifterne sporer man en bevidst 
vekslen mellem røde og sorte sten. Taggavlen, 
der nederst prydes af et forsænket savsnitsskifte 
i højde med det øverste af gesimsens to, har ni 
kamtakker, afdækkede med vingetegl. Gavlen 
prydes af en enkelt, stor, spidsbuet blænding, 
med to åbne bomhuller. Taggavlen er på inder
siden forstærket med en halvstens pille.

Sakristiet forbindes med koret af en til begge 
sider falset døråbning, fladbuet mod koret og 
vandret afdækket med to egeplanker mod sa
kristiet. Det indre dækkes af et lavt spændt 
hvælv, der mod koret hviler på en helstens 
skjoldbue, ellers på forlæg i murene. Halvstens- 
ribberne udgår blot 40 cm over det nuværende 
gulv og står siden 1871-72 afrensede i kontrast til 
de kalkede kapper. I nordvæggen, ganske lavt, 
sidder en 46 cm høj, 27 cm bred og 28 cm dyb, 
spærstiksafdækket niche.

I korets nordvæg, formentlig efter gennem- 
brydningen af døren til sakristiet, anbragtes øst 
for denne en nu tilmuret, ca. 105 cm høj og 55 
cm bred niche, overdækket af et fladbuet binder
stik med prydskifte.

Det stærkt fornyede våbenhus foran skibets 
syddør stammer fra tiden efter 1500 og erstatter 
muligvis en senromansk forgænger (jfr. s. 
2128). Tilbygningen er opført af røde munke
sten i munkeskifte over en sokkel af kløvede 
marksten, desuden indgår øst for døren en ro
mansk gravsten (jfr. s. 2181). Begge langmure er 
udvendig totalt fornyet 1871-72, mens der stadig 
er bevaret middelalderlige partier på sydmuren, 
mellem hjørnerne og den flere gange ombyg
gede dør. Denne stammer i sin nuværende ud
formning, vandret afdækket, fra 1961-64. Der
over er gavlen dekoreret med to savsnitsskifter, 
hvoraf det nederste dog er afbrudt af døren. 
Taggavlen er helt fornyet 1871-72, i stil med kir
kens øvrige blændingsgavle, med ni kamtakker 
og ligeså mange høj blændinger, afdækkede med 
tvillingedelt spærstik, samlet på hængestave og 
kronet af en rudeformet blænding. I den mind
ste blænding går hængestaven helt igennem, så 
det i virkeligheden er en dobbelt pibeblænding.

Øverst på hver kamtak et kort savsnitsskifte. 
Murene mod øst og vest afsluttes af en gesims 
bestående af tre kvartstens udkragninger. Ind
vendig ses, at våbenhuset er sekundært forhøjet 
med 5-6 skifter, svarende til, at det dobbelte 
savsnitskifte på sydgavlen sidder et skifte lavere 
end den nuværende gesims. De nuværende vin
duer, fra 1871-72, ét i hver af langmurene, er 
yngre end denne forhøjelse. De er spidsbuede, 
indadtil smigede, og med støbejernsramme. Det 
indre dækkes af et gråmalet bjælkeloft, der hvi
ler på syv bjælker.

Det store nordkapel, der har karakter af en 
korsarm, er rimeligvis opført i middelalderens 
sidste tid, men fremstår nu helt uden daterende 
detaljer. Bygningen er af munkesten31 i munke
skifte over en sokkel af rå og kløvede kampe
sten. Vestmuren er meget flikket og nordmuren 
helt fornyet 1871-72 (s. 2134), fordi gavlen styr
tede ned, da man ville etablere et vindue. Re
parationen er foretaget over flere gange, nederst 
munkesten i munkeskifte, øverst i krydsskifte. 
Vinduet fra 1870 tilmuredes atter 1961-64. Mod 
øst sidder et falset, fladbuet vindue fra 1961-64. 
Den nordlige fals hidrører fra et ældre, forment-

Fig. 17. Sakristi (s. 2131), set fra nordvest. HJ fot. 1982.
- Sacristy seen from the north-west.
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Fig. 18. Indre, set mod øst, før orglets opsætning i arkaden mod nordkapellet. Fot. i privateje. - Interior to the east 
before the organ was put up in an organ loft in the arch into the north chapel.

lig oprindeligt, måske spidsbuet vindue. En en
kelt stiksten er bevaret. Gesimsen udgøres af tre 
kvartstens udkragninger. Taggavlen mod nord 
svarer helt til kirkens øvrige blændingsgavle, 
men er formentlig den først ommurede, således 
at de andre muligvis kopierer denne. Der vides 
intet om, hvordan gavlen så ud før 1870, men 
typen er almindelig udbredt i Ods herred og fo
rekommer også i det vestlige af Frederiksborg 
amt.32 Gavlen har nederst et savsnitsskifte og 
derover ni kamtakker med ni dobbelte højblæn
dinger, afdækket med tvillingedelt spærstik, 
samlet på hængestave og kronet af små rudefor- 
mede blændinger. Øverst på hver kamtak et 
kort savsnitsskifte. I midterblændingen sidder 
en fladbuet glug.

Det indre var indtil orglets opsætning 1906 
forbundet med skibet af en lavtspændt, noget 
fladtrykt arkade (fig. 18), der ændredes til en 
spidsbuet, løbende langs med skjoldbuen til ski

bets hvælv. I væggene, tydeligst i kapellets syd
vestre hjørne, ses spor af udmurede hvælvfor
læg, der formentlig aldrig har været benyttet ef
ter deres hensigt. Rester kan også anes i det syd
østre og nordøstre hjørne. Rummet dækkes af et 
fladt, gipset loft og i den nordre ende leder en 
stejl trappe med drejede balustre op til loftet og 
giver adgang til orglet.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 

De bevarede regnskaber fra 1662 og fremefter 
giver et levende indtryk af, hvordan man med 
alle midler har forsøgt at holde kirkebygningen 
tæt på »tag og fag«. Således har man, foruden at 
holde det evige problembarn, blytaget, tæt, i 
1600’rne især koncentreret sig om korhvælvin
gen. Korets sydøstre hjørne har været på vej 
udad, og man har tidligt prøvet at løse dette 
problem. 168420 indlagdes »it træ i Welningen«, 
måske det trækbånd, der endnu ligger diagonalt 
over hvælvets sydøstre hjørne. Senere har man

Danmarks Kirker, Holbæk amt 147
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Fig. 19. Indre, set mod vest. LL fot. 1982. - Interior to the west.

indlagt to øst-vestgående ankre, fæstnet i 
triumfmuren, for at holde den udadskridende 
østgavl på plads. 1687 og 1690 foretoges repara
tioner af hvælvet. Formentlig engang i 1700’rne 
har man søgt at afhjælpe ulemperne ved at op
føre den endnu stående stræbepille ved korets 
sydøsthjørne.

Ellers har murværksreparationerne især kon
centreret sig om tårnet (s.d.). Hele kirken kalke
des 1775-76.20

1870 faldt, som tidligere nævnt, nordkapellets 
gavl ned. Ved genopførelsen, ved arkitekt C. 
Otto, overvejede man at overhvælve rummet, 
men dette fandtes for bekosteligt.33

I forbindelse med overgang til aktieselskab 
1873, gennemførte man 1871-72, vist under til
syn af kgl. bygningsinspektør P.E.I. Kornerup,

en gennemgribende istandsættelse af hele kirke
bygningen, med det forsæt at føre kirken »til
bage til sit middelalderlige udseende«. Murene, 
der stod kalkede,34 blev afrenset, korets sydmur 
ommuredes, tårnets syd- og vestsider samt vå
benhusets øst- og vestsider skalmuredes og alle 
gavle, undtagen sakristiets, fornyedes. Indven
dig (fig. 18) blev korbuen udvidet som spidsbue, 
foruden at hvælvribberne afrensedes.35

Små hundrede år senere fandt en ny hoved
istandsættelse sted, denne gang især af inven
taret, men bygningen blev også berørt. Restau
reringen gennemførtes 1961-64 ved arkitekt Ma
rinus Andersen. Vinduerne blev repareret, og 
indvendig nedhuggede man korets og skibets 
vægpuds (undtagen mod nord), således at man 
nu ser murenes romanske kvaderridsning under
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Fig. 20. Indre, set mod øst. LL fot. 1982. - Interior to the east.

et tyndt kalklag. Samtidig fik Nationalmuseet 
lejlighed til at gennemføre en udgravning af gul
vene i kor, skib og tårn.

Vinduer. Ved restaureringen 1961-64 iagttoges 
på skibets vestvæg, over tårnbuen, den øvre del 
af et tilnærmelsesvis spidsbuet stik.36

Engang i 1500’rne har man ændret vindues- 
forholdene i kor og skib. Korets sydvindue og 
skibets sydøstre omdannedes til meget store, 
fladbuede vinduer med smigede vanger. Stik
kene er muret i bindere, og korets desuden for
synet med et prydskifte af løbere. Samtidig 
etableredes et tilsvarende vindue i skibets nord
side (sml. fig. 9), hvorved den romanske nord
dør blev delvis ødelagt. Disse vinduer har sand
synligvis været lukket med blyindfattede ruder,

hvad en regnskabspost fra 1708 lader ane, da der 
skal anskaffes en jernstang (vindjern) til et vin
due.20 1819 blev blyvinduerne erstattet med træ
rammer.37 I årene fra 1864 og frem til 187038 ud
skiftedes vinduerne til de nuværende nygotiske 
støbejernsrammer, og vinduesåbningerne blev 
samtidig gjort spidsbuede; endvidere udvidedes 
vinduerne i nordkapellet. Under restaureringen 
1961-64 bevarede man støbejernsrammerne i 
sydsiden, mens man i skibets nordvindue, noget 
inkonsekvent, retablerede den fladbuede vin- 
duesåbning og forsynede den med en ramme af 
træ med afsprossede vinduer. Det samme skete i 
nordkapel og sakristi. I tårnet erstattede man 
støbejernsrammen med en dobbelt fladbuet åb
ning, som en slags rekonstruktion af et middel-

147*
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Fig. 21. *Solur fra 1709 (s. 2138). I Stenstrup Mu
seum. NE. fot. 1989. - *Sundial from 1709.

alderligt vindue, men lukket med armeret glas.
Gulve. Det oprindelige (†)gulv, der påvistes 

ved udgravningen 1961-62, bestod af et lag kalk
mørtel, udstøbt på et fast, lerholdigt underlag, i 
den vestlige del dog indeholdende et stort antal 
småsten. Gulvet lå påfaldende skråt. I skibet var 
der således en stigning på ca. 50 cm fra vest
muren til det sted, hvor der rejser sig et lavt trin, 
til dels i frådsten, i hele skibets bredde. I triumf
buen må der have været mindst et trin, mens der 
i koret konstateredes to trin i hele rummets 
bredde, umiddelbart op til højaltret.

Formentlig endnu i 1200’rne, men i alle til
fælde inden hvælvenes opførelse, er det stærkt 
skrånende gulv blevet rettet op; i skibets vest
ende er der således påfyldt næsten en halv meter 
sand. Ved denne lejlighed dækkedes det murede 
inventar i form af vægbænke og det særlige in
delukke vest for dørene, som i sammenhæng 
med vestdøren har udgjort et område forbe
holdt den lokale kirkeejer.39

Fra dette gulv hidrører muligvis de 18 stykker 
af glaserede, ornamenterede *gulvfliser (fig. 22), der 
fremkom som løsfund ved udgravningen. Disse

blyglaserede fliser prydes alle af indstemplede 
motiver i lavt relief i form af planteornamentik 
eller fletværk. Samtlige af de fundne flisestykker 
hører sammen med en stor gruppe glaserede og 
ornamenterede fliser, der ellers fortrinsvis ken
des fra det midt- og sydsjællandske område og 
må dateres til ca. 1250-1300. Flisestykkerne for
deler sig på syv forskellige typer, tre kvadratiske 
og fire rektangulære.40 1) Den største gruppe af 
de kvadratiske fliser udgøres af syv liljeprydede 
fliser, der adskiller sig fra de øvrige ved at have 
en kantbort,41 oprindelig med en sidelængde på 
21-22 cm og en tykkelse af ca. 5 cm. Fliserne 
findes både med en grøn og en klar blyglasur, af 
hvilke den sidste fremtræder lys gulbrun over 
teglstensgodsets røde skærv. Typen kendes i 
Holbæk amt fra Nr. Jernløse (s. 94) og Asnæs 
kirker (Ods hrd.). 2) Tre flisestykker,42 ligeledes 
med grøn eller klar blyglasur, oprindelig side
længde 15-16 cm, ca. 4 cm tyk. Flisen kendes fra 
Drøsselbjerg kirke (s. 1312, fig. 16). Disse to fli
setyper kendes ligeledes fra Gudmindrup i 
Højby sogn. 3) Fragment af en glaseret grønsort 
flise,43 oprindelig sidelængde 14-15 cm, ca. 5 cm 
tyk. Kendes fra Havrebjerg kirke (s. 1092).

De rektangulære fliser fordeler sig på fire ty
per, hvoraf den første udskiller sig markant. 4) 
To stykker og et fragment af en grønglaseret 
flise med dobbelt palmet og perlestavsbort,44 
der kun kendes fra Sorø kirke. Oprindelige mål 
19 x 16 cm, ca. 4,5 cm tyk. 5) Et stykke og et 
fragment af en grønglaseret flise dekoreret med 
fletværk og palmetbort,45 oprindelige mål 32 x 
23 cm, 5-6 cm tyk. 6) Et stykke af en grøngla
seret, næsten tilsvarende flise, men med ring
bort,46 oprindelige mål 32 x 23 cm, 5-6 cm tyk. 
Denne flise kendes også fra Sæby (s. 904) og 
Vallekilde kirker (Ods hrd.). 7) Et stykke af en 
klart glaseret flise, i midterfeltet palmetter og 
med en bort bestående af rankeslyng og palmet
ter,47 oprindelige mål 32 x 23 cm, 5-6 cm tyk. 
Desuden fandtes en hel og en halv glat gulvflise 
med brun glasur.48 Endvidere fremkom fire 
slidte stykker, der ikke lader sig identificere.49

1663 nævnes et gulv af mursten i våbenhu
set.21 Gulvet i hele kirken blev omlagt 1687, og 
1738 bemærkes det, at den nederste (formentlig
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Fig. 22. *Gulvfliser fra o. 1250-1300 (s. 2136). I NM2. 1. række: type 1, 2 (to) og 4, 2. række: type 5, 6 og 7. NE 
fot. 1990. - *Floor-tiles c. 1250-1300. 1st row, types 1, 2 (two tiles) and 4. 2nd row, types 5, 6, and 7.

den vestligste) del af kirkegulvet synker, og gul
vet opfyldtes og jævnedes.20 Koret fik nyt gulv 
1839,50 mursten på kant, som sikkert bibehold- 
tes helt til restaureringen 1961-64. Siden da har 
gulvet bestået af egetræsplanker. I skibets gang
zoner findes et gulv af kvadratiske, lysegule, 
glaserede fliser, nu dækket af et gulvtæppe. Un
der stolene gul- og brunflammede klinker, mel
lem stolene og ydervæggene småsten. I tårn
rummet ligger gule mursten på fladen i møn
ster. Sakristiet og våbenhuset har gulve af gamle 
sten, hentet 1961-64 fra kor og skib, gule mur
sten på kant i sildebensmønster. Nordkapellets 
gulv, der skråner stærkt ned mod skibet, er lige
ledes delvis af ældre dato; røde mursten på fla
den, under stolene bræddegulv.

Tagværker. De bevarede taggavle viser, at ta
gene har haft omtrent den samme hældning som 
nu. På triumfgavlens østside findes et aftryk af

korets oprindelige †tagværk, der godtgør at dette 
har været båret af en rudestillet rygås, og at der 
på spærene har været lagt et undertag af vandret 
liggende planker. Tårnet og sakristiet er de ene
ste bygningsdele, der har bevaret middelalder
lige tagværker. Tårnets er et krydsbåndstagværk 
med spærstivere og to lag hanebånd. Sakristiets 
er en langstolskonstruktion med to hanebånd og 
spærstivere. De to gavlkonger er forbundet med 
en langsgående drager, afstivet med to skrå
bånd. Kirkens øvrige tagværker blev alle for
nyet 1835-36 i fyr, korets igen i 1865.51 Korets 
tagværk består af almindelige spærfag med et 
lag hanebånd og spærstivere. I skibet sidder en 
langstol, udbygget med hængeværk og spærfa
gene med to lag hanebånd og spærstivere. Ka
pellets tagværk er spærfag med et lag hanebånd 
og udbygget med en nord-sydgående drager, 
der er ophængt i et hængeværk. Våbenhusets er
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ligeledes almindelige spærfag med et lag hane
bånd.

Tagbeklædning. Ved udgravningen 1961-62 på
vistes indenfor skibets syddør en blystøber- 
grube, jævngammel med mørtelgulvet, der la
der formode, at kirken fra først af har stået med 
blytag. Af de tidligste regnskaber fra 1660’erne 
kan man udlede, at formentlig hele kirken, med 
undtagelse af nordkapellet, endnu på dette tids
punkt har stået med blytag. Allerede 166621 blev 
dog våbenhusets blytag nedtaget og erstattet 
med tegl. Samtidig blev nordkapellets tag re
pareret med tegl. Af samme regnskaber kan af
læses, at det tilbageblevne blytag ustandselig har 
voldt problemer. Det er således blevet repareret 
i større eller mindre omfang mindst ti gange i 
perioden fra 1684 til 1767, hvor man endelig be
sluttede at erstatte det med tegl. Det nedtagne 
bly blev solgt 1768 ved en auktion i Roskilde.52 
Ved reparationerne 1705 og 1712 har man endog 
haft tilkaldt blystøbere fra København.20 Nu 
står kirken overalt tækket med røde vingetegl, 
sidst udskiftet 1981-82.

Opvarmning. 11893-94 opsatte man to kakkel
ovne, såkaldte Reckske ovne, i skibets vestende, 
henholdsvis syd og nord for midtergangen. 
Ovnrørene blev ført gennem skibets hvælving 
og ind i tårnet, hvor der blev opført en skorsten 
i det sydøstre hjørne. Disse blev fjernet 1909 og 
erstattedes af en kalorifere, der gravedes ned i 
skibets gulv, umiddelbart vest for syddøren. 
Indfyring skete fra våbenhuset. Ved samme lej
lighed afskiltes våbenhusets vestre tredjedel til 
brændselsrum. 1943 overgik man til elektrisk 
opvarmning, rørovne under stolene, skorstenen 
blev fjernet og året efter blev skillevæggen i vå
benhuset nedrevet.19

Kirken står i dag præget af de to store restau
reringer, overalt med blanke mure, kor og skib i 
marksten og jernal, de øvrige dele i tegl og 
overalt tækket med røde vingetegl.

Et *solur fra 1709 (fig. 21), der muligvis har 
siddet på kirkens våbenhus, er nu i Stenstrup 
Museum (inv. nr. 50). På den glatslebne sten
plade er i midten foroven hul til skyggepinden. 
Herfra udgår rette linier til en halvcirkel, 
hvorom timerne er angivet med arabertal. Ved

tavlens overkant læses initialerne IC og SK; ved 
underkanten 1709.

†Glasmalerier. Ved udgravningen 1961-62 blev 
der fundet en del brudstykker af *vinduesglas,53 
heriblandt ca. 15 skår af middelalderlige ruder, 
hvoraf to er af gennemfarvet gult glas, et af rødt 
overfangsglas og resten af ufarvet, d.v.s. klart 
gulligt eller grønligt glas. På glassets nedbrudte 
overflade ses på ni af skårene rester af en be
maling i form af enkle borter eller bladornamen
tik, der formentlig kan henføres til 1200’rne.

KALKMALERIER

Ved hovedistandsættelsen 1872 fremkom kalk
malerier, der imidlertid ikke vakte større inter
esse. I skibets østre hvælvs nordkappe sås Lau
rentius’ martyrium, mens der over skibets syd
dør var »en hæslig mandlig Skikkelse, paa hans 
Bryst en Skruptudse krøb,« ledsaget af en ind
skrift ovenover. Malerierne blev dog tilintet- 
gjort uden aftegning eller nærmere undersø
gelse. Ved samme lejlighed blev hvælvenes rib
ber og piller afrenset for puds og hvidtekalk 
(sml. fig. 18).

I 1900 undersøgte Eigil Rothe fremkomne 
kalkmalerirester, og fandt ved afbankning af 
pudsen yderligere udmalinger såvel på korets 
nordvæg og hvælv som på skibets tre hvælv. På 
det østre blev der kun fundet malerier i sydkap
pen foruden i vestkappens top. På grund af ny
pudsning af øst- og nordkappen blev disse ikke 
undersøgt nærmere. De to øvrige hvælv havde 
malerier i alle fire kapper. De fremkomne levn 
blev allerede ved denne forundersøgelse af 
Rothe anset for at være malet på forskellige tids
punkter: på korvæggen fra 1300’ernes slutning, 
mens hvælvudsmykningen blev anslået til at 
være lidt yngre.

Ved Rothes restaurering året efter blev der 
gjort supplerende fund. På korets nordvæg, 
hvor malerierne lå i tre lag, afdækkedes en ind
skrift, der tilsyneladende aldrig havde stået 
fremme samt en udsmykning af den tilmurede 
vinduessmig og indramning. På skibets nord
væg i det østligste fag fandtes malerier i tre, mu
ligvis fire lag: det yngste ifølge Rothe, en tæppe
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Fig. 23. Mikael Sjælevejer (s. 2144). Kalkmaleri o. 1400 på korhvælvets vestkappe. Egmont Lind fot. 1950. - St. 
Michael the weigher of souls. Mural c. 1400 on the west cell of the chancel vault.

dekoration i tidlig renæssancestil, dernæst en 
udsmykning, jævngammel med malerierne i 
hvælvene, og endelig på et ru hvidtekalklag 
over fint glittet puds, en senromansk udsmyk
ning. Inderst to parallelle linjer. Kun to af la
gene, det yderste og den senromanske udsmyk
ning, blev fotograferet, inden de blev henholds
vis nedhugget og overkalket.54 Under skibets 
midterste hvælv, på væggen over åbningen til 
nordkapellet, fremkom en indskrift samt nogle 
små fragmentariske rester af figurfremstillinger, 
der fortsatte ind under skjoldbuen. Ved nærmere 
undersøgelse viste det sig tillige, at det i 1872 
omtalte maleri i skibets østhvælv fremdeles 
fandtes under nordkappens nypudsning.

I forbindelse med opsætning af kirkens orgel 
1906 blev arkaden til nordkapellet udvidet og

herved gik den kort forinden fremdragne ind
skrift til grunde.

Allerede 1911 var det nødvendigt at rense og 
genrestaurere kalkmalerierne på korets nordvæg 
og i hvælvene, der var dækket af et loddent lag 
kulstøv. På trods af Rothes indtrængende hen
stilling i 1901 om at gøre noget med kirkens to 
osende kakkelovne, blev disse først udskiftet 
1909.

I 1950 blev kalkmalerierne igen renset og re
staureret af Mogens Larsen under konservator 
Egmont Linds tilsyn.

Ved hovedrestaureringen 1961-64 fremkom et 
stort antal kalkmalerifragmenter på kirkens 
vægge: på korets østvæg og i skibet, på triumf
væggens nordre halvdel østligst på sydvæggen 
og på vestvæggen samt nordkapellets vestvæg.
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Fig. 24. Fragmenter af flere lag middelalderlige kalk
maleriudsmykninger på korets nordvæg, bl.a. knæ
lende stifter med våbenskjold (s. 2140), løven, der op
vækker sine unger (s.2142) samt indskrift (s. 2140), 
sml. fig. 25. Egmont Lind fot. 1950. - Fragments of 
several layers of medieval murals on the north wall of the 
chancel, i.a. a kneeling donor with coat of arms, the lion 
awakening its young, and inscription, cf. fig. 25.

Det meste af pudsen på skibets vestvæg faldt 
imidlertid ned kort efter afdækningen. Ifølge 
Egmont Lind var alle disse fragmenter kun tjen
lige til overhvidtning. De 1871-72 afrensede rib
ber og buer, blev nu atter overkalket. På grund 
af den store kontrast mellem ribbernes nye 
hvidtekalk og den nedtonede, snavsede farve på 
hvælv og vægge, fremskyndedes en genrestau
rering af korets og skibets malerier, forestået af 
Egmont Lind i første halvdel af 1963. I hoved
restaureringens sidste fase blev imidlertid væg
pudsen, hvorunder der ikke var »bevaringsvær- 
dige« kalkmalerier nedbanket indtil kvaderrids
ningen (se s. 2134).

Kalkmalerierne på korets nordvæg er senest 
afrenset af Robert Smalley i 1987.

1) O. 1200-1300? På korets nordvæg, i lavere 
højde end væggens øvrige udsmykning ses en

majuskelindskrift, der er indridset i pudsen, 
men som, efter alt at dømme, aldrig har stået 
fremme. Teksten, der kun er bevaret på vestsi
den af den senere gennembrudte dør til sakri
stiet, består af tre linjer (jfr. fig. 24), og giver 
alene mening for den første linjes vedkom
mende: »pavper(i)bus dives fero« (jeg bringer 
rigdom til de fattige).55

Korets tilmurede vindue har en udsmykning, 
der i dag kun kan ses som svage rødbrune par
tier i vinduessmig og på indramning. Den er 
malet på et lag hvidtekalk over fint glittet puds 
og må repræsentere kirkens første udmaling. 
Ovenover den indridsede indskrift og på begge 
sider af en løve og dens unger ses to vandrette, 
rødbrune bånd, hvis videre forløb mod øst af
brydes af en nypudsning over sakristidøren og 
resten af nordvæggen. Tilsvarende †udsmyk- 
ning, to vandrette bånd, har der muligvis også 
været på skibets nordvæg (fig. 42). På skibets 
overvægge anes andre malerispor i lignende tek
nik, sandsynligvis samtidige med udsmyknin
gen af korets vindue. På triumfvæggens søndre 
del ses således levn af rød farve, mens der på 
nordvæggen, ud for midterhvælvets østre 
lomme, er rester af uidentificeret kalkmaleri i 
rødt og en grønlig farve, formodentlig malet på 
sort bund. Det levn af †kalkmalerier, som sås
1906 på skibets nordvæg i andet fag, stamme 
sandsynligvis også fra denne ældste udsmyk
ning. De var ældre end hvælvene og slutter sig 
til kirkens oprindelige vinduer.56

2) O. 1380-90, muligvis kort efter 1386. Ved 
konserveringen af korets nordvæg 1901 viste det 
sig, at der ovenpå hvidtekalken tilsyneladende 
var to lag umiddelbart over hinanden (fig. 25). 
Det ældste lag bestod ifølge Rothe af et våben
skjold, et indvielseskors, en knælende stifter og 
en løve. Anvendelsen af en turkisblå farve, der 
øjensynlig ikke er benyttet andetsteds i kirken, 
talte for disse elementers samtidighed.57 Øverst, 
vest for det tilmurede vindue, ses et våben
skjold, der tilhører familien Finkenov.58 Under 
skjoldet knæler en gejstlig iført en liturgisk 
dragt bestående af alba, messehagel og pallium. 
Fundet 1962 af en gravkalk og disk samt rester af 
fornemme tekstiler i en grav i koret (s. 2178) be-
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Fig. 25. Fragmenter af flere lag middelalderlige kalkmalerier på korets nordvæg, bl.a. en knælende stifter, 
formentlig Norges ærkebiskop Niels Jacobsen Rusere (†1386), med familien Finkenovs våbenskjold og ind- 
vielseskors (s. 2140 og 2144). Akvarel ved Eigil Rothe 1900. - Fragments of several layers of medieval murals on the 
north wall of the chancel, i.a. a kneeling donor, probably the Archbishop of Nonvay, Niels Jacobsen Rusere (†1386), with 
the armorial bearings of the Finkenov family and consecration cross. Watercolour by Eigil Rothe 1900.

styrker den tidligere fremsatte formodning om, nov, kaldet Rusere, der blev Norges ærkebiskop 
at stifteren kan have været Niels Jacobsen Finke- i 1382 og døde i Danmark 1386.59 Tæt ved den

Danmarks Kirker, Holbæk amt 148
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Fig. 26. Skematisk plan over kalkmalerier. A. Korsfæstelsen og procession af mænd med korsstave og skriftbånd 
(s. 2150). †Kalkmaleri o. 12-1300 på skibets nordvæg. B. Stifter med våbenskjold (s. 2140). Maleri o. 1380-90 på 
korets nordvæg. 1-16. Malerier o. 1400 på korets og skibets hvælv (s. 2142f.). 1. Den dømmende Kristus. 2. 
Basunblæsende engel. 3. Mikael Sjælevejer. 4. Helvede. 5. †S.Erasmus’ martyrium. 6. S.Olavs kapsejlads. 7. 
Forsvunden †figurfremstilling. 8. S. Laurentius’ martyrium. 9. S. Jørgen og dragen. 10. Bebudelsen og For
kyndelsen for hyrderne. 11. Kongernes tilbedelse. 12. Fremstillingen i templet. 13. S. Eligius. 14. S. Stefans 
martyrium. 15. Memento mori. 16. Moraliserende scener. C. †lndskrifter o. 14-1500 på skibets nordvæg, over 
arkaden til kapellet. - Schematic drawing giving position of the mural paintings. A. The Crucifixion and procession of 
men with staff-crosses and inscribed scrolls. †Mural painting c. 1200/1300 on the north wall of the nave. B. Donor with coat 
of arms. Painting c. 1380-90 on the north wall of the chancel. 1-16. Paintings c. 1400 on the vaults of the chancel and nave.
1. Christ the Judge. 2. Angel blowing a trumpet. 3. St. Michael weighing the souls. 4. Hell. 5. †Martyrdom of St. 
Erasmus. 6. St. Olafs boat race. 7. Lost †figural representation. 8. Martyrdom of St. Lawrence. 9. St. George and the 
dragon. 10. The Annunciation to the shepherds. 11. Adoration of the Magi. 12. The Presentation in the Temple. 13. St. 
Eligius. 14. Martyrdom of St. Stephen. 15. Memento mori. 16. Moralities. C. inscriptions c. 1400-1500 on the north wall 
of the nave above the arch into the chapel.

knælende stifter ses indvielseskorset, det eneste 
bevarede i kirken. I et lavere niveau er endelig 
malet løven, der opvækker sine tre dødfødte un
ger, sindbilledet på Kristi opstandelse og sejr 
over døden.60 Udover rødbrunt og turkisblåt, er 
kun benyttet okkergult.

3) O. 1400 udsmykkedes korets og skibets ny
byggede hvælv med kalkmalerier. Tillige udma- 
ledes væggene i de to hovedafsnit, men heraf er 
kun enkelte rester bevaret på korets nordvæg.61

Korhvælvet. De fire hvælvkappers udsmyk
ning illustrerer tilsammen Dommedag. Bille-
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Fig. 27. Basunblæsende ærkeengel, som opvækker de døde sjæle på Dommedag (s. 2144). Kalkmaleri o. 1400 på 
korhvælvets sydkappe. Egmont Lind fot. 1950. - Archangel blowing a trumpet to awaken the Dead on the Day of 

Judgement. Mural painting c. 1400 on the south cell of the chancel vault.

derne viser imidlertid kun dommen og de for
dømte, mens de frelste ikke har fået plads i 
hvælvkapperne.

I østkappen sidder den kappeklædte Kristus på

regnbuen indfattet i mandorla. Kristus, der er 
afbildet frontalt med korsglorie, fremviser sine 
sår. På Kristi højre side knæler Jomfru Maria, 
indhyllet i sin kappe, i forbøn for menneskene.

Fig. 28. Dommedag med de fortabte sjæle, som føres til helvede (s. 2144). Kalkmaleri o. 1400 på korhvælvets 
nordkappe. Eigil Rothe fot. 1901. - The Last Judgement with the Damned being led into Hell. Mural c. 1400 on the 
north cell of the chancel vault.

148*
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Fig. 29. Satan i helvedesgabets flammer, sml. fig. 28 
(s. 2144). Kalkmaleri o. 1400 på korets nordkappe. 
Egmont Lind fot. 1950. - The Devil in the Jaws of 
Leviathan, cf. fig. 28. Mural c. 1400 on the north cell of 
the chancel vault.

Den netop opstandne nøgne sjæl ved hendes side 
folder ligeledes sine hænder i bøn. Den knæ
lende Johannes Døber ses på Kristi venstre side.

Sydkappen udfyldes næsten helt af den basun- 
blæsende ærkeengel, hvis meget store vinger 
breder sig beskyttende over de opstandne men
nesker (fig. 27). De nøgne sjæle, hvoraf to slæ
ber af sted med kiste synes med blandede følel
ser at bevæge sig mod vest. Midt i vestkappen 
står Mikael Sjælevejer (fig. 23) med sin bismer- 
vægt. Hans vældige vinger, ansigtets milde træk 
og kroppens graciøse holdning giver skikkelsen 
både ynde og storhed. I den ene vægtskål, der 
vipper opad, sidder en nøgen sjæl og river sig i 
håret mens djævlen, i den anden skål, hjulpet af 
en lidt større djævel lige bagved Mikael, gør alt 
for at tynge deres skål ned.62

I nordkappen føres de fordømte, heriblandt to 
gejstlige med tonsur, i lænker af to hornede 
djævle mod helvedesgabet (fig. 28). Men selv

om alt håb her synes at lades ude, viser englen, 
der kommer flyvende med sværdet parat til at 
hugge lænken over, at der selv i den yderste 
time kan være håb om frelse. En anden djævel 
bærer en nøgen synderinde, med skuldertaske 
og en æg- eller brystformet genstand mellem 
hænderne, på ryggen ind i det frygtindgydende 
dyregab. Muligvis personificerer hun en af de 
syv dødssynder, Luxuria? (utugt). I selve flam
megabet sidder Satan (fig. 29), helvedes kronede 
hersker.

På korets nordvæg er der kun svært identifi
cerbare fragmenter tilbage. Længst mod vest ses 
en lille nøgen sjæl, der bliver trukket opad af en 
fragmentarisk bevaret engel, hvis vinge eller 
dragt har været tofarvet i rødt og grønt. Ved 
afdækningen 1900 sås et ulæseligt †skriftbånd 
over englens hoved. Øst for indvielseskorset ses 
fremdeles, som et gult parti, et fragment, der af 
Rothe tolkedes som en sengestolpe. Længere 
mod øst er malet en stor glorieret person i fod
sid dragt.63 Fragmenterne er for få til en sikker 
bestemmelse af maleriets emne, men den nøgne 
sjæl, der modtages af en engel, indicerer et bil
lede af den himmelske frelse, der som nævnt 
savnes i hvælvets dommedagsfremstilling.64

I skibets første hvælv fra øst er gengivet helgen
legender; dog er nu kun bevaret billeder i nord- 
og sydkappen.

I østkappen sås †S. Erasmus’ martyrium, der 
af Rothe blev identificeret ved at, »de to Bød
delknægte kunde ses dragende Svingene til Vin
den, hvorom Martyrens Tarme rulledes op«; re
sten af figurerne var ødelagte.65

Scenen i sydkappen skildrer Olav den Helliges 
kapsejlads med broderen Harald Hårderåde om 
Norges trone (fig. 30). To næsten ens skibe vises 
i høj sø med spændte sejl stævnende mod øst. 
Begge skibe er klinkbyggede kogger med agter
kastel, og det store råsejl er fastholdt til masten 
med en rakke. I det bageste skib, hvis forstavn 
er smykket med et bagudrettet dragehoved, ses 
tre personer. De to besætningsmænd er travlt 
beskæftiget med at forøge skibets hastighed, 
den ene ved at ro, mens den anden ordner skibets 
sejl. Det forreste skib, der har et latinsk kors 
øverst i masten, er kun bemandet med kong
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Fig. 30. Olav den Helliges kapsejlads (s. 2144). Kalkmaleri o. 1400 på sydkappen i skibets første fag. Eigil Rothe 
fot. 1901. - St. Olafs boat race. Mural c. 1400 on the south vault cell in the first bay of the nave.

Olav. Den kronede mand står i skibets agter
stavn og er ved at afskyde en pil i skibets sejl
retning. Billedet gengiver en legende eller folke
vise om kapsejladsen mellem de to halvbrødre. I 
modsætning til fremstillingen i Skamstrup (s. 
816-817), der er den eneste anden gengivelse af 
kapsejladsen i dansk kalkmaleri, følger maleri
erne i Højby kirke folkevisens ordlyd mere om
hyggeligt.66 Til trods for, at de to brødre byt
tede skibe, Harald fik Olavs, »Ormen hin snare«, 
mens Olav sejlede i Haralds, »Oksen hin lade«, 
samt at kong Olav og hans mænd gav sig tid til 
at overvære messe inden afrejsen, nåede Olavs 
skib først til Trondhjem. Ved guddommelig 
kraft sejlede hans fartøj så stærkt, at den pil han 
afskød fra skibets forstævn landede bag båden.67

I vestkappen er kun topornamentet bevaret.
Nordkappens scene gengiver S. Laurentius’ 

martyrium. Den nøgne, glorierede martyr lig
ger på risten, mens fire bødler, i korte vamse og 
lange snabelsko, udfører deres makabre hånd
værk. De to bødler, der står på hver side af ri

sten, holder ilden ved lige med ildvifte og blæse
bælg, mens en tredje giver ilden ekstra næring 
ved at hælde olie på flammerne. Den sidste bød
del holder Laurentius’ ben nede med en høtyv. 
Bagest i nordre side står kejser Valerian og bi- 
våner martyrens pinsler.

I skibets andet hvælv fortælles Kristi barndoms
historie, bortset fra østkappen, hvor S. Jørgens 
kamp mod dragen er gengivet (fig. 31). Midt i

Fig. 31. S. Jørgen og dragen (s. 2145). Kalkmaleri o. 
1400 på østkappen i skibets andet fag. Eigil Rothe fot. 
1901. - St. George and the dragon. Mural c. 1400 on the 
east vault cell in the second bay of the nave.
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Fig. 32. Kongernes tilbedelse (s. 2146). Kalkmaleri o. 1400 på vestkappen i skibets andet fag. Eigil Rothe fot. 
1901. - The Adoration of the Magi. Mural c. 1400 on the west vault cell in the second bay of the nave.

kappen ses den rustningsklædte yngling med 
opslået visir og korskronet hjelm. Han galop
perer med sænket lanse mod det frygtindgy
dende uhyre. Den hornede drage med spidse 
hugtænder og tungen hængende ud af kæften 
har rejst sig på sine to ben. Prinsesse Kleodeline, 
i kostbar kjole med lange pynteærmer og spidse 
snabelsko, knæler i kappens nordre side.

I sydkappen gengives to scener. Mod øst ses 
Bebudelsen. Den glorierede jomfru Maria har 
knælet ved sin læsepult, men vender sig over
rasket mod den lige ankomne engel. Budskabet 
(Luk. 1,28) er skrevet med majuskler på englens 
skriftbånd: »Ave gratia plena. Dominus ...«, 
(vær hilset, du benådede. Herren ...) I kappens 
vestre side er gengivet Forkyndelsen for hyr
derne. Englen med skriftbåndet, hvis tekst ikke 
mere kan læses, fortæller den glædelige nyhed til 
en hyrde, der er iført kort dragt og strudhætte. 
Omkring dem ses får, to bukke, der stanges og 
et lille hermelinlignende dyr.

Kongernes tilbedelse bliver skildret i vestkap
pen (fig. 32). I billedets midte ses Maria sid
dende i en seng med rudemønstret (med franske

liljer) sengetæppe. Hun fremviser det lille svø
belsesbarn for de hellige tre konger, der frem
bærer deres gaver. Ved sengens hovedgærde står 
Josef med hånd under kind og en bredbræmmet 
hat på hovedet. Allerede ved afdækningen af 
maleriet var scenen beskadiget. Af den ældste, 
barhovede konge, der knæler ved sengens fod
ende, var kun overkroppen til midt på brystet 
bevaret (fig. 39). Længst til venstre i billedet står 
de to andre konger. Begge har krone på hovedet 
og er iført kostbare dragter, specielt den yngste 
konge, hvis klædning har lange nedhængende 
pynteærmer med tunger ved ærmeåbningen og 
et stort metalbælte hængende om hoften. Den 
midterste konge peger mod stjernen lige over 
Marias hoved. Kongernes tilbedelse i den nært 
beslægtede udsmykning i Jyderup kirke (s. 739, 
fig. 11) synes malet efter samme forlæg.

Nordkappens motiv er Fremstillingen i tem
plet kombineret med Kyndelmisse (fig. 33). I 
kappens midte er placeret et sekskantet alter
bord, hvorpå det lille Kristusbarn står, klædt i 
fodsid kjortel og med korsglorie. Barnet, med 
højre hånd løftet velsignende, bliver støttet af
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Fig. 33. Fremstillingen i templet (s. 2146). Afdækning af kalkmaleri o. 1400 på nordkappen i skibets andet fag. 
Eigil Rothe fot. 1901. - The Presentation in the Temple. The uncovering of this mural from c. 1400 on the north vault cell 
in the second bay of the nave.

den glorierede Maria og gamle Simeon, der har 
tildækket sine hænder. Til højre i kappen, bag 
Simeon står Josef med Marias renselsesoffer, tre 
duer i en kurv. Bag Maria, i kappens vestre side, 
står en ung kvinde med et snoet lys i hånden.

Skibets tredje hvælv rummer både moralise
rende fremstillinger og helgenlegender. Østkap
pen har to adskilte billeder: Det nordre gengiver 
en episode fra S. Eligius’ legende (fig. 34). Den 
fromme guldsmed, senere biskop, er ved at sko 
en hest på sin helt specielle måde. Længst mod

nord står S. Eligius i kort dragt og med skøde
skind. Han sætter en ny sko på benstumpen, 
som lærlingen holder. I kappens midte ses he
sten tålmodigt ventende med resten af det af
huggede ben løftet. Scenen stemmer ikke over
ens med den oprindelige legende, hvor S. Peder, 
i lærlingens skikkelse, udfører den mirakuløse 
handling, men gengiver sandsynligvis en se
nere, ændret udgave af historien.68

Længst mod syd i samme kappe sidder en nø
gen, behåret kvinde og spinder. Hendes krop er

Fig. 34-35. Kalkmaleri o. 1400. 34. S. Eligius’ legende (s. 2147). På østkappen i skibets tredje fag. 35. S. Stefans 
martyrdød (s. 2149). På sydkappen i skibets tredje fag. Egmont Lind fot. 1950 - Mural c. 1400. 34. The legend of 
St. Eligius. On the east vault cell in the third bay of the nave. 35. The martyrdom of St. Stephen. Mural c. 1400 on the 
south vault cell in the third bay of the nave.
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Fig. 36. Memento mori (s. 2149). Kalkmaleri o. 1400 på vestkappen i skibets tredje fag. Eigil Rothe fot. 1901. - 
Memento mori. Mural c. 1400 on the west vault cell in the third bay of the nave.

Fig. 37. To uidentificerede legendescener (s. 2149). Kalkmaleri o. 1400 på nordkappen i skibets tredje fag. Eigil 
Rothe fot. 1901. - Two unidentified scenes of legends. Mural c. 1400 on the north vault cell in the third bay of the nave.
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ikke hudfarvet, men grå. Samme farve er også 
benyttet til hendes hår, samlet i en knude i nak
ken, og redskaberne, en håndten i højre hånd og 
opstanderen med spindematerialet placeret mel
lem hendes ben. Selv om den spindende kvinde 
tidligere er sat i forbindelse med en anden S. 
Eligiuslegende, hvor den hellige mand blev fri
stet af djævlen i en kvindes skikkelse, er hendes 
tilstedeværelse i sammenhængen svær at tolke.69 
Efter alt at dømme hører hun imidlertid ikke 
sammen med S. Eligiuslegenden.70

I sydkappen ses den første martyr, S. Stefans 
martyrium (fig. 35). Liggende på jorden, alle
rede med helgenglorie, bliver han stenet af to 
bøddelknægte iført korte vamse og lange sna
belsko. Stenene, som de to bødler allerede har 
kastet, er blevet siddende forskellige steder på 
martyrens krop.

I vestkappen er afmalet et memento mori, et 
alvorligt manende »Husk du skal dø« (fig. 36). 
Forrest rider en ung falkejæger med jagtfalken 
på højre hånd (fig. 38). Han er klædt i tidens 
modedragt med vajende fjerbusk i hatten, kort 
vams med flagrende, vide pynteærmer, kæde 
med bjælder om skulder og bryst og lavtsid
dende bælte samt ekstraordinært lange og spidse 
snabelsko. Hans plettede hest er smykket med 
fornemt seletøj. Bagved falkejægeren kommer 
en mager, nøgen person ridende på en okse. 
Han har sin bue spændt parat til skud og sym
boliserer dødens sikre komme.71

De to billeder i nordkappen er vanskelige at 
tyde med sikkerhed. Mod øst står et par, der 
omfavner hinanden. Kvinden er i lang kjole og 
med hvidt hovedlin, manden i tidens modedragt 
med hat, kort vams med vide ærmer og taske 
ved hoften samt snabelsko (fig. 37). Med ven
stre arm holder han om hendes skuldre mens 
han med højre hånd peger enten mod kvinden 
eller den lille djævel, der hvisker hende noget i 
øret. I kappens midte ses en kvinde, hvis hånd er 
hugget af. Efter hendes dragt at dømme er det 
sandsynligt, at det er samme kvinde som i den 
foregående gengivelse. Knælende holder hun 
med venstre hånd om højre hånds håndled, 
hvorfra blodet strømmer. Den afhuggede hånd 
ligger foran hende på marken, enten i en for-

Fig. 38. Falkejæger. Detalje af memento mori, sml. 
fig. 36 (s. 2149). Kalkmaleri o. 1400 på vestkappen i 
skibets tredje fag. Eigil Rothe fot. 1901. - Hunter with 

falcon. Detail of Memento mori, cf. fig. 36. Mural c. 1400 
on the west vault cell in the third bay of the nave.

dybning eller i et rundt fad. Overfor hende, på 
den anden side af et lille træ, ses en mand i rejse
dragt, muligvis en pilgrim. Han er iført lang 
kjortel, kort kappe og har bredbræmmet hat og 
taske. Med sin vandringsstav peger han mod 
den afhuggede hånd. Blandt de mange tolk- 
ningsforsøg er både en Jakobslegende, illustra
tion til et elskovsdigt og moraliserende scener 
blevet foreslået, uden at en bestemt tolkning har 
kunnet blive bekræftet.72

Ornamentik og farver. Alle hvælvkapper, både i 
kor og skib, er øverst udsmykket af et træ, der 
med en lige stamme vokser ud fra kappens top. 
Træerne er så godt som symmetrisk opbygget



2150 ODS HERRED

med spiralformede grene og har blade i forskel
lige former og farver. I hvert hvælv er gengivet 
to forskellige typer træer, placeret parvis over 
for hinanden. Kun et sted, over helvedesfrem- 
stillingen i korets nordkappe, adskiller træet sig 
fra de øvrige (fig. 28). Stammen er her tredelt og 
træet har en nedhængende asymmetrisk vækst. 
Træet er sygt, det har mistet sin livskraft. Til
syneladende er træerne malet inden figurkom
positionerne, hvilket tydeligst ses i Olav den 
Helliges kapsejlads (fig. 30), hvor træets blade 
og grene flere steder er blevet overmalet af de to 
skibes mast og sejl.

Hvælvenes øvrige udsmykning, der følger et 
nogenlunde fast system, både i kor og skib, be
står af planteornamentik langs hvælvbuer og 
ribber. Langs hvælvbuerne er malet palmetter, 
mens treblade kanter ribberne. Farveskalaen be
herskes af okkergult, rødbrunt, gråt og grønt. 
Udsmykningens nærmeste paralleller i stilistisk 
henseende findes i Undløse (s. 365, fig. 8), Jy
derup (s. 738f.) og Mørkøv (s. 781f., fig. 9) samt 
til dels i Skamstrup (s. 815f.) og Bregninge (s. 
1735f.).

†Kalkmalerier. 1) O. 1200-1300? udsmykkedes 
smigen og den indre åbning af de små, højtsid
dende vinduer på skibets og korets vægge, samt 
triumfvæggen, se ovenfor. Den udsmykning af 
skibets nordvæg i det første hvælvfag, som blev 
fremdraget 1901, men umiddelbart efter over- 
kalkedes igen, er muligvis fra samme periode 
(fig. 40). Det fremdragne fragment omfattede en 
ca. 100 cm høj frise, der var placeret forholdsvis 
lavt, ca. 1 m over gulvniveau.73 Billedfrisens 
centrum var en Korsfæstelsesfremstilling med 
Maria og Johannes ved korsets fod. Over kors- 
armene, der havde firkantede endefelter, svæ
vede en engel? og en fugl?74 Fra vest sås en pro
cession af fem skæggede mænd bevæge sig mod 
Korsfæstelsen. De var iført lange dragter med 
spiralformede ornamenter, der markerer maven, 
og lange kapper. Hver anden havde henholdsvis 
et skriftbånd og en korsstav i hånden. Til højre, 
øst for Korsfæstelsen, stod yderligere en person, 
en skægløs mand med korsstav. Scenen afslutte
des nedadtil med en palmetbort, der ikke umid
delbart har nogen direkte paraleller i vore andre 
kalkmalerier.75 Figurer og ornamenter var malet

Fig. 39. De hellige tre konger. Detalje af fig. 32 (s. 2146). Kalkmaleri o. 1400 på vestkappen i skibets andet fag. 
Eigil Rothe fot. 1901. - The Three Magi. Detail of fig. 32. Mural c. 1400 on the west vault cell in the second bay of the
nave.
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Fig. 40. Korsfæstelsen og procession af mænd med korsstave og skriftbånd (s. 2150). †Kalkmaleri o. 12-1300 på 
skibets nordvæg i første fag. Eigil Rothe fot. 1901. - The Crucifixion and procession of men with staff-crosses and 
inscribed scrolls. †Mural c. 1200-1300 on the north wall in the first bay of the nave.

med mønjerødt (dekomponeret) og rødbrunt på 
et ru hvidtekalklag.

2) O. 1380-90. Midt i den ovenover omtalte 
udsmykning på skibets nordvæg var et indvielses- 
kors af samme type som det bevarede på korets 
nordvæg. Rester af indvielseskors blev i 1962 
også fundet på skibets vestvæg.

3) O. 1400. Ifølge Rothe var de spor efter fi
gurbilleder, som afdækkedes over den lige om
talte senromanske udsmykning på skibets nord
væg, samtidige med hvælvenes udmaling. I for
bindelse med kirkens restaurering 1961-64 blev 
der også fundet rester efter udsmykning af 
triumfvæggen (fig. 41). Nord for korbueåbningen 
sås tre delvis bevarede personer, sandsynligvis 
apostle. Den midterste, hvis taske var smykket 
med en Ibskal, kan herved med rimelig sikker
hed identificeres som S. Jakob den ældre.76 Sam
tidigt blev fundet nogle kalkmalerispor på ski
bets vestvæg, langs hvælvbuen trepasformede 
bueslag foruden fragmenter af rød maling, mu
ligvis en dues vinger og hale.77

4) O. 1400-1500? Den gulrøde indskrift på ski
bets nordvæg i andet fag er tidsmæssigt svær at 
bestemme (fig. 42). Tilsyneladende var der tale

Fig. 41. Apostle (s. 2151). Fragment af kalkmalerier o. 
1400 på triumfvæggens nordre halvdel. Egmont Lind 
fot. 1962. - Apostles. Fragment of murals c. 1400 on the 
north part of the east wall of the nave.
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Fig. 42. Indskrifter (s. 2152). †Kalkmalerier o. 14-1500 på skibets nordvæg i andet fag over indgangen til kapellet. 
Eigil Rothe fot. 1901. - Inscriptions. †Murals c. 1400-1500 on the north wall in the second bay of the nave, above the 
entrance to the chapel.

om to indskrifter. Øverst på væggen sås med 
minuskler på latin: »Locus caluar«, der med stor 
sandsynlighed har markeret en af 14 kalvarie- 
eller korsstationer malet på kirkens vægge.78 
Tilsvarende kan den tidligere omtalte indskrift 
og figurscenen over skibets syddør også have 
repræsenteret en af stationerne. Nedenunder den 
latinske indskrift, lidt forskudt mod øst, var den

anden indskrift, hvor der på gammelt dansk 
med minuskler var skrevet:

wa sum i ræthe skipælse ok 
mæth guthælik acth aser thæl 
wars hæræs ihs xpi pinsæl 
wapæn tha hauær han af sac 
tæ pætær apostæl.......... 79

5) O. 1550-1600. På væggene i både skib og 
nordkapel har der været malede draperier, op
hængt på en stang. Rothe afdækkede draperi
erne på skibets nordvæg under første hvælv (fig. 
43), mens de resterende, på skibets sydvæg, øst- 
ligst, og på nordkapellets vestvæg, kom til syne 
ved restaureringen 1961-64.

INVENTAR
Oversigt. Takket være en udgravning foretaget i for
bindelse med kirkens restaurering 1961-64 er vor vi
den om dens indretning i romansk tid mere omfat
tende, end det sædvanligvis er tilfældet: Foruden det 
bevarede alterbord og selve døbefonten har man 
kendskab til sidstnævntes placering på et rundt po

Fig. 43. Draperier (s. 2152). †Kalkmaleri o. 1550-1600 
på skibets nordvæg i første fag. Eigil Rothe fot. 1901. 
- Drapery. †Mural c. 1550-1600 on the north wall in the 
first bay of the nave.
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dium i skibets midtgang tæt ved indgangsdørene. 
Ved skibets langvægge var der murede bænke; en 
nord-sydgående skranke vest for dørstederne afskil- 
rede en plads med muret bænk langs vestvæggen, 
formentlig til kirkens patron. Ligesom det var sket i 
senmiddelalderen blev de fundne spor atter dækket 
med et tykt lag sand for at eliminere gulvets store 
skævhed. - Fra romansk tid er endvidere overleveret 
to korsprydede gravsten kun kendt på deres nuvæ
rende plads tæt ved indgangsdøren til våbenhuset. Et 
fundament i tårnrummet stammer enten fra et alter
bord eller et yngre fontepodium. Ved middelalderens 
slutning tilkom den gotiske skabstavle på alterbordet, 
korbuekrucifikset, som nu hænger på skibets nord
væg, og dørfløjen mellem kor og sakristi. Endvidere 
erhvervedes kirkens største klokke fra 1518 af den 
kendte støber Johannes Fastenowe.

Ved midten af 1500’rne anskaffedes alterstagerne, 
og årstallet 1555 læses på en af gavlene i den sjældne 
række bevarede stole, alle med varierede skæringer, 
bl.a. medaljonhoveder. Også alterbordsforsiden, der 
i århundredets sidste fjerdedel er udført i Harmen 
snedkers værksted, fremviser renæssancehoveder, 
dog mere primitive i udførelsen; felternes malerier er 
signeret af samme maler som andre af værkstedets 
paneler. På den nuværende degnestol ses reliefskåret 
årstal 1589. Næppe mere end et årti senere er prædi
kestolens opgang og det dertil hørende brofag op
stillet, men ikke på nuværende plads, snarere i skik
kelse af et pulpitur, måske som en lektorieprædikestol 
tværs over korbuen. Den københavnske klokkestø
ber Borchart Gellgiesser Quellichmeyer leverede 
1603 den anden af kirkens tre klokker, mens dåbs- 
fadet blev skænket 1621 af sognepræsten Bertel Eske- 
sen, der syv år senere lod opsætte et epitafium over 
sin fader og forgænger i embedet, Eske Bertelsen, 
†1619. Den helstøbte prædikestol, med malet datering 
1656, er udgået fra Lorentz Jørgensens kendte værk
sted i Holbæk.

Som vanligt er 1700’rne kun i ringere grad repræ
senteret, men der er bevaret en kalk og disk fra 1718, 
den tredje klokke støbt 1744, et præsteepitafium fra 
1748 og i sakristiet en blåmalet stol til præsten. Fra 
1800’rne haves en tindåbskande af den især i Nord
sjælland almindelige slangehankstype, og o. 1870 op
hængtes et kirkeskib. Det var også i dette århundre
des anden halvdel, at inventaret maledes i den da så 
yndede egetræsfarve. I dag står kirken stærkt præget 
af restaureringen 1961-64, da korpartiet indrettedes 
med ny alterskranke og trappe fra skibet; endvidere 
skiftede fonten og epitafierne plads, stolene istandsat
tes med nye sæder og ryglæn. Også salmenummer
tavler samt en præsterækketavle fornyedes, og yngre 
overmalinger fjernedes.

Fig. 44. Fundament i tårnrummet, op ad vestvæggen, 
fundet ved udgravning 1962. Formentlig rester af †al- 
terbord, men muligheden for et †fontepodium kan 
ikke udelukkes (s. 2154). Erik Skov fot. 1962. - Foun
dation in the tower chamber, abutting the west wall, exca
vated in 1962. Probably the remains of an †altar, but the 
possibility that it might be a font podium cannot be ruled 
out.

Alterbordet (fig. 45), er for den vestlige to tred
jedels vedkommende oprindeligt, mens resten 
antagelig er en gotisk tilføjelse.39 Det måler 165 
x ca. 100 cm, er ca. 100 cm højt over nuværende 
gulv og står ca. 55 cm fra korets østvæg. Det 
romanske bord er af kampestenskvadre og jern-

Fig. 45. Middelalderligt alterbord af kampestens
kvadre og jernal med indridsede linjer i pudsen 
(s. 2153). Olaf Olsen fot. 1962. - Medieval altar of gran
ite ashlars and bog iron with incised lines in the plaster.



2154 ODS HERRED

Fig. 46. Alterbordspane- 
lets sydside med frag
mentarisk bevarede 
evangelistmalerier 
(s. 2155). Eigil Rothe 
fot. 1901. - South side of 
the altar frontal with frag
mentary paintings of the 
Evangelists.

al; det fremtræder pudset både på sider og top.80 
På forsiden er indridset parallelle linjer inden for 
kanterne, og på nordsiden ses lignende linjer 
trukket i kvartcirkel; disse detaljer skjules nu af 
paneler og en nyere bordplade. Senere er bordet 
udvidet mod øst, og den bageste del opmuret af 
munkesten, to skifter højere end resten, antage
lig som støtte for altertavlen, sml. eksempelvis 
Havrebjerg (s. 1095).

†Sidealterborde? Fundet af et trin foran triumf
væggen (sml. fig. 5-6) antyder tilstedeværelsen 
af sidealterborde.39

†Alterbord? I forbindelse med restaureringen 
1961-64 stødte man i tårnrummet på et funda
ment, som fra vestvæggen strakte sig ca. 260 cm 
mod øst og ca. 200 cm i nord-sydlig retning 
(fig. 44). På de tre frie sider begrænsedes det af et 
30-40 cm højt skifte af store sten, til dels lagt på 
et lag kalk- og teglstensbrokker, formentlig hid
rørende fra tårnets opførelse. Randstenene var af 
rå kamp, undtagen den nordøstre hjørnesten, 
som var tilhugget af jernal og formodedes at 
stamme fra skibets oprindelige †vestdør, idet to 
af stenens flader dannede en stump vinkel, som

nøje svarede til vestdørens smig. Oven på rand
stenene var i nord og syd aftryk af en helstens 
munkestensmur. I syd sås spor af et rulskifte op 
til vestvæggen, men i øvrigt fandtes ikke tegn 
på, at bordet havde været muret direkte op mod 
væggen. Det indre var udfyldt af en almindelig 
murkærne bestående af små marksten og enkelte 
teglstensbrokker i fed kalkmørtel. - Ved gulv
undersøgelser i forbindelse med restaureringer 
er der i flere kirkers tårnrum fundet spor af fun
damenter, der almindeligvis betragtes som fon
tepodier, sml. Mørkøv og Tømmerup (s. 798 og 
1430). I førstnævnte tilfælde bekræftes opfattel
sen ved tilstedeværelsen af mørtelaftryk efter en 
fontefod; andre steder står tolkningen åben.81 
Med den nuværende viden, byggende på de hid
til gjorte fund af fundamenter i tårnrum, er det 
næppe muligt med sikkerhed at afgøre, om der 
her er tale om et †fontepodium eller alterbord. 
Sidstnævnte opfattelse støttes dog af, at man i 
tårnrummets gulv har fundet to små sammen
krøllede silkeklude, hvis velbevarede farver, 
karmoisinrød og grønlig, tyder på, at de har væ
ret brugt til indhyldning af †relikvier?82
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Fig. 47. Reliefskårne hoveder i sviklerne på alterbordspanelets forside, sml. fig. 48 (s. 2155). LL fot. 1982. - Heads 
carved in relief in the spandrels of the altar frontal, cf.  fig. 48.

Alterbordspaneler (fig. 48). Forsiden og sydpa- 
nelet stammer fra 1500’rnes sidste fjerdedel,83 
mens nordpanelet er et yngre enkelt fyldings- 
panel. De gamle hører til en i Vestsjælland vel
kendt type, der formentlig skal henføres til Har
men snedkers værksted,84 med malerier signeret 
HM eller MH.85

Den mere detaljeret udførte forside har tre ar
kadefelter adskilt af kannelerede pilastre, og i 
sviklernes cirkelfelter reliefskårne hoveder i 
bladkrans (fig.47), hvor sydpanelets to felter 
alene har rosetter. Hovederne er skåret af en an
den svend end de hidtil beskrevne panelers, sml. 
f. eks. Sejerø.86 Der er foretaget beskæringer af 
sydpanelet og ændringer ved sammenføjningen 
med forsiden.

Dennes farveholdning er hovedsagelig rød og 
grøn med noget hvidt; sydpanelets har taget be
tydelig skade og er kun fragmentarisk bevaret. 
Malerierne er malet på en tynd kridtgrund i tem
pera og viser på forsiden: Fødslen, Opstandelsen 
og Pinseunderet. Refererende hertil læstes 1918 i 
de nedre smalfelter indskrifter med gul fraktur 
på sort bund: »Nativ(i)tas Mat: 2«, »Resurrectio 
Mat: 28« og »Spiritvs sanctvs Act: 2«, forment
lig rekonstruerede ved restaureringen omkring 
århundredskiftet. Felterne står nu blåsorte. Den 
landskabelige baggrund er grøn, og det lidt, der 
ses af himlen, er blå med rød og gullighvid man- 
dorla; i fødselsscenen er stjernen rød. Dragterne 
hovedsagelig røde og grønblå. Sydpanelets to 
evangelister er afbildet som gamle, langskæg
gede, gråhårede mænd, der sidder og skriver i 
store bøger. Den ene kan identificeres som Mat- 
tæus med englen stående foran sig, af den anden 
er blot bevaret overkroppen og øverst i feltet

svævende due (fig. 46). Det må antages, at nord
panelet har haft billeder af de to manglende 
evangelister, jfr. paneler malet 1581 i Senge
løse.87 Georg Garde nævner de to evangelister 
som ganske jævne eksempler på Jost Ammans 
(1539-91) indflydelse i Danmark.88 Malerens sig
natur, sammenskrevet HM med sort ses nederst 
til venstre i Mattæusfeltet. Baggrunden er lys 
rød. Rammeværket har været ådret med rødt på 
gult, og nordpanelet havde 1918 en tilsvarende 
bemaling; nu står det afrenset.

†Alterklæder. 1775 indkøbtes 10 alen rødt sa
tin, da man ikke kunne skaffe rødt plys.20 1839 
beregnedes udgiften til et nyt klæde af karmoi
sinrødt silkefløjl med shirtingsfor og ægte guld
galoner, desuden kongekrone, initialer samt 
broderet årstal.50 1861 trængte alterklædet til op- 
farvning.89

Altertavlen (fig. 51) fra o. 1475-1500, er en go
tisk skabstavle med to fløje og predella. Kun

Fig. 48. Alterbordspanel fra 1500’rnes sidste fjerdedel 
med malerier forestillende Fødslen, Opstandelsen og 
Himmelfarten (s. 2155). LL fot. 1982. - Altar frontal 

from the last quarter of the 16th century with paintings of 
the Nativity, the Resurrection and the Ascension.
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Fig. 49. Detalje af altertavlens midtskab, sml. fig. 51. 
Maria ved korsets fod (s. 2156). LL fot. 1982. - Detail 
of the central compartment of the altar-piece, cf. fig. 51. 
The Virgin Mary at the foot of the Cross.

fragmentariske rester af malerier på kridtgrund 
er bevaret på fløjenes yderside. Over midtskab 
og fløje er et topstykke fra o. 1630.90 Midtskabet 
måler 201 x 158 cm og viser Korsfæstelsen. Flø
jene er hver 79 cm brede, vandret delt og rum
mer seks reliefskårne fremstillinger; på nordre 
fløj gengives tre episoder fra Kristi barndoms
historie, mens Lidelseshistorien fortælles på 
sydfløjen (fig. 52). Skabet indrammes af en pro
filliste, og hvert felt afsluttes foroven af smalt, 
gennembrudt stavværk. Den 28 cm høje og 172 
cm brede predella, med en firkantet åbning i 
syd, har en malet fremstilling af Kristus og de 12 
apostle.

I Korsfæstelsen flankeres Kristus af de to rø
vere. Den figurrige gengivelse nedenunder kor
sene er skåret i tre blokke. I midten ses Pilatus 
og skriveren i forgrunden,91 mens Maria Mag
dalene omfavner korstræet og en engel opsamler 
Kristi blod i sin kalk. De små episoder i bag
grunden skildrer soldaterne, der kaster terning 
om Kristi kjortel (fig. 50) og det efterfølgende 
slagsmål. Blokken på Kristi højre side gengiver 
den gode gruppe, hvor den segnende Maria støt
tes af Johannes og en af kvinderne (fig. 49). Bag

Maria, omgivet af soldater og et udsnit af folke
mængden, der overværer Korsfæstelsen, ses 
Longinus pegende mod sit blinde øje. I den onde 
gruppe fremstillet på Kristi venstre side, står 
Stefaton nærmest korset med eddikespanden i 
venstre hånd. Høvedsmanden, der poserer i for
grundens midte, er klædt i kort, snæver dragt 
og lang kappe. Han har venstre hånd i bæltet, 
mens han med den anden peger op mod Kristus. 
Manden i lang dragt yderst til højre, der med 
gestikulerende hænder henvender sig til høveds
manden, er sandsynligvis Kaifas. De fem mænd 
i baggrunden, hvoraf to har blikket rettet mod 
Kristus, er jøder, tilskuere ved henrettelsen.

Nordfløjens øverste relief, skåret i én blok li
gesom de øvrige gengivelser på fløjene, viser 
Bebudelsen. Til højre knæler Maria ved sin læse-

Fig. 50. Detalje af altertavlens midtskab, sml. fig. 51. 
Soldaterne kaster terning om Kristi kjortel (s. 2156). 
LL fot. 1982. - Detail of the altar-piece’s central compart
ment, cf. fig. 51. The soldiers casting lots for Christ’s robe.
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Fig. 51. Altertavle fra o. 1475-1500. I midtskabet Korsfæstelsen, på fløjene Kristi barndoms- og passionshistorie 
(s. 2155f.). LL fot. 1982. - Altar-piece c. 1475-1500. In the central compartment, the Crucifixion, and on the wings the 
Childhood and Passion of Christ displayed.

pult. Med en håndbevægelse overbringer englen 
det glædelige budskab til Maria. I midten vises 
Kristi fødsel. Den knælende Maria i venstre side 
tilbeder det nyfødte barn, der ligger på et klæde 
holdt af to engle. Josef, med hånden skærmende 
over det nu forsvundne lys i staldlygten, knæler 
ligeledes ned i højre side. Bagved Maria ses stal
den med oksen og æselet. Barndomshistorien af

sluttes med Kongernes tilbedelse i nederste felt. 
Ærbødigt på knæ overrækker den ældste konge 
sin gave til det nøgne Jesusbarn, der sidder på 
sin moders skød.

Det øverste af sydfløjens relieffer gengiver 
Bønnen i Getsemane have. Mens tre apostle so
ver, knæler Kristus i bøn foran klippen, hvorpå 
kalken står. I feltet nedenunder får Kristus sin

Danmarks Kirker, Holbæk amt 149
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dødsdom. Kristus, med korslagte, men ikke 
bundne hænder, bliver ført for Pilatus af to bød
delknægte. To mænd, den ene en soldat i rust
ning, står gestikulerende bagved længst til ven
stre. Pilatus, i billedets højre side, vasker sine 
hænder i fadet holdt af en tjenestedreng, mens 
en anden står parat med håndklædet. Kristi pine
fulde vej til Golgata illustreres i den sidste scene. 
Kristus er segnet under det tunge kors. Ved dets 
fodende ses Simon fra Kyrene. To bødler slår 
Kristus med køller eller piske, der nu mangler. 
Johannes og kvinderne ser sørgmodigt til. 
Længst til højre står Veronika og fremviser sve- 
dedugen med aftrykket af Kristi ansigt.

Efter restaurering 1961-64, hvor alle yngre 
malelag blev fjernet, står hovedskabet igen med 
sin originale middelalderlige staffering på kridt
grund, der i partier, specielt på dragterne (fig. 
52), er ret fragmentarisk bevaret. Baggrunden 
er forgyldt, mens landskabet er malet med en 
grøn farve, enkelte steder med påmalede blom
ster og græs. Den korsfæstede har hvidlig kar
nation. Til dragterne er foruden guld benyttet 
rødt, grønt, blåt, sort og hvidt. Maria, Johan
nes, Maria Magdalene og den ældste konge i 
Kongernes tilbedelse (fig. 52) samt øvrigheds
personerne bliver fremhævet ved dragternes be
sætninger og brokademønstre i guld. Mønstrene 
er ret primitive; kvadratiske bladguldsblade i 
forskellige størrelser, placeret på de mest synlige 
steder på dragterne, hvorpå enkle granatæble
mønstre er malet. Indskriften på midtskabets 
fodbræt er skrevet med gule minuskler på rød 
bund: »O rex glorie Criste venir cum pace« (O, 
du ærens konge, Kristus, kom med fred).92

På predellaen gengives Kristus med korsglorie 
som smertensmand flankeret af seks glorierede 
apostle på hver side. Rækkefølgen, regnet fra 
nord er: Filip med korsstav, Andreas med kors, 
Judas Taddæus eller Jakob den yngre med kølle, 
Tomas med bog og vinkel, en gejstlig med ton

sur, Mattæus(?), gennemboret af et sværd, Bar- 
tolomæus med kniv, den kronragede Peter med 
nøglen, Johannes med kalken, Jakob den 
ældre(?) med vandringsstav, Paulus med sværd, 
Mattias med økse og Simon med sav. Bund
farven er rød.

Topstykket, flankeres af to kvindelige hermer. 
Til siderne vinger med ret plumpt skårne kvin
der, hvis underkroppe fortsætter i planteorna- 
menter (sml. Særslev s. 1699f. med fig. 20). 
Øverst trekantgavl med et englehoved indram
met af profillister. Såvel på det middelalderlige 
skabs fløje som på topstykkets hjørner og top 
står drejede kugler. Bemalingen fra o. 1630 (jfr. 
årstal bag på tavlen) består af rødt, grønt og 
hvidt med forgyldning på detaljer.

Det samtidige maleri, udført på træ, forestiller 
Opstandelsen og viser Kristus med lændeklæde 
og kappe svævende i en skykrans over sarkofa
gen. De forskrækkede soldater viger fortumlet 
tilbage. Maleriets nærmeste parallel, både i mo
tiv, malemåde og farveholdning findes i stor
stykkets søndre sidefelt i altertavlen i Særslev, 
hvis vinger som nævnt også er beslægtede.93 
Billedet, der domineres af skykransens gule far
ver og stærkt rødt på sejrsfane og kapper, er 
ellers holdt i neddæmpede farver.

På skabets bagside i nederste nordre hjørne 
står: »16 (sammenskrevet) CA 30«, og bagpå 
predellaen er malet med sort: »Opmalet 1827«, 
desuden ses indridset: »A W 1679(0)?« og et bo
mærke, »Anno 10/9 99«, hvortil er føjet med en 
anden hånd »Uden beføjelse« samt »Lakkeret 
1872« og »Andersen«.94

†Altertavle? 1756 omtales den gamle altertavle, 
»der synes at give den historie til kende om de to 
jomfruer, som i kirken myrdede de to unge 
adelsmænd. I samme tavle står og en af parrene i 
billedhuggerarbej de «.95

†(Side) altertavlefigurer? 1) Maria med barnet, 
omtalt 175696 og igen 1808,97 noget ødelagt, 1

Fig. 52. Felter i altertavlens fløje, sml. fig. 51. Regnet fra oven, i venstre række: Bebudelsen, Kristi fødsel, 
Kongernes tilbedelse og i højre række: Bønnen i Getsemane have, Kristus for Pilatus og Korsbæringen 
(s. 2157f.). LL fot. 1982. - Panels of the wings of the altar-piece, cf. fig. 51. On the left: The Annunciation, the Nativity, 
the Adoration of the Magi, and on the right: The Agony in the Garden, Christ before Pilate and Christ carrying the Cross.
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Fig. 53. Alterkalk og disk, begge udført 1718 af Kø
benhavnermesteren Christen Jensen. Under bunden 
er graveret vægtangivelsen: 42 lod 3 kvint (s. 2160). 
LL fot. 1982. - Altar chalice and paten both made in the 
year 1718 by master silversmith Christen Jensen. The 
weight specification: 43 lod 3 kvint is ingraved on the bot
tom.

alen 23 tommer høj (ca. 125 cm). Stod 1756 i 
tårnrummet, 1808 »afsides«.

2) S. Søren, omtalt 1808 som en helgenfigur i 
»bispelig kostume«, med højre hånd udstrakt. 
Højde og placering som nr. 1.97

Altersølv.Kalk og disk (fig. 53), fra 1718. Kal
ken svarer til Rørvigs bortset fra, at den har be
varet sit oprindelige bæger. Højde 22 cm. Under 
bunden graveret: »W(ægt) 42 lod 3 q(vin)t«. 
Desuden ses fire stempler: mestermærke CIS 
over 1716 for Christen Jensen (Bøje 264), Kø- 
benhavnsmærke 1718, guardeinmærke for Con
rad Ludolf og månedsmærke vædderen. Disken 
er 15 cm i tvm. med 1,5 cm bred fane, hvis gra
verede cirkelkors når ned på overgangen mellem 
bund og fane. Svarende til samme mesters disk i 
Blegind (DK. Århus s. 3053). Under bunden to 
ens mestermærker identiske med kalkens. †Al- 
tersølv. 1687 nævnes en forgyldt kalk og disk.20

Ske, antagelig den sølvteske, der anskaffedes
1891.19 Stemplet Tvenstrup for Rasmus Henrik 
Tvenstrup, der fik borgerskab i Randers 1850 og 
døde 1910 (Bøje 2455).

Oblatæske, fra 1949, formet som et skrin; på 
siden drevet guirlande hvorunder med graveret 
skriveskrift: »Højby Kirke 1949«. På låget la
tinsk kors i graveret bladkrans. Under bunden 
Københavnsmærke (19)49 og guardeinmærke 
for Jens Sigsgaard; desuden læses: Haandar- 
bejde. †Oblatæsker. 1) Anskaffet 1711,20 formet 
som en bog, sml. den i Esbønderup fra 1689 
(DK. Frborg. s. 1026, fig. 18). Omtales endnu 
1756.98 2) 1776 betaltes for en æske til oblater,20 
der næste år betegnes sortlakeret." Det er mu
ligvis denne æske, der var af papmache, hvilket 
materiale begrundede anskaffelsen af en ny 
1824.100 3) Fra 1824, af sølv, kasseformet, 13,1 x 
7,8 cm og 9 cm høj, hvilende på fire løvefødder 
og med dreven vinløvsfrise langs låg og bund. 
På låget i relief et kors stående på kranium over 
korslagte knogler og flankeret af bibel og kalk. 
På forsiden kirkens navn, årstallet 1824 og Fre
derik VI.s monogram. Under bunden stemplet 
HM, muligvis for Hans Jacob Møller, Køben
havn, der fik borgerskab 1805 og døde 1852 
(Bøje s. 117).101 Det var formentlig denne æske, 
der ved en misforståelse blev omsmeltet 1948.102
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Fig. 54. †Sygekalk, antagelig den der anskaffedes 
1766 (s. 2161). M. Mackeprang fot. 1918. - †Chalice for 
the Sick, probably the one acquired in 1766.

Alterkande, »Skænket Højby kirke 1972« 
ifølge graveret versalindskrift under bunden. 
Her ses også mesterstemplet for A. Michelsen 
og 925S, flankeret af EJ og AP. Tilhørende ske 
og skål, af krystal, udført af Per Lütken. *Alter
kande, fra midten af 1800’rne eller 1910.103 Af 
porcelæn, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, sort 
med guldkors og -kanter. I Stenstrup Museum 
(inv. nr. 243), formentlig siden 1922.104 †Alter
kande. 1711 betaltes for en tinvinkande på al
tret.20

Sygesæt (fig. 55), antagelig fra kort efter 1876, 
da man ønskede et nyt,19 bestående af kalk og 
disk. Kalken er 13 cm høj med cirkulær fod, 
hvorpå graveret vedbendranke; på bægeret la
tinsk kors i vinløvskrans og på modstående side 
med skriveskrift: »Fra taknemmelige Tilhørere«. 
Under bunden mestermærke CI i oval, Køben- 
havnsmærke med utydeligt årstal og guardein- 
mærke for Simon Groth (1863-1904). Disken er 
8 cm i tvm. med graveret cirkelkors på den 
smalle fane. Under bunden stemplede versaler: 
»I. Holm«, Københavnsmærke 1887, guardein-

mærke for Simon Groth og månedsmærke må
nesegl?. Nyere lille cirkulær oblatæske, af plet.

*(Syge)disk (fig. 84), fra 1700’rnes første halv
del, af tin, 8,5 cm i tvm., med smal fane (0,5 
cm). Midt i bunden ovalt stempel med engel, 
som angiver, at det er engelsk tin; desuden ini
tialerne HCS over årstallet 1704. Fundet i gulvet 
1962. Siden 1990 i NM2 (inv. nr.D77/1990).

†Sygesæt. 1) En lille kalk og disk, omtalt 1687, 
havde o. 1763 ikke været ved kirken i mange år. 
2) 1766 anskaffedes en ny af sølv, som på regn
skabsførerens vegne var betalt af mrs. Knud 
Holte(r?)mann,20 muligvis identisk med den lille 
kalk og disk, der foruden en lille sølvvinflaske 
nævnes i inventariet 186219 og ses på fotografi fra 
1918 (fig. 54).

Alterstager (fig. 56), o. 1550, højde 40,5-41,5 
cm. Den ene stages fod, som er udtalt rød i god
set (sml. Odden), må være fornyet, rimeligvis 
efter 1777, da et par beskadigede messingstager 
omtales.105 Stagerne hviler på tre små, delvis 
fornyede fødder; i lyseskålen en jernpig. 1862 
var de indrettet til †bliklys med spiralfjeder, men 
1893 ønskede synet, at der anskaffedes rigtige 
alterlys, eller i mangel heraf måtte de nærvæ
rende lysepiber holdes smukt hvidmalede.19 - 
Syvarmet stage, hvorpå graveret skriveskrift: 
»Godsejer cand. jur. J. Holm og Hustru Emma 
Holm f. Trock, ved Døtrene Emma Holm og 
Anna Holm 20/3 1914«.114

Fig. 55. Sygesæt antagelig udført kort efter 1876 
(s. 2161). NE fot. 1990. - Communion set for the Sick 
probably made shortly after 1876.



2162 ODS HERRED

Fig. 56. Alterstager fra o. 1550, den ene stærkt re
pareret (s. 2161). NE fot. 1990. - Altar candlesticks c. 
1550, one is heavily repaired.

*Bibel, 1819, indskrift med blæk: »Høibye 
Kirkes Inventarium den 20 december 1824 
Overladt Steenstrup Museum til LaanJ. O. Lar
sen«. i Alterbøger. 1687 og det følgende år næv
nes Christian III.s bibel i folio, o. 1763 er tilføjet: 
findes her ikke.20 1862 ejede kirken et eksemplar 
af Den augsburgske Confession.19

†Røgelsekar. 1687 og 1688 omtales et røgelse
kar, o. 1763 fandtes det ikke.20

Messehagler. Kirken ejer tre: en grøn anskaffet 
1965 fra Selskabet for kirkelig Kunst, desuden en

Fig. 57. Del af tidligere *alterskranke, fra 1700’rne 
(s. 2162). I Stenstrup Museum. NE fot. 1989. - Part of 
a former *altar rail, ,18th century.

gul og en ældre af rødt fløjl med kors og kanter 
af guldgalon. †Messehagler. 1687 og 1688 nævnes 
en gammel hagel, 1748 måtte messehaglen re
pareres. Samme år omtales korkåben (en anden 
eller samme messehagel?), som var i slet stand; 
de gamle kniplinger var ganske anløbne. Da der 
ikke i mands minde var anskaffet en, var det nu 
både nødvendigt og rimeligt, at en ny og bedre 
blev given.20 1756 ejede kirken en gammel rød 
hagel af blomstret fløjl med smalle guldknip
linger om,98 og igen 1759 var messeklæderne i 
slet stand.22 Den røde fløjlsmessehagel med 
guldgaloner, der nævnes 1775, er antagelig iden
tisk med en ny af fløjl med guldgaloner, omtalt 
to år senere.106 1842 fandt bygningsinspektør 
Friis den gamle guldbesætning for dårlig til den 
nye fløjlsmessehagel, og en ny måtte anskaffes. 
Regningen fra B. I. Cohens enke, København, 
lød på 6½ alen (ca. 4 meter) karmoisin fløjl, 1½ 
alen (ca. 1 meter) ægte guldgaloner, 13 alen (ca. 
8 meter) smalle ægte og en æske til haglen.50 
1862 nævnes en rød fløjlshagel med guldsnore.19

Alterskranke, fra restaureringen 1961-64, efter 
tegning af arkitekt Marinus Andersen. Af træ, 
bestående af tre skranker med knæleskamler. 
Den tidligere *alterskranke (fig. 57), fra 1700’rne, 
bestod af udsavede, flade balustre. På ældre fo
tografier ses, at den tresidede skranke med rette 
vinkler nåede næsten ud til nord- og sydmuren. 
1888 burde rækværket omkring altret egemales, 
og før 1956 stod det med denne staffering. En 
del ligger på nordkapellets loft, en anden er af
leveret til museet i Stenstrup. 1938 henstillede 
synet, at alterskranken ved lejlighed forandredes 
efter tegning af en habil kunstner (f. eks. Hans 
Olsen, Vallekilde), så at den i aflang form har
monerede med altret.19

†Alterskranke? I en fortegnelse fra 1858 over 
gamle materialer, som kunne sælges, opføres et 
gammelt altergelænder.107

†Bogstol. 1736 betaltes 3 mk. for at få en bog
stol gjort,20 antagelig den der nævnes i et in
ventarium 1756.98

Font (fig. 58), romansk, af granit, højde over 
nuværende gulv 77 cm, tvm. 70 cm. Af Ros
kildetype.108 Fod og kumme er hugget hver for 
sig, den keglestubformede fod, med en lille
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vulst forneden og en stor foroven. Under mun- 
dingsranden har kummen en mindre vulst og 
derunder tykkere tovstav, der løber samme vej 
som den i Avnsø (s. 1919, fig. 21), mens den 
oftere drejer modsat, sml. Kvanløse, Kirke 
Eskilstrup og Tersløse (s. 120, 315 og 442) i am
tet, foruden andre sjællandske. I bundens midte 
et afløb, som gennem en sprække føres ud på 
siden af foden. 1869 ønskedes fonten renset for 
maling,109 hvoraf svage rester endnu spores på 
kummen. O. 1870 i korets nordvesthjørne; si
den 1964 i skibets nordside, ud for kapellet.

†Fontepodier. 1) Ved udgravningen 1962 stødte 
man på resterne af et romansk fontepodium i 
skibets midtakse umiddelbart øst for de to dør
steder (sml. fig. 5-6).39 Den cirkulære forhøj
ning, muret af kampesten og afpudset med hård 
kalkmørtel (fig. 10), har været opbygget i to 
trin, det nederste ca. 20 cm højt, det øverste var 
kun bevaret som et svagt aftryk. Lignende var 
to år forinden fremgravet i den nærliggende 
kirke i Vig (Ods hrd.) og er senere fundet i bl. a. 
Butterup ved Holbæk.110 2) Se †alterbord?

Fig. 58. Romansk font af granit. I kummens bund 
afløbshul, som føres ud på siden af foden (s. 2162). 
NE fot. 1990. - Romanesque font of granite. A drain in 
the bottom of the basin empties out by the font pedestal.

Fig. 59. *Krucifiks fra 1400’rnes slutning (s. 2165). I 
Stenstrup Museum. NE fot. 1989. - *Crucifix from the 
close of the 15th century.

Dåbsfad, skænket 1621, af messing, tvm. 55 
cm. Det glatte fad har graveret versalindskrift 
på fanen: »Gifvit af H(r) Bertil Eschildsøn til 
Hoipy kircke anno 1621«. I nyere tid, antagelig 
1867,109 er der loddet fire små firkantede plader 
på fanen, for at fadet kan hvile på fontens kant. 
Samme år omtales det som værende så irret og 
uhyggeligt at se på, at det burde renses og helst 
bronzeres, desuden udhamres på randen for at 
passe til fonten.19

Dåbskande, fra 1829 eller 1830,50 af tin, 31 cm 
høj, af den især i Frederiksborg amt ofte fore
kommende såkaldte slangehankstype, jfr. ek
sempelvis Tibirke eller Melby.111 På korpus gra
veret Fr. VI.s monogram. Allerede o. 1918 
manglede låget. Da bunden blev fornyet 1990, 
fjernedes et gørtlerstempel med en engel, hvil
ket angiver kvaliteten: engelsk tin. Derover ini
tialerne CMS for Carl Magnus Svanberg.112 I 
NM2 (inv. nr.D76/1990). †Dåbskande. 1759 var 
tinkanden til fonten, som var gjort af ringe 
manggods, ubrugelig og måtte repareres.22 1763 
opføres en ny.20

Korbuekrucifiks (fig. 60a), fra o. 1500, beslæg
tet med krucifikserne i Ruds Vedby (s. 1001, fig.
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Fig. 60a. Korbuekrucifiks fra o. 1500, sml. fig. 60b 
(s. 2163). LL fot. 1982. - Chancel-arch crucifix from c. 
1500, cf. fig. 60b.

25) og i nabokirkerne Lundforlund og Vemme- 
lev lidt længere sydpå foruden et i Nørre Dalby 
nordvest for Køge.113 Den ca. 140 cm høje figur 
hænger i let bøjede arme. Hovedet, med torne
krone snoet af knortede grene, falder ned mod 
Kristi højre skulder med to proptrækkerlig- 
nende lokker; tilsvarende er strøget om bag den 
venstre. Lang, lige næse, skrå, lukkede øjne og 
let åben mund; kindskæg, der går i et med hage
skægget. Brystkassen er hvælvet med stor 
vunde i Kristi højre side; indknebet midje. Læn
deklædet mangler snipper, men har karakteri
stisk lille knude i højre side. Knæene er bøjede, 
de store fødder overlagte, højre øverst, med 
hudfolder fra naglegab til tæerne.

Det samtidige, let hvælvede korstræ, nu 236 x 
195 cm, har smal, glat kant i hvis not sidder 
krabbeblade; i korsskæringen glorieskive med 
cirkelkors og derover sekundært skriftbånd. For 
enden af det vandrette korstræ påsatte firkant
felter med evangelisttegn (fig. 60b), Lukasoksen 
til venstre og Markusløven til højre inden for 
fritskårne, firkløverformede bånd. Det glatte 
felt foroven udførtes ved restaureringen 
1961-64; forneden er korstræet skåret af lige un
der et krabbeblad.

O. 1918 havde figuren naturlig karnation med 
sortbrunt hår og skæg, grønlig tornekrone og 
hvidt lændeklæde. Korstræet var sort med rød
brune krabber, på evangelisttegnene sås lidt blåt. 
Disse farver fjernedes 1956, hvorefter de få be
varede rester af oprindelig staffering på kridt
grund konserveredes. På figuren ses levn af le- 
gemsfarve og hvidt på lændeklædet; hår og 
skæg er brunt, korstræet grønt med røde kanter. 
På det hvide skriftbånd er med sorte versaler 
malet: »Inri«.

1756 over kordøren,98 dvs. i korbuen. O. 1890 
på nordvæggen over åbningen til nordkapellet, 
og siden 1906 på nordvæggen i skibets østfag.

En †korbuebjælke, som kan være identisk med 
det forsvundne †korgitters overligger, omtales 
1756 og 1758, da indskriften gengives.96 På den 
side, der vendte mod koret, sås et gammelt 
dansk vers, hvoraf noget var udslettet og ulæ
seligt, dog læstes:

Betænk o Menneske som ... 
og persis for Frugten, 
jeg aldrig aad,
Mine Klæder ere røde af Persen jeg traad 
Mit Liv i Døden gav jeg for dig,
Troe det af Hjertet og lev hos mig,
I Himmelske Glæde og ævig Roe,
Til vished annamme mit Legem og Blod.

Ned mod kirken stod: »Laudate Deum in Sanc- 
tuario ejus, laudate eum in tympano et choro 
Psalm: 150(1,4)«.

Fig.60b. Det vandrette korstræs endefelter med evan
gelistsymboler, til venstre Lukasoksen, til højre Mar
kusløven, sml. fig. 60a (s. 2164). NE fot. 1990. — The 
arms of the cross terminating on the left with the ox of St. 
Luke and on the right with the lion of St. Mark.
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†Korgitter. Tilstedeværelsen af et korgitter i 
midten af 1700’rne fremgår af beskrivelsen 1756 
og 1758,96 hvor kordøren omtales i forbindelse 
med indskriften på bjælken, hvorover korsfæ- 
stelsesbilledet sås (sml. †korbuebjælke). Dele af 
et egetræsmalet gitter, der kan have været kor
gitter, opbevares på loftet; på fotografi fra o.
1900 ses det nede i kirken, ved nordvæggen i 
skibets østfag.

*Krucifiks (fig. 59), 1400’rnes slutning. Beva
ret er en 50 cm høj Kristusfigur, som allerede 
1982 manglede begge arme. Hovedet er ret stort 
i forhold til kroppen og bærer turbanagtig tor
nekrone; de halvt lukkede øjne er påfaldende 
skæve, munden åben. En snoet hårlok falder 
ned foran højre skulder, mens det i store bølger 
hænger ned bag venstre skulder, hvor det dan
ner en glat trekant. Knoppet brystkasse med lille 
vunde i højre side. Lændeklædet ligger stramt 
om hofterne med en flig stukket ned mellem 
lårene; på bagsiden ses spor efter flagresnip ved 
Kristi højre hofte. I venstre side er en anden 
brækket af højere oppe. Skarptryggede skinne
ben og overlagte fødder. Alle farvespor afrenset. 
Det kan ikke udelukkes, at krucifikset er iden
tisk med et, hvis højre arm var borte 1808, da 
det var »afsides hensat«. Højden blev ganske 
vist opgivet til ti tommer (26 cm).116 Nu i Sten
strup Museum (inv. nr. 946).

Prædikestolen (fig. 61-64), har malet årstal 1656 
på himlen, en datering, der bekræftes af top
stykkernes reliefskårne våbener for Frederik III, 
Christopher Urne (lensmand på Dragsholm 
1645-58) og dennes hustru, Sophie Lindenow. 
Selve stolen er udført i Lorentz Jørgensens 
værksted,117 mens opgang og løbebro stammer 
fra tiden o. 1600 og står med yngre malerier, 
udført samtidig med prædikestolen eller mulig
vis først i 1700’rne.

Kurven består af fem fag, de to yderfag smal
lest, med scener forestillende Syndefaldet, Kors
fæstelsen med den gammeltestamentelige paral
lel Kobberslangen til venstre i billedet, derefter 
følger Mannaregnen, Jesu dåb (fig. 63) og nær
mest vinduet Dommedag. Fagene flankeres af 
hermer, der afviger fra værkstedets oftere be
nyttede dyder eller sanser ved at fremstille: en

Fig. 61. Prædikestol med reliefskåret årstal 1656, ud
ført i Lorentz Jørgensens værksted med opgang fra 
1500’rnes slutning, sml. fig. 63 (s. 2165). LL fot. 1982. 
- Pulpit with the date 1656 carved in relief, made by Lo
rentz Jørgensen’s workshop, the staircase is from the close 
of the 16th century, cf. fig. 63.

kvinde med hænderne samlede i bøn, Moses 
med lovens tavler, Johannes Døberen med lam 
på bog og korsstav, Kristus bundet til marter- 
søjlen og en mand, nu uden attribut, måske tid
ligere med blæseinstrument? (sml. fig.63). 
Nogle af scenerne genfindes på den lidt yngre 
stol i Store Tåstrup, dog skåret efter varierede 
og for Dåbens vedkommende helt afvigende 
forlæg. I opbygningen er de to stole stort set 
identiske (jfr. s. 335 med fig. 19). Enkelte detal-
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Fig. 62. Detalje af brofagets oprindelige maleri fra 1500’rnes slutning med våben muligvis for Peder Winsløw, 
biskop over Sjællands stift 1591-1614, sml. fig. 64 (s. 2167). NE fot. 1990. - Detail of the original polychromy from 
the close of the 16th century possibly with the coat of arms of Peder Winsløw, bishop of Zealand diocese 1591-1614, cf. 

fig. 64.

jer som hængestykker under hjørnerne mangier 
nu på Højbystolen.

Under kurven sidder bøjler samlet i stor drue
klase. Gennem denne var der 1860, til støtte for 
kurven, brutalt stukket en jernstolpe;28 denne er-

Fig. 63. Prædikestolsfelt med fremstilling af Jesu dåb 
flankeret af hermer, til venstre Styrken, til højre 
mandsperson, oprindelig med blæseinstrument, sml. 
fig. 61 (s. 2165). LL fot. 1982. - Pulpit panel with repre
sentation of the Baptism of Christ flanked by terms, on the 
left: Strength and on the right: the figure of a man origi
nally with a wind instrument, cf. fig. 61.

stattedes ved sidste restaurering af en bære
bjælke fæstnet i væggen.

Den regelmæssigt ottekantede himmel er ud
formet som en illustration af Johannes’ syn på 
Patmos (Åb. l,12f.). Den krones af Kristusfigur 
med sværd udgående fra munden og med stjerne 
på højre hånds fingre; omkring ham er anbragt 
syv stager med lys. Af de fem topkartoucher, 
hvis rækkefølge er ændret flere gange, har tre 
reliefskæringer visende Frederik 3.s monogram 
samt våbener for Urne og Lindenow, jfr. de 
sorte skriftbånds gyldne reliefversaler: »H(r) 
Christopher Wrne« og »F(ru) Sophia Linde
now«. På hjørnerne står spir endende i flammer. 
Undersiden har strålesol.

Den oprindelige staffering, fremdraget ved 
restaureringen 1961-64, ligger direkte på træet. 
Der er anvendt blåt i storfelternes bund og på 
dele af hermeskafterne, desuden rødt, foruden 
hvidt og grønt, guld på ornamenter og til kanter 
samt detaljer. Figurernes hudfarve fremtræder 
lys med rødt til læber og kinder, gråsorte øjne 
og forgyldt hår.118 Indskrifterne er malet med 
gyldne versaler på sort bund; i storfelternes kar- 
toucher angives scenerne således: »Destitutio« 
(Frafaldet), »Restitutio« (Benådningen), »Ver
bum« (Ordet), »Baptismus« (Dåben) og »Con- 
sumatio« (Fuldendelsen). I postamentfelterne 
læses: »Evangelium est potentia dei ad salutem 
omni credentii. Io(h).l [Rom. 1,16]« (Evangeliet 
er en Guds kraft til frelse for enhver som tror)119
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Fig. 64. Prædikestolsopgang med brofag fra 1500’rnes slutning. I brofaget malerier antagelig fra 1700’rnes midte, 
sml. fig. 61 (s. 2167). LL fot. 1982. - Pulpit staircase with pulpit gallery from the close of the 16th century. The paintings 
are presumably mid-18th century, cf. fig. 61.

og i gesimsens frisefelter: »Oves meæ vocem 
meam audiunt. Iohs.(10,16)« (Mine får hører 
min røst...).120 Endvidere i himlens frisefelter: 
»Qui sermonem meum servaverit mortem non 
gustabit in æternum. Ioh. 8(,52)« (Om nogen 
holder fast ved mit ord...). På første og femte 
topstykke er med gyldne versaler på rød bund 
malet henholdsvis: »Anno 1656« og »EB PL« for 
sognepræsten Eske Bertelsen (Bartholin) pastor 
loci (stedets præst 1645-80).

Brofaget er udført o. 1600. Det består nu af 
fem fag foruden et halvt; de er anbragt som en 
karnap, hvor hver side rummer to fag adskilt af 
kanneleret pilaster med listekapitæl. Fagene har 
arkadefelt, hvori maleri; i sviklerne reliefskåret 
treblad. Der er gennemløbende postament og 
gesimsfrise; over sidstnævnte er tilføjet yderli
gere en glat frise med senere tilkommet tandsnit 
under håndlisten. Tandsnitlisten nærmest kur
ven er nu flyttet til dennes bund for at frilægge 
et malet våben.

Det samtidige opgangspanel, af fyr, er for
skåret i begge ender. Det har fire glatte felter og 
tandsnit under håndlisten. Selve trappen stam
mer muligvis fra 1907, da synet ønskede en ny 
adgang til prædikestolen.19

Malerierne i fem af brofagets felter er yngre, 
antagelig fra 1600’rnes sidste halvdel eller 
1700’rnes første halvdel, eftersom de beskrives i 
1750’erne;121 billedet i det halve felt nærmest 
kurven repræsenterer den oprindelige udsmyk
ning (fig. 93). Det blev afdækket ved sidste re
staurering tillige med betegnelsen i gesimsfrisen: 
»Fortit(udo)« (Styrken). Ved samme lejlighed 
erkendtes over de øvrige arkadefelter navnene 
på yderligere fem dyder: »Fides«, »Spes«, »Cha- 
ritas«, »Iustitia« og »Prudentia«, d.e. de kristne 
dyder og kardinaldyderne, dog mangler blandt 
sidstnævnte »Temperantia«. I det bredere frise
felt ovenover ses bladranke med store blomster 
og nær ved kurven et våben meget beslægtet, 
men ikke identisk med biskoppen over Sjæl
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Fig. 65a. Stolestadegavle fra o. 1555 (s. 2168f.). LL fot. 1982. - Bench-ends from c. 1555.

lands stift 1591-1614, Peder Winstrups 
(fig. 62).122 Af undersøgelsen i forbindelse med 
ovennævnte restaurering fremgik, at opgangs- 
panelets samtidige staffering var en svagt rød
brunlig masurlignende odring med et sortmalet 
cirkelslag i hvert felt, øjensynlig svarende til al- 
terbordspladerne i Gislinge, Havrebjerg og 
Drøsselbjerg (s. 576, 1096 og 1317 med fig. 21- 
22). Det afdækkede dydebillede synes ligeledes 
nær beslægtet med den nævnte gruppe alter- 
bordsmalerier foruden eksempelvis dydebille- 
derne på altertavlen i Butterup og apostelmaleri
erne på et *pulpitur fra Sønder Jernløse (s. 69, 
fig. 10 og 12 samt s. 52 med fig. 24).

Postamentfrisens indskrift, der lyder som i 
1755: »Den Vei er trang, som fører till Liffuet, 
oc de Ere faa, som hannem finde. Matth. 7 
(,14)«, henviser til de yngre malerier af Frelseren 
og de fire evangelister, hvis navne er anført i 
gesimsfrisen med gyldne versaler på sort bund: 
»S: Mattheus«, »S: Marcus«, »Saluator Mundi«, 
»S: Lucas« og »S: Iohan(n)es« (fig. 93).123

Opgangspanelets nuværende marmorering, 
der formentlig er jævngammel med evangelist
billederne, består af gult og beige på mørk 
bund.124

At brofaget ikke oprindelig har haft sin nu
værende funktion synes uomtvisteligt, hvor

imod det forekommer vanskeligt med sikkerhed 
at afgøre, hvorvidt der er tale om den nuvæ
rende prædikestols forgænger, eller om panelet 
måske snarere har indgået i en lektorieprædike- 
stol foran korbuen.125 Endelig kan det også have 
været opstillet som et pulpitur. Tilstedeværelsen 
af i hvert fald seks dydemalerier peger på en 
form for pulpitur; i den forbindelse skal op
mærksomheden henledes på lektorieprædikesto- 
lene i Valløby og Avnede, hvor kurven er eller 
oprindelig var udstyret med dydefremstillin- 
ger.126 Endvidere bør Kundby (s.643f.) nævnes 
som en mulig parallel; her er man imidlertid li
geså uvidende om de ældre opstillingsforhold 
som i Højby.

O. 1870 stod stolen ved sydvæggen, mellem 
første og andet vindue;127 denne plads har den 
beholdt siden.

Stolestadernes gavle (fig. 65-66), hvoraf der er 
bevaret næsten et halvt hundrede, har reliefskå
ret årstal 1555, mens sæder og rygstød fornye
des ved restaureringen 1961-64, da stolene nyop
stilledes.128 Samtidig erstattedes gavlenes nedre 
fornyelser i fyr med tilsvarende i eg for at passe 
til de afrensede gavle i øvrigt.

Årstallet ses på sydrækkens tredje gavl fra øst 
(fig. 66); de to østligste har hørt til en †herskabs- 
stol (s.d.), hvor der af nordsidens tilsvarende
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Fig. 65b. Stolestadegavle fra o. 1555 (s. 2168f.). LL fot. 1982. - Bench-ends from c. 1555.

stol kun er bevaret den ene gavl.129 To andre 
fremviser indskrifter med reliefversaler: »Eric 
Skaw(e?)« over bomærke og »Mikel Degen« 
(fig. 66); på en tredje skimtes rester af bogstavet 
»E« i den ene side, der er blevet dækket ved 
indsætning af et felt med våben.

Stolene kan deles i to grupper efter den øvre 
afslutning, som for den enes vedkommende be
står af gennembrudt blad værk, fugl, dyr, mand i 
kamp med delfin eller Norske løve flankeret af 
snoede spir (fig. 72); disse erstattes på den anden 
gruppe af riflede topspir (fig. 65). De to typer

Fig. 66. Stolestadegavle, én med reliefskåret årstal 1555, en anden, hvorpå »Mikel degen«, muligvis oprindelig 
hørende til degnestolen (s. 2168f.). LL fot. 1982. - Bench-ends, one with the date 1555 carved in relief.
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Fig. 67. Træstykke med bomærke og initialer for sognepræsten Laurids Tuesen (sml. fig. 69, der viser den 
nuværende degnestol med samme bomærke), desuden de to kirkeværgers (s. 2172). LL fot. 1982. - Piece of wood 
bearing the vicar Laurids Tuesen’s mark and initials (cf. fig. 69 showing the parish-clerk’s chair with the same mark) and the 
marks of the two churchwardens.

gavle er nu opstillet i henholdsvis syd- og nord
siden, en situation, der kan gengive den oprin
delige, da en forskel i udformningen af mands- 
og kvindestolene ikke er ukendt, jfr. f. eks. Vin
derød (DK. Frborg. s. 1598). Under topstyk
kerne ses udsparede felter, i sydsiden rektangu

lære, hovedsagelig rummende rigt varieret 
akantusbladværk, et enkelt foldeværk. I nord er 
felterne trebueformede foroven, og i flere af 
skæringerne her indgår medaljoner med hove
der skåret efter gængse forlæg;130 endvidere be
mærkes Jesusbarn med verdenskuglen og i to 
tilfælde Veronikas svededug. De to eneste gavle 
med oprindelig staffering viser henholdsvis 
hjerte gennemboret af pil og bladværk endende i 
fantasidyrehoveder (fig. 72). Rygpanelerne, 
med formikaplader i glatte rammer, erstattede 
1961-64 andre nyere.131

De fine, gamle gavle er udført af en dygtig 
håndværker, som også synes at have arbejdet for 
Ågerup kirke, jfr. korbænk og degnestol fra 
1557 (s. 269 med fig. 26-27).

I forbindelse med stolenes vedligeholdelse 
nævnes 1686 Lauritz Jensen i Gudmindrup, der 
betaltes for underklædning af otte stole i kirken. 
1741 behøvedes rækværk til rygstød til 20 kvin
destole; hertil bemærkede degnen dog, at ud
over at der aldrig havde været rækværk, så ville 
det kun blive besværligt og ubekvemt for frugt
sommelige koner i de smalle stole.20

En enkelt låge, snarest jævnaldrende med deg
nestolen, er nu anbragt i nordsiden mellem to 
gavle ved døbefonten. Lågen har to firkantede, 
profillisteindrammede felter, det øvre med flad- 
snit formet som bladværk omkring en kande 
(fig. 71), enkelt udført i lighed med det, der ses i 
f. eks. Drøsselbjerg eller på panel i Kalvehave.132

I forbindelse med restaureringen 1961-64 
fremdroges den oprindelige, partielle staffering, 
som især har fundet anvendelse på de relief-

Fig. 68. Skriftestol fra 1700’rne (s. 2171). LL fot. 1982. 
- Confessional from the 18th century.
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Fig. 69-70. Detaljer 
af stolegavle. 69. 
Degnestolen 
(s. 2171), se fig. 67. 
LL fot. 1982. 70. 
*Gavl i Stenstrup 
Museum (s. 2172). 
NE fot. 1989. - 
69-10. Details of 
bench-ends. 69. The 
parish-clerk’s pew, 
cf. fig. 67. 70. 
*Bench-end in Sten
strup Museum.

skårne våbener. Derudover står to gavle med 
lyse grønne og hvide tavl omkring forsænket 
felt, under det udført i perspektiv. Ved restaure
ringen fjernedes tre nyere farvelag: en grå og 
gråblå strygefarve og øverst to lag egetræsma
ling. Endvidere afdækkedes gamle numre ma
lede med hvidt på sort bund.

Vedrørende placeringen fremgår af arkivali
erne, at der 1734 stod stole i tårnrummet, og 
1746 omtales stolene i kapellet.20 1837 synes 
sidstnævnte at være erstattet af syv lange bænke 
med udsavede gavle, som det var sket i Odden 
foregående år.50 Malede lys blågrå.

Jævnaldrende med gavlene er et panel med fire 
foldeværksfyldinger opstillet som ryglæn i nord
rækkens østligste stoleblok og dermed afgræns
ning mod dåbspladsen. Et tilsvarende, blot med 
tre foldeværksfyldinger ligger på nordkapellets 
loft. Før 1961 var dele af ældre †paneler anbragt 
langs væggene.

(†)Stolestader. Ved udgravningen 1961-62 af
dækkedes betydelige levn af middelalderlige sid
depladser. Det drejede sig om murede bænke 
(sml. fig. 5-6) ved skibets langvægge samt vest
væggen (jfr. †herskabsstole). Højden måltes til 
30-33 cm over det romanske gulv; forside og 
overside var omhyggeligt pudset med afrundet 
kant. Ved den efterfølgende restaurering blev de 
fundne spor tildækket med et tykt lag sand for at 
eliminere gulvets store skævhed.

Skriftestol (fig. 68), muligvis anskaffet 1777, 
da præsten gerne ville have en skriftestol som 
den i Egebjerg (Ods hrd.). Ønsket begrundedes 
således: Menigheden skriftede fra tidlig tid i sa
kristiet og faldt på knæ på en bænk, som nu var 
forældet og ikke havde tralværk som for alte
ret.133 Enkel, landlig stol med høj, lodret ryg, 
beslægtet med en i Værslev (s. 1951). Blåmalet. I 
sakristiet.

Degnestolen, med reliefskåret årstal 1589, be
nævnes 1758 skriftestol.134 Gavlene er af vel-

Fig. 71. Detalje af stolestadelåge (s. 2170). LL fot. 
1982. - Detail of the door of a pew.
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kendt type (sml. f. eks. Undløse s. 384 med fig. 
28 a-b) med kannelerede pilastre flankerende 
forsænket felt hvori reliefversaler under treklø- 
verformet bue, fordelt på to gavle: »Mester Lav
ris Tvissøn sogneprest til Hyby/ kircke oc pro- 
vist vdi Odts herrit 1589«. På en tredje gavl ses 
provstens initialer over bomærke (fig. 69); den 
fjerde står uden udsmykning mellem pilastrene. 
De oprindelige topstykker er savet af. Panelerne 
har glatte, profillisteindrammede fyldinger, for
siden, som er skåret af i siden, med glatte smal
fyldinger foroven. Stolen står afrenset siden sid
ste restaurering. 1808 gengives indskriften på 
stolen, da i koret,116 hvor den endnu o. 1870 er 
indtegnet på en plan; et fotografi fra 1918 viser 
den i skibets sydøsthjørne.

Før 1961 indgik de to gavle med første del af 
indskriften og præstens bomærke samt initialer i 
en degnestol østligst i skibets søndre stolerække. 
De to andre stod da i sakristiet, men 1918 var en 
bænk med de to endestykker opstillet ved korets 
sydvæg, den ene med sidste halvdel af indskrif
ten og årstallet.

Siden 1964 i skibets sydside, mellem stolene 
ved opgangen til prædikestolen.

En jævnaldrende *gavl (fig. 70) udformet som 
den nuværende degnestols hvad angår skjoldet 
med reliefversalerne: »ICD(?)« over bomærke 
flankeret af initialerne OA, men i dag uden flan
kerende pilastre og øvre afslutning, kan have 
indgået i en oprindelig degnestol, mens den nu 
brugte tjente som skriftestol. I Odsherreds Mu
seum.

(†)Degnestol, fra 1550’erne (jfr. stolestader). 
En gavl med versalindskriften Mikel degen (jfr. 
ovenfor) kan oprindelig have indgået i en deg
nestol.

Et træstykke (fig. 67), med reliefskåret årstal 
1572, af fyr, tjente indtil 1961 som fodstykke un
der altertavlens predella. Det måler 24,5 x 168,5 
cm, men er skåret af i den ene side. I fordybet 
bånd ses rekonstrueret indskrift med reliefversa
ler afbrudt af tre medaljoner hvori bomærker 
flankeret af initialer; til sidst årstallet. Man læser: 
»M Lavris« og i medaljonen herefter LT om
kring bomærke i skjold flankeret af SP, for sog

Fig. 72. Stolestadegavle fra o. 1555, de tre til venstre med våbener for Rosensparre, Hardenberg og Rosenkrantz, 
oprindelig hørende til (†)herskabsstole. Hardenberg-våbenet er sekundært indfældet i gavlen, hvor der foroven 
anes rester af bogstaver, til højre et »E« (s. 2173). LL fot. 1982. - Bench-ends from c. 1555 the three on the left with the 
Rosensparre, Hardenberg and Rosenkrantz coats of arms originally parts of manorial pews. The Hardenberg arms are let 
into the bench-end. Above are the traces of letters: E on the right.
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nepræst, magister Laurits Tuesen, jfr. degnesto
len. Videre læses: »S Lavrisen« og i medaljonen 
»SL« omkring bomærkeskjold flankeret af 
»KV« dvs. kirkeværge. Samme bogstaver flan
kerer også det sidste skjold, som kun rummer 
bomærke; til ventre for det står »L Nielsen«, og 
til højre ses årstallet 1572.

Antagelig allerede 1591 er indskrifter og bo
mærker høvlet ned for at muliggøre en over
maling i båndet: »Anno/ nyd/ tilbed« omkring 
medaljonernes: »Troe«, »HEB BE 91« forment
lig for hr. Eskil Bertelsen og efterfølgeren Bertel 
Eskilsen samt i den sidste medaljon »Tak«. De 
oprindelige bogstaver rekonstrueredes 1902 på 
grundlag af fundne spor.

Stykket står siden 1964 med rester af tynd be
maling på kridtgrund: mønjerødt og en mør
kere cinnoberrød, hvidt, lyst gult og sort samt i 
den midterste medaljon rester af en antagelig 
yngre blå farve.

Dets oprindelige funktion kan ikke afgøres 
med sikkerhed, muligvis har det indgået i et pa
nel. Nu henlagt oven på skab i sakristiet.

(†)Herskabsstol. Fra midten af 1500’rne. På tre 
gavle (fig. 72) ses reliefskårne våbener; den ene 
fremtræder imidlertid ikke i oprindelig skik
kelse, idet feltet med våbenet er sekundært ind
sat. Våbenerne står for Hardenberg, Rosen- 
krantz og Rosensparre. Førstnævnte skal mulig
vis henføres til Erik Hardenberg, der var lens
mand på Dragsholm 1551-65; han blev o. 1530 
gift med Karen Eriksdatter Rosenkrantz, som 
dog døde 1549, hvorfor gavlen med Rosen- 
krantzvåbenet ikke med større sikkerhed kan 
sammenstilles med den første. Hvad angår Ro
sensparres våben kunne det henføres til Steen 
Rosensparre, der var høvedsmand på Kalund
borg 1552-65 og 1557 blev gift med Mette 
Olufsdatter Rosenkrantz, som døde 1588. Da 
det fjerde våben, der i så fald skulle have været 
endnu et Rosenkrantzvåben, imidlertid mang
ler, lader tilhørsforholdet sig vanskeligt be
stemme. Gavlene står med afrenset bund. Ro- 
sensparrevåbenet har røde roser på blå sparre. 
Feltet er malet med mønje, det lille hulled 
udenom er hvidt. Skjoldet er ophængt i hvidt 
bånd, Hardenbergs rødt ulvehoved og endelig

Fig. 73. *Vægskab fra 1600’rne (s. 2173). I Stenstrup 
Museum. NE fot. 1989. - *Wall cupboard from the 17th 
century.

har Rosenkrantzvåbenet sort-hvid skaktavlet 
bjælke andet og tredje felt mellem rødt og blåt.

†Herskabsstol. I romansk tid har den vestligste 
del af skibet sandsynligvis været indrettet til kir
kens patron.39 Adgangen skete gennem en dør i 
vest, og rester af en skranke(mur) vest for 
mands- og kvindedøren skilte dette afsnit fra re
sten af skibet (fig. 10). Langs væggene var mu
rede bænke som i skibet (sml. fig. 5-6 og 91).

*Vægskab (fig. 73), fra 1600’rne, af fyr, 60 x 
56,5 cm, med spor efter gamle hængsler og låse
tøj. Indvendig sidder en hylde på midten. Ska
bet fremtræder umalet, dog har profillisterne re
ster af gul farve og fyldingerne af rød; i lågens 
midtfelt anes en sort tulipan i kontur. Opgives 
at komme fra kirken, nu i Stenstrup Museum 
(inv. nr. 307).

†Skabe. 1) 1756 nævnes et stort skab i våben
huset indrettet til landsoldaternes gevær.135 2) 
1862 omtales et skab til messetøjet.19 3) Ved ud
gravningerne 1961-62 stødte man i korets nord
side, ud for sakristidøren, på et firkantet, sten
foret hul med en side på ca. 25 cm, som mulig
vis kan have været brugt til nedgravning af et 
monstranshus (sml. fig. 5 og 92).

Danmarks Kirker, Holbæk amt 150
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Fig. 74. Ældre pengeblok af eg (s. 2174). LL fot. 1982. 
- Old alms post of oak.

Pengeblok (fig. 74), ældre, af eg, højde ca. 80 
cm, siderne ca. 13 x 15 cm. Nedre del er noget 
medtaget på grund af nedgravning i gulvet før 
den nuværende placering på et bræt på væggen. 
Øvre del dækkes af ni vandrette jernbånd; to 
eller tre er hængselbånd i forbindelse med for
sidens påfaldende lille låge. Jerndækket låg med 
pengeslids hvorover bøjle for at hindre optag
ning af de nedlagte penge. 1862 omtales to blokke: 
en fattigblok med to hængelåse og en med fast 
lås.29 I skibet, vest for døren til våbenhuset.

Pengebøsse, fra 1978, af messing, af den ofte 
anvendte type udført efter tegning af Martin 
Nyrop. Henlagt i skab i sakristiet.

†Klingpung? 1862 omtales en »slaskekurv«,19 
hvormed antagelig menes en klingpung.

Dørfløje. 1) (Fig. 75) o. 1500, sml. dørfløj fra 
1501 i Gjørslev (DK. Præstø s. 269 med fig. 9)

og i amtet eksempelvis Soderup og Hagested (s. 
292 og 552). Døren består af tre planker holdt 
sammen af to gangjern. På den side, der vender 
mod koret, er slået syv vandrette planker formet 
efter døråbningen. Hertil er med trænagler fæst
net lister, i hvis skæringspunkter ses sømhove
der formet som rosetter. På sakristisiden sidder 
klinkefald, på korsiden dørring og nyt dørgreb. 
Indtil sidste restaurering stod døren med ege- 
træsodring over flere nyere farvelag. Nu frem
træder den afrenset. Mellem kor og sakristi. 2) 
Muligvis fra 1734, da der behøvedes en ny dør 
og lås for sakristiet.136 Udvendig glat, på inder
siden holdt sammen af to vandrette revler, hvor
på gangjern. Oprindelig lås. Brunmalet. Ind
gangsdør til sakristiet. 3) Fra 1900’rne, ind
gangsdør til våbenhuset. Fløjdør med ialt seks 
fyldinger. Grønmalet udvendig, hvid indven
dig. 4) 1900’rne, muligvis 1961-64, fra tårnrum
met op til tårnet. Gråmalet. 5) 1961-64, fløjdør 
mellem våbenhus og skib, med formikaplader i 
fyldingerne.

Orgel, 1974, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Poul-Gerhard Andersen, Bag
sværd. Disposition: Hovedværk: Principal 8’, 
Spilfløjte 8’, Oktav 4’, Dækfløjte 4’, Oktav 2’, 
Mixtur III. Svelleværk: Gedakt 8’, Kobbelfløjte 
4’, Blokfløjte 2’, Quint 1 1/3’. Pedal: Subbas 16’, 
Trægedakt 8’. Facaden, der hidrører fra neden
nævnte *orgel 1906, er tegnet af Niels Rosen- 
kjær og består af tre pibegrupper i uoverdækket, 
mitraformet opstilling, indrammet og adskilt af 
fire profilerede og dekorerede stolper. Midt
gruppen har buet front og følger således pulpi
turbrystningens karnapfremspring. Træværkets 
bemaling består af lysebrun marmorering, mørk 
brun, lys og mørk blå, rød, lys og mørk grøn 
samt guld. Prospektpiberne fra 1974 afviger i 
antal og målforhold fra den oprindelige udform
ning. På pulpitur i buen mellem skibet og nord
kapellet, med spillebord i østsiden.

*Orgel, 1906, med otte stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af I. Starup, København. 
Disposition: Manual: Bordun 16 Fod, Principal
8 Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, 
Voix celeste 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöite 4 Fod, 
Octav 2 Fod. Pedal: Fast anhang. Kollektivt ind-
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førings- og annuleringstrin for principalkoret. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Klingende 
prospektpiber af tinlegering. På pulpitur i buen 
mellem skib og nordkapel, med spillebord i øst
siden. I privateje; facaden genanvendt i kirkens 
nuværende orgel.137 Et †harmonium leveredes 
1893 af Petersen & Steenstrup, København.138

Salmenummertavler, fra 1961-64, med søm til 
numre af metal. Desuden hænger en lille, glat, 
hvidmalet tavle i smal sort ramme med sort 
fraktur: »Nadver« og »Daab« i nordkapellet. 
Hertil skydebrikker med sortmalede tal. På lof
tet over nordkapellet ligger yderligere en. Før 
restaureringen havde kirken tilsvarende større 
†salmenummertavler med påskrift: »Før Prædi
ken« og »Efter Prædiken«, ligeledes indrettet til 
skydenumre. 1862 nævnes fire nummertavler

med tilhørende 300 numre foruden fire gamle 
nummertavler.19

Præsterækketavle, fra 1961-64, tegnet af arki
tekt Marinus Andersen. På våbenhusets sydvæg.

*Relief (fig. 88), signeret: »N. Petersen 1887- 
91« i nedre venstre hjørne for Nielsine Petersen, 
Nyrup, som har udført adskillige arbejder til eg
nens kirker. Af gips, 46 x 59 cm, forestillende 
kvinderne ved graven. I Stenstrup museum.

Belysningen består af pendler af glas fra restau
reringen 1961-64 og i sakristiet en PH-lampe. 
De lampetter, med to arme, fra 1900’rnes begyn
delse, som tidligere sad på væggene, ligger nu på 
loftet. I beskrivelse af kirken 1756 bemærkes ud
trykkeligt, at der ingen lysekroner findes.98

Kirkeskib, o. 1870, navnløst fuldskib, bygget 
af sømand Anders Jensen, Ellinge huse, vistnok 
ophængt i 1870’erne.139 På agterspejlet malet »AI 
70«.

Hatteknager. 1862 burde der i våbenhuset an
bringes knager til hattene. 1922 opsattes to kna
gerækker på hver side af vinduet.19 Nu sidder 
der også på vestvæggen tilsvarende træknager.

†Ligbåre. 1686 bekostedes en ny ligbåre, des
uden repareredes den gamle. 1740 manglede en 
del krogbånd eller knægte på alle ligbårene,20 
hvormed sandsynligvis menes de tre, som op
føres 1756,98 mens der 1862 kun nævnes to.19

Tårnur. 1) Fabrikeret 1934 af Ørsholm, Brøn
derslev. Ottedøgns gangværk med slagværk. 
Tidligere anbragt på Mullerupgård (Drøssel- 
bjerg sogn), 1990 opsat i urhus i tårnet. På løst 
bræt er med sort malet: »Würden fecit« og på en 
af de indvendige vægge ses årstallet 1843.

2) O. 1900, ottedøgns værk med slagværk. 
Alle hjul anbragt side om side i en vandret 
ramme, samlet med sekskantede møtrikker, stå
ende på fire lave, balusterformede jernben. 
Højde 17 cm, længde 126 cm og bredde 26,5 cm. 
Stiftgang, jernpendul (125 cm) med linse. Kon
ventionel udløsning for slagværk. Til lodder er 
anvendt jerngranater. Stod i mellemstokværket 
ud for urskiven, siden 1990 ude af brug. Op
stillet i skab med glas i klokkerummet.

Et †slagur nævnes 1662,21 var måske ældre. 
Muligvis har det eksisteret indtil det nye, meka
niske værk opsattes, jfr. ovenfor.

Fig. 75. Dørfløj, fra o. 1500, mellem kor og sakristi 
(s. 2174). LL fot. 1982. - Door c. 1500 between the chan
cel and sacristy.

150*
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Af urmagere, som har tilset eller istandsat det, 
kan nævnes Søren sejermager 1665,21 Jacob Hof
1730,20 Chr. Peder Smith 1797,140 A. Funch (ho
vedistandsættelse 1863)141 og Louv 1869.28 Ur
værket stod oprindelig nede på gulvet i tårnrum
met og med urskive i selve kirkerummet.142 O. 
1752 flyttedes det op i tårnet. 1778 nævnes, at 
urskiven i kirkerummet er ubrugelig. Menig
heden ønsker hellere at fa en udvendig urskive 
på tårnets sydside."

Urskive, sandsynligvis samtidig med tårnur 
nr. 2, cirkulær, med hvid bund og sorte romer
tal. På tårnets sydside.

Klokker. 1) (Fig. 77) 1518, støbt af Johannes 
(Fastenowe).143 Tvm. 128 cm. Om halsen ind
skrift på latin med reliefminuskler mellem ram
melister: »Salue virgo pia salue cum prole Maria 
clarior aurora pro nobis iugiter ora facta est hec 
campanella a magistro Iohanne ca(m)panario 
tempore Simonis Iesperi huius ecclecie capellani 
anno domini millesimo quingentesimo decimo 
octauo Iens Laurissen Ellinghe Lauris Ienssein 
Nygaar Peer Degen i Høyby« (Hil dig fromme 
jomfru, hil dig med dit barn, Maria mere strå
lende end morgenrøden, bed bestandig for os. 
Denne lille klokke er gjort af mester Johannes 
klokkestøber på Simon Jespersens tid, kapellan 
ved denne kirke i herrens år 1518. Jens Lauridsen 
i Ellinge, Laurids Jensen i Nygård, Per degn i 
Højby). Mellem ordene ses rosetter, fransk lilje 
eller græsk kors med kløverbladsformede ender 
(sml. Søborg, DK. Frborg. s. 1141, fig. 39); ind
skriften flankeres af liljeborter, dog står de sidste 
syv ord på linje for sig under nederste liljefrise.

Ved ringningen over Frederik VII faldt klok
ken ned, selv om der ingen fejl eller mangler var 
fundet ved sidste eftersyn. Hverken den selv el
ler noget menneske kom dog til skade; en bjælke 
knækkedes, loftsgulvet blev ødelagt og klokke
stolen beskadiget.28 Tidligere ophængt i slynge
bom, siden 1948 i vuggebom af August Nielsen 
Thubalka Roslev.

2) 1603, støbt af Borchart Gellgiesser (Quel- 
lichmeyer). Tvm. 118 cm. Om halsen indskrift 
med reliefversaler i to linjer mellem rammeli
ster: »Denne Klock lodt erlig och welbivrdig 
Mand Arild Hvidtfeldt till Odersberg Danmar-

Fig. 76. Detalje af klokke nr. 2 (sml. fig. 78). Del af 
frise og indskrift om halsen (s. 2176). LL fot. 1982. - 
Detail of bell no. 2, cf. fig. 78. Part of a frieze and in
scription on the neck.

kis Rigens Kandseller och Høffvitzmand paa 
Draxholm støbe till Hibi Kierke paa Kierkens 
Bekostning Borckhardtvs Gellegieter me fecit 
1603«. Over indskriften144 en 6 cm høj frise sam
mensat af ensartede stykker, som gengiver putto, 
vinget fabeldyr og satyrmaske foran et ophængt 
klæde (fig. 76). Også slagkanten har rammeli
ster, og hankene prydes af maske (fig. 96). På le
gemet våben med initialerne A.H. for lensman
den på Dragsholm, Arild Huitfeldt (fig. 95).

1758 berettedes, at klokken skrattede noget i 
sin lyd og derfor af bønderne kaldtes Skrumpen; 
der kunne ingen fejl ses på den, men det mentes, 
at der var begået falskneri ved dens støbning i 
den første hr. Eskils tid [præsten Eskil Bertel
sen]. Det fortaltes, at en røst på kirkegården 
hørtes: Sølv og messing stjal hr. Essing, kobber 
og bly satte han heri.134 Ophængning som nr. 1.

3) (Fig. 79) 1744, støbt af Johan Barthold 
Holtzmann. Tvm. 87 cm. Latinsk indskrift med 
reliefversaler om halsen: »Gloria in excelsis deo 
me fecit Iohann Barthold Holtzmann Hafniae 
anno 1744« (Ære være Gud i det høje. J. B. H., 
København, støbte mig 1744). Brede, kunstfær
dige friser beslægtet, men ikke identiske med 
dem på klokke nr. 1 i Enderslev145 flankerer ind
skriften. Ophængning som nr. 1.

†Klokker. Allerede 1734 trængte en af klok
kerne (nr. 3) til omstøbning, 1737 var den revnet 
og 1740 overvejedes at føre den med skib til Kø
benhavn. 1744 skriver klokkestøberen, at klok
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Fig. 77-79. Klokker. 77. Nr. 1, støbt 1518 af Johannes Fastenowe (s. 2176). 78. Nr. 2, støbt 1603 af Borchart 
Gellgiesser Quellichmeyer (s. 2176). 79. Nr. 3, støbt af Johan Barthold Holtzmann (s. 2176). LL fot. 1982. - 
11-19. Bells. 77. No. 1, cast 1518 by Johannes Fastenowe. 18. No. 2, cast 1603 by Borchart Gellgiesser Quellichmeyer. 
19. No. 3, cast by Johan Barthold Holtzmann.

ken var ham leveret i april 1742, men på grund 
af kongeligt arbejde havde han ikke haft tid til at 
omstøbe den; nu skulle den inden kort tid blive 
færdig.146 Af reparationer nævnes ombinding af 
alle tre klokker ved smeden i Vig 1684, og 1691 
belagde Jørgen Cornelisen den lille klokke med
nye pander samt pålagde og forfærdigede tap-

20pene.
Klokkestol (fig. 80), fra 1726, da et klokkeværk 

blev gjort ganske af nyt. Hertil brugtes fem ege
stolper, ført fra København til Nykøbing, for
uden andet træ og jern. Af eg, nummereret med 
stemmejern, dog ikke de yngre tilføjelser af fyr, 
som muligvis skal sættes i forbindelse med ska
derne ved ringningen over Frederik VII, jfr.

klokke nr. 1. Nyere er også et gulv indlagt om
trent på midten. Til tre klokker.

Diverse udgifter vidner om den gamle †klok
kestols skrøbelighed. 1699 betaltes tømmermand 
Arved Lauritsen i Nykøbing for at forfærdige 
klokkeværket m. m. og smeden for nogle jern, 
som kom til og blev sat over akslen på de to 
store klokker, endvidere Jørgen Smid for en ny 
pande. Og 1708 fik Jørgen Cornelijsøn betaling 
for at fæste klokkeværket, som var ganske løs, 
at fæste tømmeret med nye nagler, at indlægge 
så mange stivere, som behøvedes og for at be
binde bjælkerne og hovedstolperne, så at værket 
ikke skulle rokke, når der blev ringet med klok
kerne.20

Fig. 80. Klokkestol opmålt af Mogens Andersen 1989. 1:100 (s. 2177). I Marinus Andersens arkiv. - Belfry.

2177
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Fig. 81. Detalje af *overarmsknogle med rester af 
stof, fundet ved udgravning 1962 sammen med *sil- 
kebånd, sml. fig. 82 (s. 2178). John Lee fot. 1990. - 
Detail of *humerus found in a grave in the chancel during 
the archaeological excavation in 1962, cf. fig. 82.

Fig. 82. Del af brikvævet, guldindvirket *silkebånd 
fundet 1962, sml. fig. 81 (s. 2178). I NM2. NE fot. 
1990. - Part of the tablet-woven, gold brocaded *silk band 

found 1962, cf. fig. 81.

GRAVMINDER

Middelalderlige begravelser. Ved den omfattende 
arkæologiske undersøgelse af kirkegulvet 1962 
(jfr. s. 2152) stødte man på en mængde jordfæ
stebegravelser, der dog ikke blev egentligt ud
gravet.147 Som vanligt var begravelserne især 
koncentreret til skibets midtergang og korets 
vestlige del, og langt hovedparten var fra nyere 
tid. Det gjaldt også en del begravelser under 
gangen fra skibet til nordkapellet, mens et stort 
antal grave i skibets nord- og sydside med deres 
smalle form og afrundede hjørner tydeligvis var 
middelalderlige. I koret, ud for altrets sydvest
hjørne, samt to steder i nordsiden af skibets øst
fag fandtes spor af begravelser under det roman
ske gulv og altså ældre end kirken.

Den mest interessante af de middelalderlige 
begravelser var en stærkt forstyrret grav i korets 
nordside.148 Den rummede udover en enlig 
overarmsknogle (fig. 81) enkelte rester af kost
bare tekstiler samt fragmenter af en uhyre sjæl
den gravkalk og -disk.

*Tekstilerne består af et ca. 4,5 cm bredt, brik
vævet silkebånd i tre fragmenter med indvævet, 
nu næsten forsvundet, guldtråd i rudemønster, 
indigofarvede »gåseøjne« og borter med rød og 
blå tråd. Farverne er dekomponerede, ligesom 
en del stumper af fint, guldindvirket silkestof nu 
er ganske brune og opløste. Især det kostbare 
guldbånd (fig. 82) påkalder sig interesse, idet så
danne bånd med lignende brikvævning er fun
det i adskillige ærkebiskopgrave i udlandet, bl.a. 
i Canterbury, Speyer og Trondhjem.149 I Natio
nalmuseet (inv. nr.D 225-26 og 280/1962).

Fragmenterne af *gravkalken (fig.83a-b), o. 
1350-1400, af bly, har ved rekonstruktion kun
net beregnes til at have haft en samlet højde på 
18,7 cm. Over den kegleformede fod med stand
kant har skaftet båret en kraftig sekstunget 
knop. Bægeret er glat med skrånende sider. 
Nogle små blystumper kunne tyde på, at det har 
hvilet i en kurv. Gravkalken er den eneste 
kendte af gotisk type, idet de meget få danske 
gravkalke, man i øvrigt har kendskab til, alle er 
romanske.150 Den tilhørende, relativt velbeva
rede *gravdisk (fig. 83b), tvm. 16 cm, er kun
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prydet med et graveret cirkelkors på fanen. I 
Nationalmuseet (inv. nr.D 221-22/1962).

Det enestående fund tyder utvivlsomt på, at 
begravelsen har rummet en højtstående gejstlig 
person. Det samtidige kalkmalede våbenskjold 
for slægten Finkenov på korets nordvæg, netop 
over begravelsesstedet, danner rimelig grund 
for at antage, at der kan være tale om Norges 
ærkebiskop Niels Jacobsen Finkenovs grav. Han 
døde 1386 og menes at være begravet i Dan
mark. Der vides dog intet om, at han skulle 
have haft særlig tilknytning til Højby.151

*Gravfund. Blandt de fund, der blev gjort ved 
undersøgelserne 1962, skal især fremhæves to 
stærkt fragmentariske rester af et pilgrimstegn ud
formet som en ciborielignende bygning, hvori 
den hellige Birgitta af Vadstena er afbildet.152 I 
NM2 (inv. nr.D143/1962). Desuden et signet 
(fig. 85), fra 1400’erne eller lidt yngre, af metal, 
ca. 27 mm i tvm., med bomærke og omskrift: 
»S’Jens Bonde«. På bagsiden en øsken.115 I NM2 
(inv. nr. D166/1962).

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 86) 1628. 
Escheri Barthol. (Eske Bertelsen), fordum en 
meget trofast præst ved denne kirke i 30 år, †l. 
dec. 1619, 59 år gammel. Det sande billede er

Fig. 83a. Rekonstruktionstegning af *gravkalk af tin 
fra 1300’rne (s. 2178). Opstalt og plan. 1:5. Ved Hol
ger Schmidt 1962. - Reconstruction of the 14th-century 

funerary *chalice of pewter.

Fig. 83b. *Gravudstyr fra middelalderlig begravelse 
o. 1350-1400. Gravkalk og -disk (s. 2178). Ældre fot. i 
NM2. - *Grave furnishings-from a medieval burial c. 
1350-1400. Funerary chalice and paten.

Fig. 84-85. 84. Formentlig *sygedisk af tin. I stemplet læses initialerne HCS over årstallet 1704 (s. 2161). 85. 
*Signet fra 1400’rne eller lidt yngre, med bomærke og omskrift: »S Jens Bonde« (s. 2179). Fundet ved ud
gravning 1962. I NM2. NE fot. 1990. - 84. Probably a *pewter paten for Communion celebrated for the Sick. The stamp 
bears the initials HCS over the date 1704. 85. A *seal from the 15th century or a little later with mark and the name: Jens 
Bonde. Found during the archaeological excavation in 1962. In NM2.
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Fig. 86. Epitafium nr. 1, fra 1628 over sognepræst 
Eske Bertelsen, †1619 (s. 2179). LL fot. 1982. - Wall 
monument no. i from 1628 to the vicar, Eske Bertelsen, 
†1619.

opsat af sønnen (jfr. †gravsten nr. 2) til vedva
rende minde om hans salige, veltjente fader 
1628.

Høj rektangulær trætavle, 177 x 122 cm, ind
fattet i bred profilramme. Foroven en 50 cm høj 
trekantgavl, hvis skråsider prydes af æggestav 
og tandsnit inden for karnisprofil. Tavlen bærer 
et malet portræt af afdøde i et højovalt felt, om
givet af en kraftigt profileret indfatning med 
forkrøppede hjørner, hvori er fæstnet udsavede 
beslagværksornamenter. Under portrættet et 
særskilt, fordybet indskriftfelt i smal profil
ramme, flankeret af to smalle, ligeledes fordy
bede ornamentfelter.

Den oprindelige staffering udgøres af forgyld
ning på profillister og ornamenter (beslagværk 
og mauresker) på sort bund, samt et enkelt pro- 
filled i brunrødt. Den latinske indskrift står med 
gyldne versaler på sort, og på rammen over og 
under indskriftfeltet er med tilsvarende skrift 
anført »Anno« »1628«. I trekantgavlen er i 
samme farver malet et Jesumonogram.

Maleriet på træ, 84 x 66 cm, viser Eske Ber
telsen i halvfigur, klædt i sort kåbe med lille pi
bekrave. Han har langt, spidst og rødligt skæg 
og bærer en sort kalot på hovedet, der er drejet 
mod højre i trekvartprofil. Højre hånd hviler på 
maven, mens han i venstre holder en bog i gul
ligt bind med spænder og rødt snit.153

Epitafiet hang endnu o. 1874 på korets nord
væg, over døren til sakristiet, men blev siden 
flyttet til vestvæggen i nordkapellet, syd for nr.
2. Efter rensning og istandsættelse 1956 placeret 
på tårnrummets nordvæg.

2) (Fig. 87) o. 1748. Hans Nyegaard, *24. juni 
1682 i Ribe, 1711 ordineret til assistentpræst i 
daværende pests tid, først ved Vor Frue kirke i 
Kiøb(en)h(avn), siden ved S. Olai i Helsingøer, 
1712 sognepræst for Cregome (Kregme) og Vin
derød i Strøe herred, 1724 sognepræst for Høy- 
bye i Odds herred, 1729 provst, †11. febr. 1748. 
Jfr. gravsten nr. 3.

Træepitafiet, 195 x 125 cm, består af en glat, 
høj rektangulær indskrifttavle, hvilende på et 
svært profileret fodstykke og flankeret af glatte, 
korintiske pilastre, der bærer et topstykke med 
segmentgavl. Denne er gennembrudt for at 
skabe plads til en vase med blomster over et 
klokkeformet bladornament og smykkes til si
derne af liggende basunengle. Langs epitafiets 
sider hænger ranker af blomster og blade, og det 
afsluttes forneden af et hængestykke med svun- 
gen rocaille-dekoration.

Indskriften står med forgyldt skriveskrift på 
sort bund, men er efter alt at dømme ikke den 
oprindelige.154 Det samme gælder den øvrige 
staffering, bortset fra forgyldningen på kapitæ
ler, engle og blomster. Pilastre, vase og seg
mentgavl er malet med gråhvid marmorering, 
mens bladværket og andre detaljer er holdt i 
mørkegrønt, koksgråt samt lidt hvidt. O. 1874
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stadig på skibets nordvæg, siden ophængt på 
vestvæggen i nordkapellet.

Gravsten. 1) Romansk, af spættet granit, 85 x 
42-38 cm. Den uregelmæssige, trapezformede 
sten smykkes af et reliefhugget kors med korte, 
afrundede arme.155 Den er omtalt første gang
1914, på sin nuværende plads i våbenhusets syd
sokkel, øst for indgangen.

2) Romansk, af rødnistret granit. På den me
get udslidte, trapezformede gravsten, der nu 
kun er halvt synlig, skimtes foroven spor af det 
ene af angiveligt to cirkelkors.156 Stenen er fast- 
muret som tærskelsten i den 138 cm brede åb
ning ved våbenhusets indgangsdør, hvor den 
formentlig har ligget siden dettes opførelse.157 
Den er til daglig skjult under indgangsristen.

3) (Fig. 89) 1600’rnes første tredjedel. Rød
brun kalksten, 182 x 111 cm, med højrektangu
lært, kartoucheindrammet indskriftfelt og i 
hjørnerne cirkelmedaljoner med evangelistsym
boler inden for en bred rammekant. Over ind
skriftfeltet en volutgavl, kronet af kalk med 
oblat, hvorover englehoved, hvis vinger ender i 
volutter. På gavlens ydre volutter står en tændt 
kerte, på dens vanger to ubestemmelige sym
boler. Under feltet et tilsvarende barokt volut- 
hængestykke med hængekonsoller omkring 
dødningehoved over foliot158 og timeglas.

På stenens indskriftfelt er o. 1748 indhugget 
en sekundær indskrift med fordybede, nu svært 
læselige versaler over Haans Nyegaard, sogne
præst for Høybye menighed og provst i Ods 
herred, som blev ordineret til Vor Frue menig
hed i Københaun 1711 i pestens tid, blev så kal
det til sognepræst 1712 for Krego[me og Vin
derød menigheder]. På rammekanten fortæller 
indskriften videre, at han 1724 blev kaldet til 
sognepræst til Høybye menighed, hvor han var
21 år [og døde i sin alders 66. år 11. febr. 1748]. 
På den øvre kant læstes oprindelig: »Jeg i min 
Jesu giemme, forbliver ævig hiemme«.159 Jfr. 
epitafium nr. 2.

Afbildningerne i evangelistmedaljonerne har 
samme forlæg som en i øvrigt beslægtet grav
sten i Mørkøv fra o. 1617 (nr. 2, s. 802 med fig. 
36). Den genbrugte, nu meget udslidte gravsten, 
lå 1756 midt i koret.160 O. 1874 var den nedlagt i

Fig. 87. Epitafium nr. 2, over sognepræst Hans Nye
gaard, †1748 (s. 2180). LL fot. 1982. - Wall monument 
no. 2 to the vicar, Hans Nyegaard, †1748.

gulvet foran døren fra våbenhuset til kirken, si
den placeret i sakristiets gulv, i nordøsthjørnet.

†Gravsten. 1) O. 1581. Over magister Laurits 
Tuesens søn Jens Lauritsen, *12. marts 1581, †15. 
aug. samme år (jfr. degnestol og træstykke, s. 
2172). Et lille drengebarn var udhugget midt på 
stenen, der i 1750’erne lå i kirkegulvet.161

2) O. 1645. Over Bartholdus Eschillus (Bertel 
Eskesen), præst ved denne kirke, †1645 (jfr. 
dåbsfad og faderens epitafium, nr. 1), hans hu
stru Catharina Craftia (Katrine Kraft), †1662, og 
deres børn Bartholdus Bartholinus, Johannes 
Bartholinus og Helena Bartholina (Bertel, Hans 
og Helle Bertelsen). Stenen med latinsk indskrift 
lå i 1750’erne på kirkegården.161

3) O. 1700. Over Hans Christensen Riber, 
sognepræst i Højby, †5. april 1700. En stor sten 
med indskrift lå til o. 1750 over Hans Ribers 
begravelse i sakristiet (s. d.). Men da den ikke 
blev fornyet, lod rektor i Roskilde den op
tage.162
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Fig. 88. *Relief, af gips, signeret N. Petersen 1887-91 
for Nielsine Petersen, Nyrup (s. 2175). I Stenstrup 
Museum. NE fot. 1989. - Plaster *relief signed N. Pe
tersen (Nielsine Petersen, Nyrup) 1887-91.

*Gravflise, af brændt ler, 20 x 20 cm. Flisen 
har udgjort en del af en større indskriftplade. På 
den læses med fordybede og glaserede versaler: 
»Vs Mathias H? - 3 cal novem - da mundi h - est 
et evit i ? - s 26 cvivs s -.« Fundet et par alen 
under kirkegulvet, angiveligt i Højby, og 1865 
kommet til Nationalmuseet (inv. nr.D22301).

Eftermiddelalderlige, murede begravelser. Blandt 
de mange eftermiddelalderlige begravelser, der 
dukkede frem ved gulvundersøgelsen 1962, var 
en stor muret begravelse med fladbuet tønde
hvælv, beliggende under korbuen (sml. fig. 5). 
En begravelse o. 1700 i sakristiet, dækket af 
Hans Ribers gravsten (†gravsten nr. 3), var for
mentlig også muret, idet Ribers hustru 1727 
blev begravet sammesteds.163

†Kårde. Ved en løjtnant Hansens begravelse i 
kirken 1754 blev hans kårde ophængt på kirkens 
væg mod en betaling på to daler.20

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1852. Fisker Iens 
Pedersen af Sølvager, *10. jan. 1819, omkommet 
på søen i orkanen som rasede natten imellem 
den 2. og 3. oktober 1852, efterladende sig en 
elsket hustru, to små børn, to gamle forældre og 
en retskaffen svigerfader.

Støbejernsplade, 50 x 45 cm, med indskrift i 
reliefversaler. I hjørnerne femtakkede stjerner 
indfattet i trepas. Den tidligere sortmalede

plade, der nok oprindelig har ligget på jorden på 
kirkegården, skal o. 1942 være fundet i kirkens 
varmegrube i forbindelse med nedtageisen af 
den gamle kalorifere.164 Nu er den indmuret i 
tårnets østvæg, syd for tårnbuen.

2) O. 1857. Provst Erich Begtrup Holst, *6. 
maj 1766, †21. april 1838, gift med Else Kirstine 
Erdmann, *29. aug. 1765, †30. april 1857. For
ældre til ti børn, fem drenge og fem piger.

Stele af rød sandsten med topstykke og glat 
sokkel. Samlet højde 145 cm. Indskriften står 
med fordybede, sortmalede versaler over en lille 
niche, hvori er indfældet et hvidt marmorrelief 
med korsprydet alter, hvorpå en kalk. Topstyk
ket over den kraftige gesims er udformet som en 
antik cippus med buet gavl og akroterier165 og 
smykkes af et relief med brændende olielampe i 
hvid marmor. Nord for kirken mellem sakristiet 
og nordkapellet.

Fig. 89. Gravsten nr. 3, fra 1600’rnes første tredjedel. 
Sekundært anvendt for sognepræst Hans Nyegaard, 
†1748 (s. 2181). LL fot. 1982. - Tombstone no. 3 from the 
first third of the 17th century. Used secondarily for the 
vicar, Hans Nyegaard, †1748.



HØJBY KIRKE 2183

3) O. 1864. Warinka Mathiesen, *30. april 
1817, †31. maj 1864. Granitstele udformet som 
en klippeblok med glat felt, hvori indskriften 
med fordybede versaler. Kronet af hvidt mar
morkors. Samlet højde ca. 130 cm. I kirkegår
dens nordvesthjørne.

4) O. 1865. Konsistorialråd Frederik Christian 
Mathiesen, sognepræst i 23 år for Rye og Son- 
nerup, i 27 år for Høyby menighed, *21. aug. 
1781, †29. dec. 1865. Gravvers. Stele af cement, 
højde 115 cm, udformet som en spidsbuet port 
på profileret fodstykke og med indfældet hvid 
marmortavle, hvorpå indskriften med fordy
bede versaler. Et kors(?) foroven er gået tabt. I 
kirkegårdens nordvesthjørne, ved siden af nr. 3.

* Kirkegårdsmonument (fig. 90), o. 1855. Gård
mand Peter ......... [s] datter Henriksine af Lumb-
saas, *21. maj 1835, †14. jan. 1855. På bagsiden 
gravvers.

Monumentet er af træ, men udformet efter 
samme mønster som datidens smedejernsmonu- 
menter (jfr. ndf.). Højde 120 cm. Indskriften 
med sortmalet skriveskrift på hvid bund er an
ført på en fladoval tavle med glat rammeliste. 
Indskrifttavlen er fastgjort på en kraftig stolpe 
og understøttes af volutranker. Øverst et rustikt 
kors af træklodser, hvorpå kun een af de tre 
kugler på korsenderne er bevaret. Forneden en 
profileret fod, hvorunder stolpen fortsætter un
der jordhøjde. Af den oprindelige bemaling er 
rankernes grønne bevaret, mens brunrødt kun 
anes på stolpen.

På en tegning 1874 (fig. 16) ses et meget lig
nende gravminde stående sydøst for kirken. Der 
er formentlig tale om det samme. Det er på et 
tidspunkt indkommet til Stenstrup Museum 
uden proveniens.

*Smedejernsmonument. O. 1850. Over ukendt. 
Bestående af højoval plade, fastgjort på en flad 
stang og understøttet af volutagtige ranker. 
Kronet af et lille kors og øverst og nederst på 
den hvælvede ramme smykket af et lille hjerte. 
Samlet højde 131 cm. Den malede indskrift er 
gået tabt. Sml. det meget lignende monument 
fra Odden 1851.166 I Stenstrup Museum.

*Støbejernsramme, fra 1800’rnes anden halvdel, 
med sekundær indskrift i sortmalet antikva over

Fig. 90. *Kirkegårdsmonument over gårdmandsdat
teren Henriksine af Lumsås, †1855 (s. 2182). I Sten
strup Museum. NE fot. 1989. - *Churchyard monu
ment to Henriksine of Lumsås, the daughter of a farmer, 
†1855.

Hans Peter Petersen af Nyrup, *17. jan. 1857, 
†24. okt. 1900.

Den ovale jernramme, ca. 78 x 57 cm, har let 
skrånende sider og flad overkant. Den har været 
anvendt til markering af gravstedet, formentlig 
med beplantning i.167 Dens hvide bemaling er 
nu stort set udslettet i lighed med den ældre ind
skrift (med fraktur?) på den ene af langsiderne. 
Rammen ses på et ældre fotografi liggende på 
kirkegårdens sydøstlige del. Nærved lå en lig
nende ramme, der dog øjensynlig var af cement. 
Indkommet 1990 til Stenstrup Museum.

Kun to støbejernsgitre af kirkens tidligere tal
rige er bevaret, i kirkegårdens nordvestlige del. 
Det ene lukket om et gravsted, det andet som et 
langt rækværk bag et familiegravsted.
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Fig. 91. Skibets nordvesthjørne med murede bænke 
langs nord- og vestvæggen, i forgrunden skranke- 
(muren) med åbningen i midten, som gav adgang til 
det, der formentlig var kirkeejerens plads, sml. fig. 
5-6 og 10 (s. 2173). Gulvet er det oprindelige, roman
ske (s. 2136). Olaf Olsen fot. 1862. - The north-west 
corner of the nave with stone-built benches along the north- 
and westwalls. In the foreground can be seen a piece of the 
bench(wall?) with once separated the area reserved for the 
patron from the rest of the church, cf. fig. 5-6 and 10. The 
floor is the original roman.
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Fig. 92. Korets nordøstlige del fotograferet under udgravningen 1962. I forgrunden det stenforede hul, som 
muligvis har været brugt til nedgravning af et monstranshus (s. 2173). Foran alteret ses to trin i det oprindelige 
gulvlag (s. 2136). - The north-eastern part of the chancel photographed during the excavation 1862. In the foreground a 
hole can be seen which has possibly been used for a tabernacle. In front of the altar two steps can be noticed.

IV, 1907-09, s. 218-28. - Studierejser af Kunstakade
miets Elever 2. rk., I, 1913 tavle 17-20. - Poul Nør- 
lund: Højby Kirkes Kalkmalerier, i ÅrbHolbæk 1922, 
s. 169-75. - Chr. Mikkelsen: Højbv sogn for to hun
drede år siden, 1960. - Willy Johannsen: En uværdig 
prælat. Om ærkebiskop Niels Jacobsen Finkenows 
begravelse (?) i Højby kirke, i Skalk, 1962/4, s. 7-11; 
samme: Et gravfund i Højby kirke, i ÅrbHolbæk 
1963, s. 53-65. - Søren Gregersen: Den hellige Eligius
i Højby kirke, i Ting og Sager fra Odsherred, sept.
1970, s. 20-25. - Knud Banning: Michael i Højby 
kirke, i Ting og Sager fra Odsherred, juni 1971, 
s. 17-22. - Tage Christiansen: Højby kirke, 1973. - 
Højby By og Jorder, 1987.

1 Roskildebispens jordebog s. 161.
2 Repert. nr. 2764 og 2. rk. 1940.
3 P. F. Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie 
III, 1794, s. 117f.
4 ActaPont. VI, 438 (nr. 4990).
5 KancBrevb. 23. dec. 1552.
6 Landebogen s. 142.
7 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
8 Kronens Skøder II, 398.
9 Kronens Skøder II, 672-680. 1694 anføres dog, at en 
del af kirketienden siden 1688 er tilfaldet præsten; 
men 1707 siges kirketienden at være delt mellem 
præsten i Fårevejle til pension og Roskilde skole, jfr.
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RA. Rtk. Sjællands stifts renteskriverkontor. 
2243.283. 1694. Efterretn. om benådninger af tiende 
osv. og smst.: 2243.281. 1700, 1702, 1705. Specifika
tion over konge- og kirketiender.
10 LA. Bispearkivet. Ods hrd. 1728-1820.
11 RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnelser over kirker 
og disses ejere.
12 Stenstrup Museum. Forhandlingsprot. for A/S 
Højby kirke, 1873-1912.
13 1990 er denne stormandsgård eftersøgt ved en min
dre prøvegravning nord for kirkegården på den tid
ligere præstegårds grund, men uden resultat, jfr. ind
beretning ved Niels Engberg, juni 1990.
14 Jfr. Svend Grundtvig, udg.: Danmarks gamle Fol
keviser, 4, 1883, s. 118-31.
15 NM6. Fundprot. nr. 2428, 2742 og 2786; jfr. endvi
dere Jørgen Steen Jensen: Mønter fra kirkegulvene i 
Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 122f.
16 Alle disse genstande er fremkommet ved harpning 
af fyldlag (NM2 inv. nr.D120/1962-D282/1962).
17 Ved en kirkegårdsudvidelse mod nord, formentlig 
den i 1969, blev der ved den gamle søbred fundet et 
kraftigt kampestensfundament, der tolkedes som væ
rende fra et havneanlæg, jfr. Tage Christiansen: 
Højby Kirke, 1973.
18 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Bygnings- 
domænejournalsager 1853, nr. 621.
19 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(89).
20 LA. Kirkeinspektionsarkivet. GI. Dragsholm amt. 
Højby kirkes rgskbog 1683-1777.
21 LA. Kirkeinspektionsarkivet. GI. Dragsholm amt. 
Asmindrup og Højby kirkers rgsk. 1645-72.
22 LA. Sjællands stiftøvrigheds arkiv. D.IV. Rgsk. for 
forskellige beneficerede kirker 1736-63.
23 Jernal er kun sjældent brugt i de sjællandske kirker, 
men træffes dog anvendt til døre og vinduer i fire 
kirker omkring Arresø: Ramløse, Helsinge, Annisse 
og Kregme (DK. Frborg. s. 1214, 1343, 1365f. og 
1561).
24 Tilsvarende forhold kendes fra Birkerød kirke 
(DK. Frborg. s. 920).
25 Stenmål: 25½-26½ x 11½-12½ x 8½ cm, 10 skifter =
101 cm.
26 Tårnet er i det ydre karakteristisk ved sine samti
dige støttepiller mod vest og nord. I det indre er tårn
rummets vægge udfyldt af spidsbuede spareblændin- 
ger. Endvidere sker adgangen til tårntrappen ad en 
dør fra tårnrummet og ikke, som almindeligt i den 
senere middelalder, fra kirkegården. Af lignende ek
sempler fra amtet kan nævnes Ørslev, Årby og Breg- 
ninge (s. 1048, 1451 og 1721f).
27 Stenmål: 28 x 12 x 9 cm, 10 skifter = 108 cm.
28 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Div. sager. 
1856-66 og 1867-72.
29 Stjernehvælv træffes enkelte steder i det nordlige 
Sjælland; således i Grevinge (Ods hrd.) samt i Torup

(DK. Frborg. s. 1643).
30 Stenmål: 27 x 12½-13½ x 9 cm, 10 skifter = 105 cm.
31 Stenmål: 26 x 12 x 7½ cm, 10 skifter = 97 cm.
32 Denne type blændingsgavl, som man med en vis 
ret kan benævne »Isefjordstypen«, er karakteriseret 
ved, at mindst tre af gavlens blændinger er afsluttet 
med et tvillingedelt spærstik, båret af en kort konsol, 
og derover en rudeformet blænding. Denne gavltype 
træffes i Nr. Asmindrup: kor, Vig: nordkapel, Ege
bjerg: langhuskor, tårn, nordkapel og Grevinge: 
langhuskor, alle i Ods hrd.; Værslev: nordkapel (s. 
1930), Hørby: nordkapel (s. 492), Orø: sakristi (s. 
872) og Ågerup: skib, vestgavl (s. 248). Desuden 01- 
semagle: våbenhus (DK. Kbh. Amt s. 1258), Jyllinge: 
våbenhus (DK. Kbh. Amt s. 766) og Stenløse: våben
hus (DK. Frborg. s. 2361).

Desuden har Kornerup anvendt gavltypen ved 
korforlængelsen på Annisse kirke (DK. Frborg. s. 
1367).
33 Jfr. note 89. Se endvidere note 28. Tegning ved 
arkitekt C. Otto i RA.
34 Ifølge en naiv tegning i NM2 ved Peder Hansen fra 
o. 1850 stod kirken kalket lyserød.
35 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot. Se 
endvidere noterne 89, 19 og 28.
36 Stikket tolkedes af Marinus Andersen som et vin- 
duesstik, men blev aldrig undersøgt nærmere.
37 I et reparationsoverslag ved Bygningsinspektør P. 
Meyn nævnes det, at der skal anskaffes egetræ til 5 
fag vinduer, jfr. note 50.
38 Jfr. noterne 28 og 19.
39 Jfr. Butterup (s. 60 f.), og muligvis Ishøj; B. Als 
Hansen og M. Aaman Sørensen: Ishøj kirke - et kir
kerum fra 1100-årene og op gennem middelalderen, i 
NMArb. 1975, s. 122. Se endvidere Olaf Olsen: 
Rumindretningen i romanske landsbykirker, i Kirke- 
histSaml. 7.rk., 6, 1967, s. 235-57.
40 Flisetype 2 er afbildet s. 1312, fig. 16, samt DK. 
Sorø s. 52, fig. 27 (3. rk., nr. 5). Flisetype 4 (2. rk., 
nr. 2), flisetype 5 (2. rk., nr. 4), flisetype 6 (1. rk., nr.
3) og DK. Præstø s. 325, fig. 4.

Mere alment om gulvfliser se B. Als Hansen: Et 
flisegulv fra teglens barndom i hikuin 8, 1982, s. 155— 
164.
41 NM2. inv. nr.D122-126, D139 og D141/1962.
42 Inv. nr.D121, D127 og D138/1962.
43 Inv. nr. Dl28/1962.
44 Inv. nr.D132, D135 og D136/1962.
45 Inv. nr.D129 og D134/1962.
46 Inv. nr.D282/1962.
47 Inv. nr.D281/1962.
48 Inv. nr.D120 og D137/1962.
49 Inv. nr.D130, D131, D133 og D140/1962.
50 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.159-399. 1782-1840. 
Journalsager.
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Fig. 93. Detalje af præ
dikestolens brofag. Til 
højre afskåret felt med 
oprindeligt maleri fore
stillende Styrken, til 
venstre yngre billede af 
evangelisten Johannes 
(s.2167). NE fot. 1990. - 
Detail of the pulpit gal
lery. On the right, original 
representation of Strength, 
on the left later painting 
showing the evangelist St. 
John.

51 Jfr. noterne 50, 28 og 19.
52 Jfr. note 20 og Tjæreby pastorat (Strø hrd., Fre
deriksborg amt). Ved embedet: Kaldsbog 1738, s. 
221. Det var dog ikke ganske problemfrit at overgå til 
tegltag, for allerede i regnskaberne fra 1768-69 be
mærkes det, at »Højby kirke ligger meget udsat for 
stormvinde, således at kirkens nye stentag stadig ta
ger skade«. Sognepræsten har derfor aftalt med mu
rermester Michael Svendsen, at denne stedse skal 
holde taget vedlige mod en årlig løn af 6 rdl.
53 NM2. inv. nr.D262-279/1962.
54 Rothe omtaler ikke en overkalkning af denne væg
flade i sin beretning fra 1901, men da disse malerier 
hverken nævnes i undersøgelsesberetningen fra 1910 
eller i beretningen om rensningen af malerierne fra 
1911 er de sandsynligvis overkalket allerede i 1901.
55 Datering, 1200’rne, muligvis begyndelsen af 
1300’rne, på baggrund af skrifttyperne, der over
vejende består af versalformer, bortset fra uncialfor
mer for E, M, T og U, foruden F, der har en minu- 
skellignende form.
Teksten: Pavper(i)bus dives fer o 
(s)i doiidas m(a) el. (i)seris tu mo 
don orat in va? vidim.
56 Det store rundbuede vindue, der i løbet af 1200’rne 
blev indsat i sydvæggen, hvis øverste dele kan ses 
over hvælvet (se s. 2128), har ikke haft denne ud
smykning.
57 Problematikken vedrørende korvæggens forskel
lige lag, deres datering og forhold til hinanden, er 
tidligere berørt af Tage Christiansen, der i 1956 om
taler Finkenovs våben i det underste af de to kalklag, 
mens han i 1973 formoder at Finkenovvåbenet var i 
det yngste lag. Ingrid Fischer Jonge (note 59), for

modede i 1984, på baggrund af Rothes rapport fra 
1901, at stifterportrættet er i det ældste af de to lag.
58 Tilsvarende våbenskjold, men ikke skrådelt og 
med hjelm som i Højby, men med økse og bispestav, 
er gengivet i Førslev kirke, (DK. Sorø s. 1001-1002, 
fig. 8). Øksen og bispestaven henviser til Niels Jacob
sen Rusere, af slægten Finkenov, der var ærkebisp i 
Trondhjem fra 1382 til 1386, jfr. Knud Prange i Ulla 
Haastrup og Robert Egevang, red.: Danske Kalkma
lerier 1375-1475, 1985, nr. 8.
59 Allerede Poul Nørlund: Højby Kirkes Kalkmale
rier, i ÅrbHolbæk 1922, s. 170, note 1, foreslog, at 
stifteren kunne være Niels Jacobsen Finkenov, hvil
ket han gentager i Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 20. 
Jfr. Willy Johannsen: En uværdig prælat, i Skalk, 
1962/4, s. 7-11; samme: Et gravfund i Højby kirke, i 
ÅrbHolbæk 1963, s. 53-65; Ingrid Fischer Jonge: Ro
manske og tidlig gotiske stifterfremstillinger i danske 
kalkmalerier, i Den iconographiske Post, 1984, nr. 4, 
især s. 22-23. Formodningen om, at det drejer sig om 
ærkebiskop Niels Jacobsen Finkenov, bliver yderli
gere bestyrket ved, på samme måde som øksen og 
bispestaven i Førslev kirke (note 58), at donatoren er 
iført et pallium, hvilket Poul Nørlund i 1944 også 
omtalte. Palliet var et værdighedstegn for ærkebisper 
og skulle, helst personligt, hentes hos paven umid
delbart efter udnævnelsen og følge bæreren i graven. 
Jfr. KultHistLeks, X, sp. 633.
60 Tilsvarende gengivelser findes bl.a. i Bregninge (s. 
1737) og Skamstrup (s. 819).
61 Jfr. Jacob Kornerup: Højby Kirke og dens Kalk
malerier, i KirkehistSaml. 5. rk. IV, 1907-1909, s. 
218-228; Poul Nørlund: Højby Kirkes Kalkmalerier, i 
ÅrbHolbæk, 1922, s. 168-175; Beckett: DaKunst, II,
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306-308; Tage Christiansen: Højby kirke i tekst og 
billeder, 1956, s. 22-35; Erik Lassen: Dansk Kunst
historie, 1972, s. 188; Tage Christiansen: Højby kirke, 
1973, s. 16-25; Søren Kaspersen, i Brian Patrick 
McGuire, red.: Kulturblomstring og samfundskrise i 
1300-tallet, 1979, s. 145f.; Ulla Haastrup og Robert 
Egevang, red.: Danske Kalkmalerier 1375-1475, 
1985, s. 7, 8, 13, 26, 30, 33, nr. 4, 9 (ved henholdsvis 
Peter Pentz og Ulla Haastrup). Niels M. Saxtorph: 
Danmarks Kalkmalerier, 1986, s. 96-97. Denne da
tering, der afviger fra de sidste årtiers dateringer til o. 
1386, er begrundet i den af Rothe registrerede til
stedeværelse af de to lag kalkmalerier over hinanden 
på korets nordvæg. Det ældste lag kan sandsynligvis 
dateres til tiden lige efter 1386, mens laget ovenover, 
der i farverne adskiller sig fra det underliggende lag, 
har dragtdetaljer, de lange fligede pynteærmer, de 
tætsiddende vamse med høj snæver hals og de lavt
siddende bælter, der peger mod en datering omkring 
år 1400.
62 Diskussionen vedrørende udfaldet af sjælevejnin
gen i Højby, jfr. Knud Banning: Michael i Højby 
Kirke, i Ting og Sager fra Odsherred, juni 1971, s. 
17-22, samme: Michael Sjælevejer, i KirkehistSaml.,
1971, s. 25-44, især s. 34-35, Tom W. Petersen: Bud
skabet til menigheden - om sjælevejningen i dansk 
kalkmaleri, i Den iconographiske Post, 1975, nr. 1, s. 
16-23.
63 Rester af denne udmaling kan også iagttages læn
gere nede på væggen, som farvefragmenter i rødt og 
grønt, i kalklagene ovenpå den indridsede indskrift, 
primært ved bogstaverne DAT og DONO i hen
holdsvis anden og tredje linje. Disse farvefragmenter 
er hverken omtalt af Rothe eller andre konservatorer, 
der har restaureret vægpartiet, senest Robert Smalley 
i 1987, men er iagttaget af undertegnede december 
1989.
64 Muligheden for at dette lag, ligesom laget inden- 
under, med Finkenovvåbenet, kan opfattes som et 
epitafium, svarende til et eksempel i Sakskøbing 
kirke, bør også tages i betragtning, jfr. Ulla Haastrup 
og Robert Egevang, red.: Danske Kalkmalerier 1375- 
1475, 1985, nr. 3: »Det forsvundne epitafium«, ved 
Ulla Haastrup og Knud Prange.
65 En tilsvarende, men yngre gengivelse af denne 
scene var tidligere malet i Tersløse (s. 440, fig. 7).
66 Svend Grundtvig udg.: Danmarks gamle Folkevi
ser, II del, 1856, 50(A-C) s. 434f. Isefjordsværkstedets 
gengivelse af S. Olavs sejlads i Kirke-Hyllinge (DK. 
Kbh. Amt s. 912, fig. 9), Vallensbæk (DK. Kbh. Amt 
s. 505, fig. 3) og Sigerslevvester (DK. Frborg. s. 
2223), der kun viser Olavs kamp mod troldene, har 
sandsynligvis også sin oprindelse i folkeviser eller en 
variation af disse, s. 140f. I middelalderen var Olavs- 
dyrkelsen i Danmark i udpræget grad koncentreret i 
egnen omkring Isefjorden, hvor også en af de i legen

den omtalte lokaliteter, Hornelen, skulle ligge.
67 M. Mackeprang: Hellige Olafs Dyrkelse i Dan
mark, i Det Kongelige norske Videnskabers Selska
bers Forhandlinger, bd. III, 1930, s.55f.; Ulla Haa
strup: Olav der Heilige in dänischen Wandmalereien,
i Gunnar Svahnström, red.: St. Olav. Seine Zeit und 
sein Kult. Acta Visbyensia VI, 1981, s. 154f.
68 Jfr. Kr. Nyrup: St. Eligius, i ÅrbOldkHist. 1899, s. 
155-166; Søren Gregersen: Den hellige Eligius i 
Højby kirke, i Ting og Sager fra Odsherred, sept. 
1970, s. 20-25.
69 Såvel Kornerup s. 225 som Nørlund s. 173-174, 
Christiansen s. 24 (alle note 61) og Gregersen (note 
68) s. 23f. formoder, at den nøgne kvinde med tenen i 
Højby er Djævlen. Denne skulle, i en skøn kvindes 
skikkelse have fristet den hellige mand i hans smedje. 
Han opdagede imidlertid i tide, at det var djævlen og 
kneb ham i næsen med sin gloende tang. Denne del af 
S. Eligiuslegenden var tidligere gengivet i den nu for
svundne udsmykning i Stubbekøbing kirke (DK. 
Maribo s. 272).
70 Kvindens nøgenhed og farve, samt hendes place
ring i kappens komposition, siddende med ryggen 
mod S. Eligius, stemmer hverken overens med 
legendens ordlyd eller andre kendte afbildninger af 
historien. Jfr. Nyrup og Gregersen (note 68). Ifølge 
Tue Gad kan hun ikke høre sammen med S. Eligius
legenden. Det er mere sandsynligt, at hendes oprin
delse skal søges andetsteds. Hendes nøgenhed og den 
grå farve på hele hendes behårede krop og spindered- 
skaberne kan antyde, at der var tale om en gengivelse 
af en anden del af den tidligere omtalte folkevise om 
Olav den Hellige (note 66). Heri forvandler han en 
troldkvinde, med rok og ten, til sten. I følge sagnet, 
der, i en anden variation, er gengivet af Isefjords
værkstedet ca. 100 år senere, er stedet, hvor denne 
hændelse skulle have fundet sted lokaliseret til Skul
delev Mark i Horns herred, jfr. Mackeprang (note 67) 
s. 51-64, især s. 57.
71 Peter Pentz, i Ulla Haastrup og Robert Egevang, 
red.: Danske Kalkmalerier 1375-1475, 1985, nr. 4.
72 Kornerup (note 61) s. 225f. omtaler manden med 
vandringsstaven som en bøddel, der hugger kvindens 
hånd af som straf for ægteskabsbrud. Denne tolkning 
beror sandsynligvis på Rothes beskrivelse af maleri
erne fra 1900. Ved rensningen af malerierne i 1911 
konstaterede Rothe, at der ikke var tale om et sværd, 
men en vandringsstav, og formodede, at det kunne 
være Jakob den ældre på trods af, at pilgrimmen ikke 
har nogen muslingeskal. Nørlund (note 61), s. 175 
stiller sig tvivlende over for, om manden med van
dringsstaven kunne være Jakob. Det omfavnende par 
og kvinden med den afhuggede hånd ser han som en 
middelalderlig fremstilling af vellyst og straffen her
for. Beckett (DaKunst, II, 308) skriver derimod, at de 
to billeder kan se ud som en illustration til en elskovs
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Fig. 94. Opmåling af stolegavle (sml. 65-66), dørfløj mellem kor og sakristi (sml. fig. 75) og panel. Stolegavle 
1:15, dørfløj 1:30. Efter Studierejser af Kunstakademiets Elever 1901. - Measured drawing of bench-ends, cf. fig. 
65-66, and door, cf. fig. 75.

vise. Christiansen (note 61) s. 24f. formoder også, at 
parret kunne skildre vellyst, hvis de havde været ma
let alene, men i den sammenhæng de her er gengivet, 
kan de vise straffen for tyveri. Den rejseklædte mand, 
formoder han er apostlen Jakob den ældre, selv om 
han, i 1956, gør opmærksom på, at der ikke kendes 
nogen Jakobslegende, der kan forklare situationen. 
Ulla Haastrup: Apostlen Jacob den ældre som pilgrim 
til sin egen grav, i Den iconografiske Post, 1984, nr. 
2, s. 20, mener, at en udlægning af malerierne som en 
Jakobslegende er yderst tvivlsom. Saxtorph (note 61) 
s. 97 mener med bestemthed, at billederne gengiver 
et af miraklerne fra Jakobslegenderne, hvor en ung 
mand lægger an på en ung pige uden at have reelle 
hensigter. Da hun afviser ham, får han hende dømt 
for tyveri. Saxtorphs tolkning stemmer imidlertid 
ikke overens med gengivelsen i hvælvkappen. Djæv
len forleder ikke den unge mand, men kvinden ved at 
hviske hende i øret. Derudover er kvinden ikke en 
ung pige, men en gift kone med hovedlin. Endnu har

det ikke været mulig at identificere disse malerier 
med en Jakobslegende, hvilket Tue Gad mundtlig 
også har gjort opmærksom på.
73 Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 64, 113, 261f.
74 Ved afdækningen 1901 formodede Rothe, at de vin
gede væsener kunne være en engel og Helligånds- 
duen, mens Nørlund s. 261 (Nørlund-Lind), mente, 
at der var tale om en engel og en fugl?, måske Mat- 
tæus- og Johannessymbolerne.
75 Den nærmest beslægtede frise kan findes i Kyndby 
kirke, jfr. Ulla Haastrup og Robert Egevang, red.: 
Danske Kalkmalerier 1080-1175, 1986, nr. 1: »Blador
namenter« ved Susanne Wenningsted-Torgard.
76 Ifølge Egmont Linds indberetn. fra 1962 ansloges 
udsmykningen til at være fra slutningen af 1300’rne. 
Ingen yderligere omtale hverken af pudsens karakter 
eller farver.
77 Jfr. Skamstrup (s. 818, fig. 8).
78 Jfr. »Stationer«, i KultHistLeks.; Carl R. af Ug- 
glas, i Fornvånnen, 1938, s. 231-51 og 257-272.
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Fig. 95. Arild Huitfeldts våben graveret på klokke nr. 
2, sml. fig. 78 (s. 2176). LL fot. 1982. - Arild Huit- 

feldt’s coat of arms engraved on bell no. 2, cf fig. 78.

79 Teksten, oversat til nudansk lyder: »Den som i 
rette skibelse og med gudelig agt påser disse vor herre 
Jesu Kristi pinsels våben da haver han af Sancte Peter 
apostel ...... Jfr. M. Mackeprang: Christi lidelsesred-
skaber, »Christi Vaaben«, i ÅrbOldkHist., 1951, s. 
186, 191, endvidere KulthistLeks.
80 Der er ikke fundet spor af helgengrav.
81 Ved en undersøgelse 1981 i tårnet i Nørre Jernløse 
konstateredes midt for vestmuren en rest af et rektan
gulært fundament, ca. 120 x 130 cm, lagt af granit og 
lidt tegl i mørtel. Også i Tune (Tune hrd., Kbh. amt) 
er der 1983-84, og Gundsømagle (Sømme hrd., Kbh. 
amt) 1988 fundet rektangulære podier i tårnrummet. 
Foruden i Værslev (s. 1946) er der i Tureby (Fakse 
hrd., Præstø amt) og Karlstrup (Tune hrd., Kbh. 
amt) konstateret spor af fundamenter med halvrund 
afslutning; denne form sandsynliggør en anvendelse 
som podium for en cirkulær fontefod, omend kun 
aftryk af fontefod kan bekræfte fundamentets funk
tion, og helst med mål svarende til fontefoden (selv 
om fonten ikke nødvendigvis står i samme kirke som 
i middelalderen, jfr. de mange omflytninger i Fre
deriksborg amt).
82 Sml. Else Østergaard: Analyse af tekstilmaterialet 
fra Seemrelikvierne, i hikuin 1, 1974, s. 67-68 og 
samme: Nogle mønstrede silketøjer fra danske reli

kviegemmer, i hikuin 6, 1980, s.83-92.
83 Et træstykke (se s. 2172) med præsts og kirkevær
gers bomærker samt reliefskåret årstal 1572 tjente tid
ligere som fodstykke under altertavlen og kunne såle
des tænkes at have forbindelse med de jævnaldrende 
alterbordspaneler, men skal snarere sættes i forbin
delse med en eller anden stol.
84 Om ham se Jensen: Snedkere s. 35.
85 Jfr. indb. ved M. Mackeprang. Signaturen kan kun 
anes i dag, men kendes fra eksempelvis Svinninge og 
Tømmerup (s. 717 med fig. 8 og s. 1424 med fig. 18).
86 S. 2021 med fig. 31 og udførligere henvisninger. 
Nævnes kan også panelerne i Gislinge (s. 576 med 
fig. 20), Svinninge (s. 717 med fig. 7-8), Tømmerup 
(s. 1424 med fig. 18) og Bregninge (s. 1747 med fig. 
42).
87 DK. Kbh. Amt s. 560.
88 Georg Garde: Danske silkebroderede lærredsduge 
fra 16. og 17. århundrede, 1961, s. 234.
89 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
90 Dette årstal findes i nedre højre hjørne på midt
skabets bagside sammen med initialerne C A.
91 Sml. Else Kai Sass: Pilate and the Title for Christ’s 
Cross, i Hafnia 1972, s. 5-67.
92 Jfr. Rothes indb. 1901. Indskriften blev ved denne 
lejlighed opmalet, men ved restaureringen 1961-64 
blev den oprindelige indskrift igen fremdraget. Den 
tidligere, sekundære indskrift, omtalt 1756 (note 98) 
lød: »Christus er mit Liv. Døden er mig en Baade«, 
jfr. Rothe 1900 og RA. Rtk. 245.416. Beregninger og 
overslag over bygningsarbejde 1821-27.
93 For maleriets vedkommende kan der være tale om 
værksteds- eller forlægssammenfald, mens vingerne 
er langt ringere skåret og motivet forenklet i forhold 
til Særslev, men de enkelte komponenter og deres 
placering stemmer godt overens.
94 Ovenover den middelalderlige staffering var flere 
male- og laklag, der kunne identificeres ved hjælp af 
de indridsede og malede indskrifter på skabets og 
predellaens bagside. Inderst var en renæssancebema
ling fra o. 1630 svarende til topskabets nuværende 
bemaling. Stafferingen derover, sandsynligvis fra 
1827 (jfr. RA. Rtk. 245.416. Beregninger og overslag 
over bygningsarbejde 1821-27), var af ringe kvalitet, 
og havde bl.a. malede skyer i skabets baggrund. 
Dragterne var malet med rødt, blåt, grønt og hvidt, 
mens jordsmonnet var grågrønligt. Et eller flere af de 
mange laklag var fra 1872 og ikke mindst fra 1899, da 
det, med katastrofale følger, var blevet overdraget en 
lokal maler at rense tavlen, jfr. Rothe 1900. Stærk 
sodalud blev ved denne lejlighed benyttet til afvask
ningen, hvilket forårsagede at såvel laklagene som 
malelagene blev stærkt beskadigede. Skaderne blev 
derefter udbedret med oliefarve i røde, grønlige, blå
lige og hvide samt flere udefinerbare farver foruden 
uægte forgyldning. Til slut blev det hele overstrøget
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med rigelig fed skinnende lak.
95 Jfr. note 98, HofmFund. VIII, 250 og DaAtlas VI, 
208. Ifølge notat fra år 1900 mindedes en 84-årig pro
prietær i 1874 at have set et udskåret træbillede, som 
fremstillede jomfruerne knælende for paven. Sml. 
også: sagn med note 14.
96 Jfr. noterne 98 og 134.
97 Beretning om Oldsager i Høibye Sogn i Ods-Her- 
red i Siælland, i November 1808, i Antiqvariske An
naler, 1815, s. 276. Figurerne er forgæves eftersøgt i 
NM2.
98 LA. Ods herreds provsti. 1615-1808. Bog over Ods 
hrd.
99 LA. Pastoratsarkivet. Højby pastorat. Journal over 
indkomne sager 1768-93.
100 Jfr. Chr. Mikkelsen: Højby sogn for to hundrede 
år siden, 1960, s. 156.
101 Beskrevet af M. Mackeprang formentlig 1918.
102 Jfr. skrivelse fra Kirkeministeriet 24. maj 1948.
103 1862 nævnes en kande af porcelæn, og 1910 an- 
skaffedes en ny alterkande (note 19).
104 Jfr. skrivelse 14. nov. 1922.
103 Note 99. 1687 og 1756 lød beskrivelsen blot: to 
store messingstager (jfr. noterne 20 og 98).
106 Jfr. noterne 20 og 99.
107 Note 28. Skranker, eller dele deraf, kan, foruden 
som alterskranke, have været brugt i forbindelse med 
en skriftestol i sakristiet (s. d.), jfr. Erik Skov: Skrif
temål og skriftestol, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 109-25.
108 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 405.
109 LA. Skippinge og Ods hrds. provsti: 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
110 S. 72 med fig. 3-4. I årene deromkring udgravedes 
også et podium i Blistrup (DK. Frborg. s. 1270 med 
fig. 3). Om senere fund, se Birgit Als Hansen og 
Morten Aaman Sørensen: Ishøj kirke - et kirkerum 
fra 1100-årene og op gennem middelalderen, i 
NMArb. 1975, s. 118-28, sml. også note 81.
111 DK. Frborg. s. 1329, fig. 15 og s. 1623, den sidste 
dateret 1829 og som Højbys med kongemonogram.
112 Carl Magnus Svanberg sen. blev frimester 1809 og 
fik borgerskab 1816, jfr. Poul Halkjær Kristensen: 
Danske tinmærker ved Holger Rasmussen, 1983, s. 
50.
113 DK. Sorø s. 706 med fig. 7, s.741, fig.5 og DK. 
Kbh. Amt s. 1232 med fig. 9.
114 Jacob Holm købte 1843 Ellingegård.
115 Niels G. Bartholdy, Rigsarkivet, der takkes for 
hjælp vedr. signetet, antager, at det skyldes en fejlgra
vering, når det andet bogstav i navnet fremtræder 
som et c.
116 Jfr. Beretning om Oldsager i Høibye Sogn i Ods- 
Herred i Siælland, i November 1808, i Antiqvariske 
Annaler, 1815, s. 267-82.
117 Jfr. Jensen: Snedkere s. 103f. og s. 114 (oversigt

Fig. 96. Detalje af klokke nr. 2 (sml. fig. 78). Maske 
på kronen (s. 2176). LL fot. 1982. - Detail of bell no. 2, 
cf. fig. 78. Mask on the crown.

over billedskærerens arbejder), desuden samme: Lo- 
rents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk 1910, s. 
5-20.
118 Ved forundersøgelsen 1956 konstateredes tre far
velag over den nu fremdragne oprindelige staffering. 
Ældst var et lag, der dateredes til 1800’rne. Øverst lå 
et farvelag, som ansås for at være samtidigt med al
tertavlens fra 1827. Figurerne har naturlig karnation 
med brunligt hår og skæg; i øvrigt er anvendt stærkt 
rødt, rødbrunt, blåt, okkergult og grønt foruden 
flere ubestemmelige, sammenblandede farver samt 
uægte forgyldning. Alt fremtrådte blanklakeret. Ind
skrifterne, hvis ordlyd var identisk med den nuvæ
rende, stod med versaler.
119 Jfr. beskrivelsen 1756, da den rigtige henvisning 
refereres.
120 Ifølge præsteindberetningen 1755 (KglBibl. Ledre- 
borgske saml. 240 fol.) sås indskriften dengang i bro
fagets øverste frise.
121 De beskrives 1756 (note 98), og 1755 (KglBibl. 
Ledreborgske saml. 240 fol.) refereres indskrifterne 
under og over malerierne.
122 Ole Rostock takkes for hjælp i forbindelse med 
forsøg på identifikation. En oplysning fra 1755 gå
ende ud på, at den indskrift, der nu ses i kurvens 
gesimsfrise: »Oves mea...« dengang var i brofagets
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øverste frise, er antagelig en misforståelse, da ranken 
med Peder Winstrups våben ses der.
123 KglBibl. Ledreborgske saml. 240 fol. I øverste 
frise sås den indskrift, som nu læses i kurvens gesims
frise: »Oves mea...«.
124 Over den ældste staffering lå en ret mørk brunlig 
marmorering med lysere årer. Rammeværk og kron- 
listens farver er de oprindelige, røde, og i de lodrette 
smalfelter grønlige, nu ret lyse. Kronlisten er rød 
med en bred gul platte, tandsnitlisten afvekslende lys 
gul og hvid, karnissen grøn. Herover lå en bemaling 
fra 1800’rne, hvor marmoreringen var grønlig med 
hvide årer på ret lys grå bund; også rammestykker og 
gesims var grå med mørkere farve på kronliste og 
nedre rammestykke.
125 Sml. Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædike- 
stole i Østdanmark, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 89-107.
126 DK. Præstø s. 305 med fig. 12 og Maribo s. 447.
127 Jfr. plan ved C. Otto.
128 I Marinus Andersens arkiv ligger fotografier som 
nøje gør rede for den tidligere opstilling, der imid
lertid ikke var den oprindelige.
129 Før 1961 stod alle tre gavle i nordsiden.
130 Sml. J. Slettebo: Renaissance-hoveder. Borgere i 
sønderjysk kirkeinventar, i Fra Als og Sundeved. 
Hefte 47, 1968, s. 5-85.
131 1893 og 1894 blev sæderne gjort bredere (note 19).
132 S. 1328, fig. 35 og DK. Præstø s. 954.
133 Jfr. note 99. Se i øvrigt Erik Skov: Skriftemål og 
skriftestol, i Kirkens bygning og brug. Studier til
egnet Elna Møller, 1983, s. 109-25.
134 LA. Bispearkivet 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
135 Note 98. Jfr. missive 22. okt. 1645 til lensmæn- 
dene om forfærdigelse af skabe i kirkerne, hvor bøn
derknægtene plejede at mønstres, til at hænge solda
ternes gevær i (KancBrevb.). På det bøndergods i 
Ods hrd., kronen 1694 købte af Texeira, blev der op
rettet et ryttergods, jfr. Højby sogn (note 100) s. 22
136 LA. Sjællands stiftsøvrigheds arkiv. 1730-34. En 
del kirkesyn m. m.
137 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel
registrant.
138 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
139 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk samt ansøg
ning fra præsten 1870 om at måtte ophænge nævnte 
skib (note 28).
140 RA. Rtk. 244.115-51. 1782-1826. Journalsager.
141 Note 28. Om Funch og Louv, se Bodil Tornehave: 
Bornholms Urmagere, 1983, s. 135 og 146.
142 LA. Bispearkivet. Ods hrd. 1728-1820. År 1749.
143 Jfr. Uldall s. 264. Nyrop (Kirkeklokker s. 47) an
ser det for fristende at betragte Fastenowe som den 
Johannes, der har støbt klokken, i betragtning af ind

skriftens lighed med andre sikre Fastenoweklokkers, 
eksempelvis Hvedstrup 1521, Fløng 1516 (DK. Kbh. 
Amt s. 720 og 732) og Farum 1517 (DK. Frborg. s. 
2501). Indskriften er gengivet i Antiqvariske Anna
lers andet Bind andet Hæfte, 1815, s. 273f.
144 Indskriften gengivet i Antiqvariske Annalers andet 
Bind andet Hæfte, 1815, s. 274.
145 DK. Præstø s. 349.
146 Noterne 136 og 20. Klokkestøberens travle år om
tales i Nyrop: Kirkeklokker s. 128f.
147 Jfr. note 16. Der kan i visse tilfælde være tale om 
gravfund.
148 Jfr. Willy Johannsen: Et gravfund i Højby kirke, 
ÅrbHolbæk 1963, s. 53-66. Samme: En uværdig præ
lat, Skalk, 1962/4, s. 7-11.
149 Jfr. f.eks. Neil Stratford, Pamela Tudor-Craig, 
Anna Maria Muthesius: Archbishop Hubert Walter’s 
Tomb and its Furnishings. Medieval Art and Archi
tecture at Canterbury, British Archaeological Associ
ation 1982; Sigrid Müller Christensen: Der Dom zu 
Speyer I, München, 1972; Inger Lise Christie: Brik- 
kevevde bånd i Norge, i By og Bygd. Festskrift til 
Marta Hoffmann. Norsk Folkemuseums Årbok, 
1983-84. For analyse af tekstilerne og litteraturhen
visninger takkes Else Østergaard, Bevaringssektio- 
nen, Nationalmuseet.
150 Sml. M. Mackeprang: Vore ældste Alterkalke, i 
ÅrbOldkHist., 1906, s. 75f.
151 Da begravelsen som sagt var meget forstyrret og 
kun rummede den nævnte højre overarmsknogle, er 
denne for alle eventualiteters skyld blevet undersøgt 
på Panum Instituttet. Den stammer efter alt at 
dømme fra en voksen mand, mellem 20 og 60 år 
gammel. Det kan derimod ikke afgøres, hvorvidt et 
fastsiddende stykke stof på knoglen er rester af den 
beklædning, som den pågældende var iført ved be
gravelsen eller er lagt over knoglen på et senere tids
punkt. Men meget taler for det første. For oplys
ningerne takkes J. P. Hart Hansen, Antropologisk 
Laboratorium.
152 Herom se Niels-Knud Liebgott: Afstøbninger af 
pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker, 
i ÅrbOldkHist. 1972, s. 195-235; om Højbytegnet 
især s. 209 med fig. 14. Endvidere samme: Døbefon
ten i Varde Jacobi kirke, i NMArb. 1973, s. 31-44, 
hvor Højbymærket, det indtil da eneste fundne ind- 
skriftløse originaltegn, omtales s. 36. Og endelig 
samme: Frøslevklokkens relieffer, i Historisk sam
fund for Præstø amt, ny række bind 7, 1967-74, s. 
291-315; om Højbyfragmentet s. 312.
153 Jfr. Lund: Danske malede portrætter IX, 1903, s. 
106.
154 I en indb. 1756 (note 98) gengives en langt vidt- 
løftigere og versificeret indskrift fra en tavle over 
provst Nyegaard på kirkens nordre væg. Det er mest 
tænkeligt, at den siden er blevet overmalet, med min
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dre den stammer fra et †epitaf, der har været for
gænger for det nuværende. Sml. Chr. Mikkelsen: 
Højby sogn, 1960, s. 193.
155 Torkil Hinrichsen: Corpus der »romanischen« 
Grabsteine Danemarks, I-XIII (nr. 657). Dissertation 
1978. Udg. som ms., Hamborg 1988 (eksemplar i 
NM2).
156 Jfr. foregående note, nr. 658.
157 Sml. opmåling af kirken ved Kunstakademiets ele
ver 1901.
158 Jfr. Hans Stiesdal og Marie-Louise Jørgensen: Ur
spindelen og urhjulet - to oversete forkrænkeligheds- 
symboler, i NMArb. 1985, s. 119-27.
159 Indskriften er suppleret efter indb. ved Erik Zahle 
1918 samt præsteindb. 1756 (note 98).
160 Jfr. noterne 98 og 134.
161 Jfr. note 160 og KglBibl. Ledreborgske saml. 240 
fol..
162 KglBibl. NyKglSaml. 394b. E. J. Jessens Saml. 
Jfr. Chr. Mikkelsen: Højby sogn, 1960, s. 151f.
163 Jfr. noterne 162 og 100, s. 151f.
164 Jfr. H. C. Terslin: Orkanen 2. - 3. oktober 1852, i

Fra det gamle Gilleleje 1952, s. 24f. med fig. s. 38. 
Sml. Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, der 
dog ikke medtager Højby-tavlen, men nævner en lig
nende fra Grevinge, s. 60, nr. 30.
165 En cippus er en antik mindesmærketype, anvendt 
som grænsesten eller gravsten og oftest udformet 
som en firkantet piedestal med karakteristisk gavl: 
trekantet eller buet med akroterier eller volutter. 
Sml. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985, s.
61f.
166 Jfr. i øvrigt Aage Jørgensen: Danske Gravminder 
af Smedejern, 1951, der ikke medtager monumentet i 
Højby, men derimod det i Odden, s. 49.
167 Sådanne ovale gravstedsrammer af metal eller ce
ment er sjældent bevarede, men har været almindelig 
udbredt i anden halvdel af 1800’rne, jfr. f.eks. DK. 
Ribe s. 1746 samt Rudolph Bertouch: Menigmands 
Minde, 1971, s. 136. Gravmindetypen er ikke omtalt 
hos Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, men ses 
rigt repræsenteret på bogens gengivelse af en tegning 
fra Uvelse kirke 1863, s. 22, fig. 7.

Fig. 97. Landsbyplan 1782. - Village map.





Fig. 1. Plan, snit og facader ved Andreas Clemmensen, maj 1895. 1:300. På bladet er med blyant skitseret tårnet 
til kirken i Lynæs, tegnet af samme arkitekt få år senere, jfr. DK. Frborg, s. 1670. Kunstakademiets Bibliotek. - 
Ground-plan, sections and facades by Andreas Clemmensen, may 1895. On the sheet is sketched the outline of the tower for 
the church in Lynæs, drawn by the same architect a few years later.

LUMSÅS KIRKE
HØJBY SOGN

Først 1896 indfriede staten et 30 år gammelt løfte om 
at lade opføre en kirke til beboerne i den nordvestlige 
del af det store højby sogn mod at de berørte familier 
selv tilvejebragte grundarealet til kirke, kirkegård og 
præstebolig.1 Forud for oprettelsen af kapellaniet i 
Lumsås var gået et tilsvarende langt åremål, hvor

præsten i Højby, til dels bistået af en kapellan, havde 
holdt gudstjeneste i Lumsås almueskole, en løsning, 
der ifølge pastor Freuchen vanskeliggjorde »rigtig 
hyggelige, opløftende gudstjenester, idet lokalet, en 
(meget malprober) skole har udelukket al hygge«.2
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Fig. 2. Ydre, set fra øst efter korets udvidelse 1977. NE fot. 
1990. - Exterior seen from the east after the extention of 
the chancel 1977.

Kirken ligger på en langstrakt højning midt i 
landsbyen ved sydsiden af vejen mellem Nykø
bing og Odden. Præsteboligen, som er opført 
samtidig med kirken, befinder sig syd for den 
langstrakte kirkegård, hvis terræn har fald vest
over. Hegnsmurene var oprindelig beplantede 
stengærder, som endnu er bevaret på en stræk
ning i syd mod præstegårdshaven, mens ellers er 
der nu overalt mure af røde teglsten over kløv- 
stenssokkel, afdækket med vingesten. Disse 
mure er i det væsentlige tilkommet efter vej re
gulering 1958, men for vestsidens vedkom
mende dog først 1982.

Hovedindgangen er en køreport i øst, flan
keret af fodgængerlåge og lukket af trætremme- 
fløje. I sin nuværende udformning er den samti
dig med muren, og dette gælder tillige en låge i 
vest samt to i sydmurens vestlige halvdel; en 
tredje låge i sydsidens østre del er en ældre, 
hvidmalet trætremmelåge til præstegården. - En 
kastanieallé markerer opkørslen fra hovedind
gangen til kirken, ved hvis vestside et stort lin
detræ er bevaret.

Ligkapellet er opført 1897 i samme stil og ma
terialer som kirken, og beliggende syd for denne 
på selve kirkegården med rundbuet portal og 
blændingsprydet gavl vendt mod gudshuset.3 
Uden for kirkegården langs sydmuren, vest for 
præstegårdshaven står en hvidkalket bygning 
med staldvinduer og eternittag , hvori nu er ind
rettet toiletter og redskabsrum for graveren.

Fig. 4. Indre set mod øst efter indsættelse af glasma
lerierne 1931. Postkort i NM2. - Interior to the east after 
mounting of the glass paintings 1931.

BYGNING

Kirken, der indviedes 31. aug. 1896, er opført 
efter tegninger af Andreas Clemmensen. Hoved- 
entrepenøren var murermester C.J. Schleder- 
mann, Roskilde, bistået af bl.a. tømrermester 
Weber. Kirkens indre er ændret ved hoved
istandsættelse 1972 (arkitekt Holger Jensen), og 
1977 udvidedes koret med to sidebygninger (ar
kitekt Poul Hessellund Andersen, Veksø), om
fattende præsteværelse og toiletter, til dels som 
erstatning for det aftrædelsesrum, der forsvandt 
ved korets nyindretning.

Kirken, der består af kor og skib, er opført af 
røde mursten over blank kløvstenssokkel. Såvel

Fig. 3. Ydre, set fra sydøst. O. P. Olsen fot. 1935. -
Exterior seen from the south-east.
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Fig. 5. Indre set mod øst. NE for. 1990. - Interior to the east.

i valg af materialer som i stilen, der karakteri
seres af rundbuede muråbninger, lisener og 
hvidkalkede buefriser, har arkitekten hentet in
spiration i vore romanske teglstenskirker.4 Der 
er dog langtfra tale om nogen slavisk kopi, men 
om en personligt farvet parafrase, hvori indgår 
andre motiver såsom de høj blændinger, der på 
gavlene afsluttes af vindskeder, eller den lille ita- 
lieniserende skorsten på koret.

Skibets vestende, der krones af et smalt tårn, 
er udskilt som våbenhus med rigt profileret 
vestportal samt en syddør indenfor loggialig- 
nende vindfang. Fra våbenhuset er der trapper 
til orgelpulpitur, loftsrum og tårnets klokke- 
stokværk.

Kirkerummets indre, som præges afgørende 
af ændringerne ved restaureringen 1972, har 
bjælkelofter, inddelt i kvadratiske felter af gib- 
sonitplader. Koret, der er hævet med to trin af 
røde mursten, har blåt gulvtæppe over brædde
gulvet, mens der i skibets stole fortsat er ferni
seret bræddegulv. - Ved Holger Jensens nyind
retning af koret fjernedes den oprindelige lave 
skillevæg bag altret, som skjulte præstens †af

trædelsesværelse og †fyrrum, hver med sin dør 
til koret og fyrrummet desuden mod det ydre.

Korets tilbygninger fra 1977, der i det ydre 
respekterer den oprindelige bygnings materialer 
og gentager dens gavlblændinger, har begge 
rundbuet indgang i vestsiden og rummer som 
nævnt for den nordres vedkommende præste- 
værelse med toilet og indgang til koret gennem 
eksisterende dør, mens der i den søndre er gra- 
verkontor og toilet for menigheden.

Den oprindelige kakkelovn i fyrrummet bag 
altervæggen, som havde kanal under koret til 
luftcirkulation, er 1972 ændret til elektrisk 
varmluftsanlæg efter i en årrække at have været 
oliefyret.

I korets to højtsiddende gavlvinduer er 1931 
indsat glasmalerier, udført af Johs. Kragh. Mo
saikkerne, der er holdt i røde, blå, grønne og 
gule farver, forestiller ifølge versalindskrifter 
»Maria« mod nord og »Johannes« mod syd.

Såvel korbuen som forsiden af alterskillevæg
gen stod oprindelig smykket af †kalkmalerier, 
hvis ornamentale motiver var hentet fra ro
mansk kunst.5

151'
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Inventaret stammer, dels fra kirkens opførelse, 
dels fra nyindretningen 1972 ved arkitekt Hol
ger Jensen, da alterbord, døbefont og prædike
stol fornyedes på grund af råd i korets træværk. 
Alle dele fremtræder i lyst lakeret træ. I forbin
delse hermed udsmykkedes østvæggen bag al
tret med et af Ann-Mari Kornerup udført væg
tæppe, hvorpå det eksisterende enkle fyrretræs- 
kors ophængtes.

Det oprindelige †alter var indfattet af fyldings- 
panel. På væggen bagved var anbragt et kors 

med den korsfæstede Kristus fremstillet i lavt 
relief (sml. fig. 5), udført af tømrermester We
ber efter tegning, formentlig ved Andreas 
Clemmensen. Det er nu flyttet til skibets syd
væg, hvor et nyt bræt med følgende indskrift: 
»Den, som vil være den første af jer, skal være 
alles træl. Mark. 10,44« er ophængt nedenunder. 
Til erstatning for korset anskaffedes 1910 et ma
leri, olie på lærred, af Tony Müller, forestillende

Kristus, der velsigner de små børn (sml. fig. 5). 
På et bræt derunder er med indskåren fraktur 
citeret Mark. 10,16: »Og han tog dem i Favn, 
lagde Hænderne paa dem og velsignede dem«. 
Nu på skibets nordvæg.

Altersølv. Kalk, disk og oblatæske, fra 1977, kal
ken 18 cm høj, disken 14 x 17,5 cm og oblat
æsken 4 cm høj, 9 cm i tvm. Under bunden 
stemplet Sterling og Hofstätter. Desuden gra
veret skriveskrift: »Lumsås Kirke 1977«.

*Altersølv. Kalk, disk, oblatæske og alterkande 

(fig. 6), antagelig fra kirkens opførelse, af plet, 
udført af H. C. Drewsen,6 hvis stempel ses un
der bunden af kalk og disk. Sandsynligvis står et 
utydeligt stempel på kandens hank for samme 
mester, jfr. også *dåbsfad og -kande. Drewsen 
døde 1874, men firmaet fortsatte. Kalken er 23 
cm høj, kanden 32,5; diskens tvm. er 13 cm, 
oblatæskens 10,8. I Stenstrup Museum (inv. nr.
35 x 1, 2, 3 og 159-1975).
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Fig. 6. * Altersølv af plet, antagelig fra kirkens op
førelse, udført af H. C. Drewsen, København (s. 
2198). Nu i Stenstrup Museum. NE fot. 1990. - * Al
tar plate of plated silver, made by H.C. Drewsen, Co
penhagen. Probably dating from the time the church was 
built.

Alterstager, fra 1977, af messing, enkle, cylin
derformede, kun 8 cm høje, tvm. 14 cm. Syv
armet stage, muligvis fra kirkens opførelse, så
kaldt Titustage. *Alterstager. 1) (Fig. 7), 16- 
1700’rne, af messingblik, 24,5 cm høje, med 
drevne og graverede blomster og frugter på fod 
og drypplade. Snoet skaft. I Stenstrup Museum 
(inv. nr. 157 og 158-1975). 2) 1900’rne, af 
bronce, 36,5 cm høje, barokform. I Stenstrup 
Museum (inv. nr. 162 og 163-1975).

Den oprindelige †alterskranke (sml. fig. 4) 
havde udsavede balustre af træ.

Den ældste †font var en efterligning af en ro
mansk granitfont uden udsmykning. Den stod 
ligesom den nuværende i skibets nordøsthjørne 
og var som prædikestolen skilt fra resten af ski
bet ved et lavt gitter med udsavede balustre.

Dåbsfad og -kande, fra 1977, af svært messing. 
Under bunden stemplet Hofstätter. *Dåbsfad og 

-kande, antagelig fra kirkens opførelse, af plet. 
Det glatte fad måler 31 cm i tvm. og er under 
bunden stemplet H. C. Drewsen.6 Kanden er 36 
cm høj. I Stenstrup Museum (inv. nr. 161 og 
160-1975).

Den oprindelige †prædikestol havde en enkel 
udsmykning bestående af malede rosetter i fel

terne, påført efter fjernelse af kalkmalerierne. 
Stolen stod i skibets sydøsthjørne, jfr. †font.

Stolestaderne er de oprindelige, åbne bænke, 
der er malede lyseblå. †Møbler i præstens væ
relse. Ved kirkens indretning anskaffedes et lille 
hjørneskab, bord og stol.

Pengebøsse, af messing, efter tegning af Martin 
Nyrop.

Orgel, 1967, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8’, Spids- 
gamba 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’, 
Spidsfløjte 1’; svelle. Pedal: Subbas 16’. Kollek
tivt indførings- og annulleringstrin for Princi
pal, Oktav og Spidsfløjte. Facade i ubehandlet 
fyr med prospektpiber af tinlegering og kobber, 
tegnet af Holger Jensen. På vestpulpituret. †Or- 
gel, 1897, med fem stemmer, anskaffet brugt 
1922.7 †Harmonium, 1896, leveret af Petersen & 
Steenstrup, København.8

Maleri (fig. 8), signeret i nedre højre hjørne af 
[Andreas Herman] Hunæus 1855. Højde 95 cm, 
olie på lærred. Motivet er Kristus velsignende. 
Baggrunden er blå, Kristi kjortel rød, kappen 
hvid. Hang tidligere ved fonten, nu hensat bag 
orglet.

Kirkeskib, ophængt 1914, udført af parcellist 
Laur. Nielsen.

Klokke, »Støbt af B. Løw & Søn København 
1895« ifølge indskrift med reliefversaler om hal
sen under bred bladbort. Tvm. 98,5 cm.

Fig. 7. *Alterstager fra 16-1700’rne, af messingblik (s. 
2199). NE fot. 1990. - *Altar candlesticks of sheet brass, 
17th/18th century.



2200 ODS HERRED

Fig. 8. Maleri signeret [Andreas Herman] Hunæus 
1855 (s. 2199). NE fot. 1990. - Painting signed by [An
dreas Herman] Hunæus 1855.

KILDER OG HENVISNINGER
Tegninger. Kunstakademiets Bibliotek. Fire blade ved 
Andreas Clemmensen 1895 med hovedtegninger og 
detaljer til kirken samt kapellanboligen foruden ar
bejdsbeskrivelser. - Usigneret samtidig skitse til al
terkrucifiks.

1 Jfr. det trykte andragende fra det fem medlemmer 
store kirkeudvalg til folketingets finansudvalg. Ud
valgets beretning om kirkesagen og dens korrespon
dance findes i LA. Højby pastoratsarkiv. Kirkesagen i 
Lumsås 1894-96.
2 Jfr. brev (i NM2) af 16. sept. 1893 fra pastor Freu- 
chen til fætteren, arkitekt Fr. Uldall, Randers, som 
anmodedes om at udarbejde tegninger og overslag til 
en kirke i Lumsås. Disse tegninger blev imidlertid 
overflødige, da staten påtog sig opførelsen af kirken 
og overdrog opgaven til Andreas Clemmensen, hvil
ket Freuchen meddelte sin fætter i brev af 22. jan. 
1895.
3 Jfr. Højby sogneråds forhandlingsprotokol. Ven
ligst meddelt af Eigil Kjeldsen, som takkes for hjælp 
vedr. kirkens historie.
4 Det nærmeste forbillede synes at være den lille tegl- 
stenskirke i Uvelse, som Clemmensen utvivlsomt 
har kendt, om ikke af selvsyn, så gennem litteraturen 
og navnlig kollegaen, Valdemar Kochs opmålinger 
fra 1893-94, jfr. DK. Frborg. s. 2139f. Det unikke 
blændgalleri på skibet i Uvelse har Clemmensen be
nyttet til udsmykning af koret i Lumsås, et motiv 
(jfr. fig. 3), som dog nu er skjult bag tilbygningerne 
fra 1977. Men også dispositionen med et smalt tårn 
over skibets vestende røber inspiration fra den pynte
lige nordsjællandske teglstenskirke.
5 Således synes buefrisen og draperiet på altervæggen 
at være lånt fra malerierne i Hagested (s. 534f.), som 
netop var mangfoldiggjort i Magnus Petersens store 
værk om vore kalkmalerier, udgivet 1895 (Magnus 
Petersen: Kalkmalerier, Tavle IV). Venligst meddelt 
af Susanne Wenningsted-Torgard.
6 Om ham se Christian Waagepetersen: Dansk sølv
plet før 1900. En foreløbig oversigt med to facsimi- 
lerede kataloger fra H. C. Drewsen 1861 og 1883, 
1975.
7 Jfr. I. Starup & Søn: Leveranceprotokol.
8 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse
1915.



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1982. - Exterior seen from the south-east.

VIG KIRKE
ODS HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 2 mk.1 
1567 talte sognet ikke mindre end 139 tiendeydere,2 
og patronatsretten var kongelig,3 jfr. klokke nr. 2, 
støbt på foranledning af lensmanden på Dragsholm, 
Christopher Urne. På et tidspunkt, formentlig i 
1600’rne, skal kirken, der omtales som et gammelt 
præbende, have været tillagt en af de teologiske pro
fessorer ved Københavns universitet;4 denne ordning 
ophørte senest 30. sept. 1673, da rentemester Henrik 
Müller fik skøde på patronatsretten.5 1683 faldt rente
mesterens besiddelser tilbage til kronen, som herefter 
atter besad rettighederne en årrække, indtil kgl. ekvi
pagemester Claus Gyntelberg 1. juli 1699 fik skøde på 
jus patronatus et vocandi; dog med den indskrænk
ning, at præsterne i Fårevejle og kapellanen i Ring
sted fortsat skulle oppebære deres tidligere fastsatte

del af kirketienden.6 1738 ejedes kirken af kommer- 
ceråd Peder Svane,7 der 1724 havde erhvervet An- 
nebjerggård i Højby sogn. Herefter tilhørte kirken de 
skiftende ejere af Annebjerggård, som 1776 købtes af 
kongen.8 Kirken lå nu under det kgl. odsherredske 
gods,9 senere staten,10 men ejedes fra 1873 af 117 be
boere i sognet.11 Overgang til selveje 26. sept. 1910.

Møntfund. Under kirkens restaurering 1960-62 
fandtes ved harpning af fyld fra skibets gulv ialt 40 
mønter, hvoraf 35 danske fra Valdemar II Sejr til 
Christian IX; endvidere to mecklenborgske hulpen- 
ninge fra 1400’rne, en søsling fra Wismar 1545 og en 
hamborgsk skilling 1553.12

Foruden mønterne indleveredes til Nationalmuseet 
*fund, omfattende i det væsentlige personlige ejendele 
såsom knapper, bogspænder, fingerbøl m.v.13

Danmarks Kirker, Holbæk amt 151
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Fig. 2. Kirken, set fra landsbyens hovedgade med gadekæret i forgrunden. Fot. fra o. 1900 ved Søren Bay, 
Asnæs. I Trundholm lokalhistoriske arkiv, Vig. - Church seen from the high street with village pond in the foreground.

Landsbyen har navn efter sin beliggenhed ved 
bunden af den smalle †Sidinge fjord, hvis ud
tørring påbegyndtes 1841 (sml. kortet s. 2056 
samt fig. 4). Efter åbningen af Odsherreds jern
bane 1899 gik byen ind i en ny vækstperiode 
som stations- og handelsby, og kirken i den øst-

Fig. 3. Landsbyplan 1786. - Village map.

lige udkant har nu kun delvis bevaret landsby- 
lignende omgivelser mod nord, hvor præstegår
den ligger.

Kirkegårdens ældste afsnit omkring selve kir
kebygningen har bortset fra mindre regulerin
ger bibeholdt gamle grænser mod øst, vest og 
mod nord, hvorimod der 1828 er sket en mindre 
udvidelse, tilsyneladende mod syd.14 Landsby
ens vækst og heraf følgende behov for øget be
gravelsesplads førte til, at man o. 1860 indledte 
forhandlinger om etablering af en annekskirke
gård nordvest for kirken på et jordstykke, der til 
dels var indvundet ved inddæmning af et gade
kær (sml. fig. 2-4). Kirkegården indviedes 5. 
sept. 1862.15 1917 inddrog man seks skæpper 
land af embedets jordlod nord for præstegården 
langs den gamle Nykøbingvej til en ny anneks
kirkegård.16 Endelig indviedes 1977 en stor ud
videlse øst for den gamle kirkegård på et lavt
liggende areal, som hidtil havde tilhørt den for-
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Fig. 4. Plan over landsbyen samt den inderste vig af fjorden, hvis udtørring påbegyndtes 1841. Nord for kirken 
er angivet den 1862 indviede annekskirkegård. Sammentegning af kort over Vig bys jorder og byerne Jyderup 
og Kielstrup, tegnet 1816 af C. E. Wilster, kopieret af J. Wichmann 1990. - Map of the village and innermost reaches 
of the fjord, the draining of which was begun in 1841. North of the church is the churchyard annex consecrated 1862.

151*



2204 ODS HERRED

Fig. 5. Kirkegårdens nordmur (s. 2204) og låge (s. 2204). Poul Nørlund fot. 1918. - North wall of the churchyard 
and gate.

henværende degnebolig. Tegningerne til dette 
nye afsnit, som omfatter kiste- og urnegrave 
samt fællesgrav, er udarbejdet af landskabsarki
tekterne Birgitte Fink og Charlotte Skibsted. På 
fællesurnegravens areal er 1979 opstillet en 
skulptur ved billedhuggeren Hans Olsen, betit- 
let »Samhørighed« og forestillende en mand og 
en kvinde.

Hegn og indgange. Den ældre kirkegård hegnes 
af teglhængte kampestensmure, som i hoved
sagen står hvidtede. Disse mure er i det væsent
lige af nyere dato, fra 1800’rne og senere.17 Und
taget herfra er den høje nordmur omkring lå
gen, der synes at have betydelig ælde (jfr. fig. 5); 
dog hidrører det skrå nordvesthjørne fra en vej
regulering 1968, ligesom betonmuren nord for 
hovedindgangen er opsat efter ligkapellets ned
rivning 1961. Samtidig hermed er vestmuren 
syd for indgangen ændret, idet muren indtil da 
stod med to fladbuede nicher (fig. 6) - et træk, 
som kendes fra flere senmiddelalderlige ring

mure.18 - Det nye østafsnit, som forbindes med 
den ældre kirkegård ved åbninger i dennes øst
mur, hegnes af stengærder, indrammet af born
holmsk røn. - På den gamle kirkegårds vestlige 
del er der i nyere tid plantet birketræer ved mu
renes inderside.

Hovedindgangen i vest, som tidligst nævnes 
1862,16 består af køreport og fodgængerlåge 
mellem hvidtede piller, overvejende muret af 
små sten og i lighed med ringmurene afdækket 
med indadvendte vingetegl. I nuværende skik
kelse er indgangspartiet muligvis først etableret 
ved midten af 1800’rne efter gadekærets ind
dæmning og hovedgadens regulering (sml. fig. 
2-4). Dog havde kirkegården allerede o. 1820, 
da indgangene nævnes første gang, fire låger og 
en port,19 - ganske som nu, hvor der til den 
ældre kirkegård, foruden hovedindgangen i 
vest, er låger mod hver af de tre øvrige verdens
hjørner. Af disse sidstnævnte indgange er nord
murens låge ved kapellet vis à vis præstegården
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samt lågen nordligst i østmuren ældst, muligvis 
gående tilbage til 15-1600’rne. Begge indgange, 
hvis murværk i større og mindre grad er fornyet 
med små sten i nyere tid, fremtræder som porta
ler med bueåbning og en kam, der for østlågens 
vedkommende krones af en enkelt kamtak. Lå
gerne adskiller sig endvidere fra hinanden ved, 
at buestikket i den nordre er rundt og falset, 
mens det i øst er fladbuet. Den tredje låge i syd 
flankeres af simple murede piller, svarende til 
hovedindgangens. - Samtlige indgange lukkes 
af nye tremmefløje af træ, hvilket tillige gælder 
lågen i den yngste kirkegårdsudvidelses østside.

En †kirkerist ønskedes 1819 repareret.20

Bygninger m.v. på og udenfor kirkegården. Op 
mod den gamle kirkegårds østmur står en pud
set, teglhængt bygning, som er udlænge til den 
tidligere degnebolig, nu embedsbolig for gra
veren. I sydgavlen af denne har man i 1950’erne 
indrettet toiletter og redskabsrum.

Et †ligkapel (sml. fig. 2) opførtes o. 1896 på 
kirkegården, umiddelbart nord for vestporten.16 
Den nygotiske bygning, som havde blændings- 
gavle i stil med tårnets,21 blev nedrevet 1961.16 - 
Et †nødtørftshus indrettedes o. 1900 i kirkegår
dens sydvestre hjørne,22 hvorfra det fjernedes i 
forbindelse med indretningen af mere tidssva
rende faciliteter. - Op til ydersiden af kirkegår
dens vestmur lå endnu o. 1960 to mindre be
boelsesejendomme (sml. fig. 2), af hvilke den 
nordre havde vinduer mod kirkegården, indsat i 
hegnsmurens to nicher (sml. fig. 6).23

Den første annekskirkegård hegnes på tre sider 
af blanke kløvstensmure, afdækket med indad
vendte vingetegl, hvorimod der på den fjerde, 
mod kroen i syd, er levende hegn. Murene, der 
er jævngamle med kirkegården,24 er for nylig 
istandsatte. Den eneste indgang i øst mod den 
gamle Nykøbingvej består af køreport og fod
gængerlåge, som lukkes af brunbejdsede træ- 
tremmefløje, ophængt i hvidkalkede piller med 
afdækning som de samtidige mure. - På kirke
gården er der i nyere tid plantet birketræer.

Den anden annekskirkegård hegnes mod præ
stegården og Nykøbingvej af lave stendiger, 
mens der er levende hegn på de to andre sider. 
Inden for hegnet er der bornholmsk røn. Den

Fig. 6. Forsvundne †nicher på indersiden af kirkegår
dens vestmur (s. 2204), sekundært benyttet som vin
duer i et o. 1960 nedrevet hus uden for kirkegården, 
sml. fig. 2. Erik Mikkelsen fot. 1957. I Trundholm 
lokalhistoriske arkiv, Vig. - Former †niches on the inner 
face of the churchyard’s west wall, used secondarily as win
dows in a house (pulled down c. 1960) adjoining the 
churchyard, cf. fig. 2.

eneste indgang mod vejen er en køreport med 
fodgængerlåger, lukket af trætremmefløje.

Omkring kirken er der brolagt fortov af pik
sten. Allerede 1837 lagde man 23 kvadratfavne 
stenbro langs fundamentet og foran våbenhu
set.25

BYGNING

Kirken består af et skib fra 1100’rne, hvortil oprinde
lig sluttede sig et †kor, der imidlertid allerede i 
1200’rne blev revet ned og erstattet af et nyt. Den 
ældste tilbygning er formentlig nordsidens våbenhus
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Fig. 7-8. Planer. 1:300. 7. Kirken, målt af C. G. Schultz 1929, suppleret af HJ 1982 og tegnet af Marianne Nielsen 
1991. Signaturforklaring s. 9. 8. Skibets oprindelige indretning. Rekonstruktion ved Olaf Olsen på grundlag af 
fig. 9. Tegnet af Morten Aaman Sørensen 1966. - Ground-plans. 7. The church. Key on p. 9. 8. The original 
arrangement in the nave. Reconstruction by Olaf Olsen on the basis of fig. 9.

(nu ligkapel), der blev forhøjet senere i middelalde
ren, snarest i 1400’rnes anden halvdel og efter at ski
bet var indhvælvet. Også det senromanske kor blev 
ombygget i 1400’rne, da det fik hvælv, udvidedes 
mod øst og suppleredes med sakristi på nordsiden. 
Tårnet vest for skibet er i sin nuværende skikkelse 
dendrokronologisk dateret til 1490’erne, da man for
højede et ganske lavt tårn, som muligvis er rejst al
lerede i 1300’rnes anden halvdel. Yngst synes sydsi
dens våbenhus at være. Orienteringen afviger for ski
bets vedkommende noget mod syd.

†Trækirke? Ved en udgravning i skibet 1960 
fandt man under det oprindelige gulv levn af en 
ældre begravelse, hvilket viser, at der har været 
jordfæstelser på stedet, før stenkirkens opfø
relse.26

Af den oprindelige stenkirke fra 1100’rne er nu 
kun bevaret skibet, der er proportioneret i for
holdet 1:2.27 Til opførelsen er benyttet rå og klø
vede marksten, suppleret med jernal i vinduesstik.
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Fig. 9. Udgravning i ski
bets gulv med levn af si
dealterborde (s. 2219), 
fontepodium (s. 2225), 
vægbænke og kirkeejer- 
plads i vestenden (s. 
2217). Plan 1:150, snit 
1:30. Tegnet af Aage 
Roussell 1960. - Excava
tion of the nave floor with 
remains of side altars, font 
podium, walled benches 
and church patron’s podium 
in the west end.

Byggematerialet hviler på en fremspringende, 
sokkellignende syld, der i lighed med de lidet 
regelmæssige skifter følger det østover faldende 
terræn og nu kun er synlig på sydsidens østligste 
del. Hjørnerne er sat af kvaderhugne sten.

Den gullige, udglattede fugemørtel dækkes 
udvendig af en grovkornet puds med rester af 
hvidtning. Denne ydre murbehandling er synlig 
fra loftsrummene over koret (jfr. fig. 16) og de 
øvrige middelalderlige tilbygninger. På over
væggene rester af hvidtet, glat puds, som dog 
ikke er ført op på taggavlene. - Murhøjden ved 
skibets sydøstre hjørne andrager 4,6 m.

Døre og vinduer. Norddøren er forsvundet ved 
indmuring af den brede arkade mellem kapel og 
skib, mens syddøren fortsat er i brug omend 
udvidet ved en modernisering i 1860’ernes første 
halvdel.28 Det fremgår dog utvetydigt, at den 
har haft gængs form med smal ydre åbning, hvis 
rundbuede top endnu er bevaret over dørens nu
værende, sekundære fladbue. Intakt er tillige af
dækningen med fire planker over den indre an- 
slagsniche, hvis smigede bundskifter er frem
draget 1960.

Kun et af skibet vinduer, umiddelbart øst for 
syddøren, er bevaret. Dets ydre åbning er nu 
synlig fra våbenhusets loft, hvor det måler 79 
cm i bredden, mens buens issepunkt sidder 55 
cm under oprindelig murkrone. Buestikket er 
sat af kiledannede jernalskvadre over vanger af 
marksten, og hele åbningen har stået dækket af 
puds som det omgivende murværk. I den 38 cm 
brede lysning, der sidder 47 cm inden for mur
flugt, er aftryk efter †træramme; vinduets bund 
er halvt muret op, og den indre åbning lukket af 
munkesten i forbindelse med hvælvslagningen.

Skibets gavle er bevaret næsten op til kippen 
(sml. fig. 13b og 15) og har haft en hældningsvin
kel på 45 grader. På indersiden af østgavlen ses 
yderligt ved begge taglinjer to runde bomhuller, 
ca. 10 cm i tvm. svarende til to stilladshøjder.

Kor. I 1200’rne, snarest i århundredets første 
halvdel, nedrev man det oprindelige †kor, hvis 
størrelse ikke kendes; i stedet opførtes et nyt, 
der formentlig var både bredere og længere, 
selvom dets udstrækning mod øst ikke umiddel
bart lader sig bestemme. Lignende tidlige for
længelser af et lille romansk kor er relativt
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Fig. 10. Levn af sokkel på nordsiden af senromansk 
kor. Facade samt oprindelig (A) og sekundær (B) 
profil. 1:30. Målt og tegnet af C. G. Schultz 1929. - 
Relics of the plinth on the north side of the late Romanesque 
chancel. Facade, as well as the original (A) and secondary 
(B) mouldings.

sjældne blandt sjællandske landsbykirker,29 og 
en ombygning svarende til Vigs hører til und
tagelserne.30 Det nye kor blev imidlertid senere i 
middelalderen gennemgribende ombygget (jfr. 
beskrivelsen nedenfor s. 2213), og det er ikke 
uden afbankning af murenes hvidtelag muligt at 
afgøre, i hvilket omfang 1200’rnes korbygning 
står bevaret.

Ud fra vinduernes placering i nordmuren fo
rekommer det dog mest sandsynligt, at grund
planen, der i forhold til skibet er afsat bemær
kelsesværdig skævt, men mere solret (sml. Ny
købing kirkes kor), har været lidt kortere. Op
rindeligt murværk kan imidlertid kun med sik
kerhed påvises udvendig i nord, dels på det 
korte stykke mellem skib og sakristi, dels fra 
loftsrummet over sidstnævnte tilbygning. Heraf 
fremgår, at det nye kor er bygget af røde mun
kesten suppleret med marksten, der formentlig 
er genanvendte fra det ældste kor. Sidstnævnte 
materiale er benyttet til sylden og bagmurene,31 
mens facader og detaljer er af munkesten (26-
27,5 x 12 x 8,5-9 cm), lagt i regelmæssigt mun
keskifte. Den omhyggelige fugning, der er vel
bevaret mod sakristiets loft (jfr. fig. 18), viser 
flade fuger, beskåret foroven og forneden. Ud

vendig har korets mure, der i nord nu hæver sig 
ca. 2,9 m over den høje sokkel, stået blanke.

De få detaljer, man foruden murbehandlingen 
har kendskab til, udgør dateringsgrundlaget. 
Således er der mellem skib og sakristi levn af en 
sokkel (fig. 10), hvis profil er sammensat af hul- 
kantet skifte over et rundet. Profilet, der bortset 
fra et enkelt stykke synes forvansket ved repara
tion, genfindes i andre senromanske teglstens- 
kirker.32

Ingen oprindelige lysåbninger er nu synlige, 
men to †vinduer er tidligere påvist i nordmuren. 
Bedst underrettet er vi om det vestlige (jfr. fig.
11), som var synligt 1943-44, men delvis slugt af 
et stort vindue fra 1838. Det beskrives som 
rundbuet med smigede vanger og sat af tegl. 
Dimensionerne angaves at være 1,5 m i højden, 
og det bemærkedes, at vinduet var lavtsiddende, 
kun ca. 1 m over gulv, sml. korvinduet i Nørre 
Asmindrup (s. 2246) . Om den anden lysåbning 
oplyser kirkebeskrivelsen 1918, at dets udven
dige, smigede vestvange var synlig fra sakristiet

Fig. 11. Skitse af nordvæggen i andet fag med spor 
efter †vinduer (s. 2208, 2214 og 2218) og †kalkma- 
lerier (s. 2219). Tegning ved Chr. Petersen 1943. - 
Sketch of the second bay of the north wall with traces of 
†windows and †mural paintings.
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Fig. 12a-c. Isometriske rekonstruktioner af tårnets bygningshistorie (s.2209f.). 1:300. Peter Kristiansen 1990. a. 
Det ældste tårn o. 1400. b. Første projekt til en forhøjelse, c. Det forhøjede tårn fra 1490’erne. - a-c. Isometric 
reconstruction of the tower’s building history, a. The earliest tower c. 1400. b. The first project for a heightened tower. c. The 
heightened tower from the 1490s.

i indtil seks skifter; endvidere at det sad midt i 
nordmuren, og at buen lå skjult bag sakristiets 
hvælv.33 På det foreliggende grundlag må man 
antage, at korets sidemure har været belyst af to 
tætsiddende vinduer, således som det kendes fra 
flere af 1200’rnes teglstenskirker.34 En sådan 
vinduesgruppe har rimeligvis siddet midt i mu
ren, og i så fald stod gavlen mere vestligt end 
nu. - Det indre har haft fladt loft.

Endnu i middelalderen er der ved skibets 
vestgavl rejst et tårn, som er forhøjet efter 
hvælvslagningen i skibet, fordi den hermed 
sammenhørende ændring af skibets mure og 
tagværk skjulte de østlige glamhuller. Den før
ste ombygning var endnu ikke fuldført, da man 
besluttede at give tårnet en mere anseelig rejs
ning, hvilket ifølge dendrokronologisk analyse 
af tagtømmeret er sket i 1490’erne.

Det oprindelige, lave tårn kan være opført o. 
1350-1400. Materialet er munkesten over en syld 
af marksten - et materiale, der tillige er benyttet 
sporadisk i selve murværket. De røde munke
sten er lagt i munkeskifte med udglattede, midt- 
ridsede fuger (sml. fig. 14).

Planen er rektangulær, hvilket medfører et 
noget langstrakt tårnrum, der forbindes med

skibet ved en fladrundbuet arkade med skråkan- 
tede kragbånd. Tårnrummet overdækkes af et 
samtidigt hvælv, som er kirkens ældste. Det 
hviler på forlæg undtagen i øst, hvor der mod 
skibets gavl er en helstens bred, spidsbuet 
skjoldbue; ribberne, der forløber i murene er 
halvstens, og der er helstens overribber.

Opgangen til de øvre stokværk skete oprinde
lig ad en †fritrappe i nord, som senere erstattedes 
af et muret trappehus på samme sted (se neden
for s. 2212). Den fladbuede overdør, hvis ydre 
fals nu skjules bag tilbygningen, stiger trinvis 
gennem murlivet og har loft af fladbuede rul- 
skiftestik. Det oprindelige tårn har haft to øvre 
stokværk, af hvilke det første var ganske lavt og 
mørkt i modsætning til klokkestokværket. Mel- 
lemstokværkets gulv bæres fremdeles af fem 
nord-sydgående bjælker, der i to tilfælde har ud
skæringer til hvælvets kapper.

Mellemstokværkets loftsbjælker har hvilet på 
en helstens dyb afsats i flankemurene, kun ca.
1,6 m over mellemstokværkets gulv. Afsatsen, 
der står bevaret med sit kopskifte, er senere, ef
ter tårnets forhøjelse, hævet ved en påmuring. 
Af de tilsvarende tilbagespring i øst og vest, sid
der det østre noget højere, fordi man her måtte
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Fig. 13a-b. Snit i tårn. 1:200. a. Øst-vest. b. Nord-syd. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1990, til dels på 
grundlag af opmåling ved K. Sørensen og L. Bahn 1986. - a-b. Sections of the tower, a. East-west. b. North-south.

respektere skibets gavl, hvis kip dog blev skåret 
væk (sml. fig. 13b).

Klokkestokværkets nu tilmurede glamhuller 
er bevaret i øst og nord, hvor de fremtræder 
som to gange to små, koblede åbninger, afdæk
ket med fladbuet rulskiftestik. De tilsvarende 
åbninger i syd er forsvundet ved reparation; dog 
kan vestre vange af det vestre par stadig påvises. 
For vestsidens vedkommende synes der imid
lertid kun at have været et glamhul. I nord står 
murkronen til det lave tårn tydeligt markeret 
med et kopskifte (sml. fig. 14); de oprindelige 
taggavle er derimod fjernet ved ombygningen 
på nær de to skifter høje gennemløbende bom
huller, beregnet til udrigning af hængestillads.

Tårnets forhøjelse. 1. projekt. Hvælvslagningen 
i skibet og den hermed sammenhørende betrag
telige forhøjelse af mure og tagværk betød, at 
tårnets østre glamhuller i hovedsagen blev 
skjulte og måtte tilmures. Dette har formentlig 
givet stødet til planerne om en forhøjelse af tår
net, som dog ikke nødvendigvis er iværksat 
med det samme. Under alle omstændigheder er 
forhøjelsen, hvis første og anden fase følger 
umiddelbart efter hinanden, formentlig påbe
gyndt i 1490’erne, jfr. dateringen af tagværket.

Lodfuger, som står bedst bevaret i nordmu
ren, godtgør, at man har planlagt et nyt sæt 
glamhuller, umiddelbart over det gamle tårns 
murkrone, således som det også kendes fra den
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Fig. 14. Nord- og østsiden af tårnets mellemstokværk med blændede glamhuller fra det ældste, lave tårn (s. 
2210). HJ fot. 1990. - North and east face of the tower’s middle storey with walled up belfry lights of the low earliest tower.

første forhøjelse af tårnet i Jorløse (s. 1967). Spo
rene, der kun er synlige indvendig, viser to 
brede åbninger, hvis afdækning imidlertid aldrig 
blev udført. Formentlig har man tænkt sig flad
buede glamhuller, underdelt af to mindre buer, 
svarende til de eksisterende. Det fremgår endvi
dere, at man ville gentage den gamle disposition 
med dobbelt antal glamhuller på de tre sider 
mod kun et i vest; sidstnævnte er øjensynlig be
varet som en fladbuet niche, idet åbningen blot 
er lukket ved ydre murflugt. I nichens bund er 
der en lille glug, hvorunder sejerværkets viser
aksel er ført igennem.

2. etape. Næppe var ombygningen kommet 
rigtig i gang, førend det besluttedes, at øge tår

nets højde til de nuværende forhold. Det hæ
vede klokkestokværk fik nu ensartede glamhul
ler mod alle fire verdenshjørner samt i øst en 
lille fladbuet, udvendig falset luge i højde med 
klokkestokværkets gulv.35

Flankemurene afsluttes med falsgesims, og de 
øst-vestvendte taggavle krones af ni, let brynede 
kamtakker. Gavlfladerne, hvis fodlinje markeres 
af savskifte, prydes af syv højblændinger med 
vandret fals; dog afviger den midterste ved at 
have trappeformet afslutning. I begge gavle er 
der to fladbuede luger.

Teknisk set bemærker man i såvel det oprin
delige som det forhøjede tårn brugen af træ- 
ankre, indlagte i murværket samtidig med op-
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Fig. 15. Tværsnit af kor ved triumfgavlens østside. 
1:150. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1991. - 
Cross-section of the chancel by the east face of the east wall 
of the nave.

førelsen. Disse ankre findes lidt under såvel det 
oprindelige som det forhøjede tårns glamhuller.

Ved forhøjelsen har man ændret etageadskil
lelsen og hævet det oprindelige klokkestok- 
værks gulvbjælker ved at forhøje flankemurenes 
afsats med en helstens påmuring, hovedsagelig 
af bindere. Tårnet har således nu to mellemstok- 
værk, af hvilke det nedre mod syd belyses af et 
sekundært vindue. Dette er brudt råt igennem 
murværket og fremtræder udvendig som en lille 
fladbuet åbning.

Trappehus. Den lille udbygning med falsge
sims under halvtag er formentlig tilføjet endnu i 
middelalderen. Byggematerialet er munkesten i 
munkeskifte over markstenssyld, og i trappelø
bet ses træankre, hvormed forbindelsen til selve 
tårnet er styrket. Underdøren er fladbuet med 
udvendig fals, og trappen har loft af trinvis sti
gende rulskiftestik.

Opførelsen af det ældste lave tårn må have 
medført visse ændringer i skibets tagværk, bl.a.

som følge af, at man fjernede den vestre tag
gavls kip. Det er formentlig i forbindelse her
med, at man har opsat en tindesmykket gavlkam 
på skibets østre taggavl. Kammen (jfr. fig. 15, 
16), der er muret af munkesten, står med ridsede 
fuger, svarende til teknikken i det ældste tårn. 
På kammens nordre halvdel er rester af to hel
stens brede tinder, således at den ialt må have 
været prydet af syv tinder. Lignende tindepry- 
dede gavle, ofte skjult bag senere middelalder
lige tilbygninger, kendes fra flere af de vestsjæl
landske kirker.36

Efter opførelsen af det lave tårn er der ind
bygget hvælv i skibet. De tre fag hviler på fal
sede væg- og hjørnepiller, som har retkantet 
sokkel og i vederlagshøjde et kragbånd, bestå
ende af skråkant over vulst, skilt af glat skifte. 
De vestre hjørnepiller har indtil kirkens seneste 
restaurering haft en afvigende udformning: De 
var sværere forneden og havde som vederlag en 
flad kampesten37 - forhold, der muligvis har 
sammenhæng med et forsvundet †pulpitur? på 
dette sted (jfr. s. 2233).38 Gjord- og skjoldbuer 
er spidse og helstens brede, mens ribberne er 
halvstens; der er helstens overribber.

Fig. 16. Detalje af triumfgavlens østside med spor af 
muret, tindesmykket kam (s.2212), som sekundært er 
opsat på den oprindelige pudsede taggavl af mark
sten, sml. fig. 15. HJ fot. 1990. - Detail of the east face 
of the east wall of the nave with traces of a pinnacled brick 
crest, added to the original, plastered gable of field stones, 
cf. fig. 15.
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Fig. 17. Indre, set mod vest. LL fot. 1982. - Interior to the west.

Samtidig med hvælvslagningen er der udført 
en markant forhøjelse af skibets mure. Udvendig, 
set fra tilbygningerne står forhøjelsen som en 16 
skifter høj blank mur af røde munkesten i mun
keskifte; de to øverste kopskifter danner en trin
vis udkraget gesims. I den forhøjede nordmur er 
der mod kapellets loft bevaret levn af en samti
dig, 70 cm bred luge, der skulle tjene som ad
gang til skibets loftsrum efter hvælvslagningen. 
Mod det ydre har den fladbuet stik, som dog er 
sekundært ommuret og hævet to skifter over 
oprindeligt vederlag.39

Forhøjelsen af østre taggavl blev opmuret 
over den sekundære kam, hvis vestside skalmu
redes, og afsluttes med 13 kamtakker; under den 
midterste kamtak indsattes en fladbuet glug 
(sml. fig. 15), som imidlertid efter korets om
bygning og forhøjelse sidder skjult under korets 
tagryg.

Korets ombygning. Før tårnets forhøjelse, for
mentlig i 1400’rnes anden halvdel, ombyggedes 
det senromanske kor for at give det mere an
seelse. Det er som beskrevet (s. 2208) over
vejende sandsynligt, at denne fornyelse af kir
kens allerhelligste omfattede en mindre udvi
delse i østlig retning, og sikkert er det, at man 
delvis nedrev de senromanske mure, forhøjede 
dem og overdækkede rummet med hvælv samt 
indsatte nye vinduer. Endelig planlagdes et sa
kristi, som efter alt at dømme er tilføjet snart 
efter.

Byggematerialet er munkesten i munkeskifte, 
som i hvert fald mod sakristiets loftsrum og på 
overvæggene står med en bred, udglattet fuge 
(sml. fig. 18). Flankemurene afsluttes med fals
gesimser, og taggavlen krones af ni kamtakker, 
hvis bryn og afdækning er rekonstrueret o. 
1950.40 Selve gavlfladen smykkes af syv høj-
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Fig. 18. Detalje af korets 
nordmur, set fra sakristi
ets loft. Forneden ses rest 
af det omhyggeligt fu
gede senromanske mur
værk (s. 2207), hvorover 
det skødesløse murværk 
fra korets senmiddelal
derlige ombygning med 
fortanding til sakristiets 
gavl (s. 2213f.). HJ fot. 
1990. - Detail of the chan
cel’s north wall seen from 
the sacristy loft. Below is a 
relic of the meticulously laid 
late Romanesque brick
work, above which is the 
careless walling from the 
late medieval rebuilding of 
the chancel with toothing 

for the sacristy gable.

blændinger, hvis spidsbuede stik er intakte på 
nordre halvdel, mens de tilsvarende i syd som 
følge af reparationer fremtræder med en uklar 
rundet afdækning. Midterblændingen, hvori en 
fladbuet glug mod loftsrummet, afsluttes med 
spidsbue, delt afkort hængestav over to trinvis 
udkragede profilkonsoller. Afdækningen er for
mentlig sekundær og hidrører fra en reparation, 
hvorved den oprindelige løsning - en tvillinge- 
delt spidsbuet afslutning? - forsvandt.

Det senmiddelalderlige kor er blevet udstyret 
med vinduer på alle tre frie sider, men heraf er 
kun bevaret østgavlens, som står blændet i lys
ningen. Det er et stort spidsbuet vindue med 
dobbelt falsning. På sydsiden er de spidsbuede 
stik bevaret i det ydre, umiddelbart over de ek
sisterende vinduer. Endelig har der mod nord, i 
det vestre fag, som ikke dækkes af sakristiet,

været et fjerde vindue, hvis vestre karmside 
konstateredes ved restaureringen 1943-44 (sml. 
fig. 11).

Det indre dækkes af to fag hvælv, hvilende på 
falsede væg- og hjørnepiller med skråkantet 
kragbånd. Gjord- og skjoldbuer er spidse og 
helstens brede, mens ribberne er halvstens.

Sakristiet er som anført planlagt samtidig med 
korets ombygning. Dette fremgår især af to for
hold: Dels har man på den fornyede kormur af
sat fortandinger, som er synlige fra loftsrummet 
(sml. fig. 18), dels er der i korets østre fag indsat 
en loftslem, som er oprindelig i murværket. 
Som type er sakristiet en i senmiddelalderen 
ikke ualmindelig halvtagsbygning.41

Materialet er munkesten i munkeskifte over 
markstenssyld. Nordsidens murkrone har fals
gesims, mens halvgavlene mod øst og vest, som
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formentlig er ombyggede, nu står med glatte 
facader og firkantede blændingsfelter (to i øst og 
et i vest). I øst ses et nyt, afsprosset trævindue, 
indsat i en åbning, som har bevaret sin ydre fal
sede fladbue, mens den mod det indre er udvidet 
med smigede vanger. Nordsidens firkantede 
præstedør er sekundær og formentlig indsat i 
17-1800’rne.

Det indre dækkes af to fag hvælv, hvilende på 
forlæg, også mod koret; ribberne er kvartstens 
og den let tilspidsede gjordbue halvstens bred. 
På vestvæggens inderside, nu delvis fjernet ved 
opstilling af et fast skab, findes en halvanden 
sten bred murforstærkning, hvis vederlag (fig.
50) i to udkragede skifter med affaset kant nu er 
borthugget. Formålet med dette fremspring, 
som ikke genfindes over hvælvet, er uvist; mu
ligvis er det ansatsen til en midterforstærkning, 
som forsvandt med taggavlens ombygning.

I det østre fags nordmur er udsparet to gemme
nicher (fig. 19). Den ene er firkantet, den anden 
har trappeformet afslutning.42 Forbindelsen til 
skibet sker gennem en dør, hvis nuværende 
form er sekundær med lige gennemløbende 
vanger og fladbuet afdækning, stigende mod 
koret.43 - I korets østre fag er der som ovenfor 
nævnt en fladbuet lem med anslagsniche mod 
sakristiets loft; før restaureringen 1944 stod 
denne usædvanlige loftsdør blændet ved indre 
murflugt.

Den brede, spidse korbue, har tidligst fået sin 
nuværende bredde efter korets ombygning, idet 
dens stik følger forløbet af den vestre skjoldbue, 
hvorimod den er højere end skibets østre skjold
bue. Ifølge Løffler er buens nuværende form re
sultat af kirkens restaurering i 1860’erne.44

Nordkapellet (fig. 20) kan være kirkens ældste 
tilbygning. Den var tilsyneladende allerede op
ført, da skibets mure blev ombygget i forbin
delse med hvælvslagningen (sml. loftsluge s. 
2213), og den er med sikkerhed forhøjet senere i 
middelalderen.

Ved restaureringen 1961 indrettedes tilbygnin
gen som ligkapel, men tjente indtil da som ma- 
terialrum - en funktion, som er dokumenteret 
allerede 1755.45 Oprindelig er bygningen for
mentlig rejst som våbenhus ud for kvindedøren

Fig. 19. Gemmenicher under bomhul i sakristiets 
nordvæg (s. 2215). NE fot. 1991. - Caches beneath put
log hole in the north wall of the sacristy.

og dernæst ved en arkade åbnet mod skibet, 
muligvis for at få mere stoleplads.

Materialet er munkesten i munkeskifte over 
syld af marksten, der også er benyttet i selve 
murene. Den oprindelige taggavls skrå sider 
spores udvendig, navnlig mod øst, ligesom det 
hertil svarende tagspor er bevaret på skibets mur 
og synligt fra kapellets loft. Den rundbuede, fal
sede dør, som er genetableret, men gjort bredere 
ved restaureringen 1961, sidder asymmetrisk og 
er således koordineret med skibets senere for
svundne kvindedør. Umiddelbart vest for døren 
fremdroges ved samme lejlighed en vindues- 
glug, hvis plads og form er usædvanlig: Ud
vendig fremtræder det som en slank, rektangu
lær åbning med trappeformet afdækning; fra 
murflugten stiger bunden trinvis mod den indre 
åbning, som er et lille rektangel, 25 x 35 cm, i
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Fig. 20. Ligkapellets gavl (s. 2216). LL fot. 1982. - 
Gable of the mortuary.

øjenhøjde.46 Østmurens rundbuede, udvendig 
falsede vindue er genåbnet ved seneste restaure
ring, men i øvrigt næppe oprindeligt.

Efter blændingsgavlen at dømme er bygnin
gen ændret i anden halvdel af 1400’rne. Flanke
murene, som afsluttes med falsgesims, blev for
højet, hvorved fremkom et syv skifter højt 
styrtrumsloft. Endvidere opsattes en ny tag
gavl, som krones af ni brynede kamtakker. 
Selve murfladen brydes af syv høj blændinger, 
hvis afdækning veksler: Midterblændingen og 
de to yderste har vandret afdækning, delt af kort 
hængestav med falset konsol, de resterende der
imod tvillingedelt spærstik, kronet af lille top
rude og samlet på falset konsol. I de to næsty- 
derste blændinger er der over fodlinjen en flad
buet glug, nu blændet ved ydre murflugt; der
imod står to smalle sprækker i de næstfølgende 
blændinger fortsat åbne. Blændingskompositio- 
nen, som er karakteristisk for kirkebyggeri om
kring Isefjorden og dens vige,47 har sine nærme

ste paralleller i Egebjerg (s. 2285) og Grevinge 
(Ods hrd.).

Forbindelsen mellem kapel og skib har længe 
været tilmuret, men indtil 1943-44 var en for
mentlig middelalderlig arkade stadig intakt. 
Opmålinger og beskrivelser viser, at dens østre 
vange havde et smiget forløb, som tyder på, at 
levn af den oprindelige kvindedør har været be
varet her. Ved restaureringen skabtes i stedet 
som indramning af orglet (jfr. fig. 44) en bue, 
hvis spidse stik følger skjoldbuen i skibets vestre 
fag; en ny skillevæg opsattes ca. 1 m nord for 
arkaden.

Våbenhuset (fig. 21) på sydsiden er formentlig 
kirkens yngste tilbygning fra o. 1500-1550. Det 
kan vel ikke helt udelukkes, at bygningens nu
værende skikkelse er følge af en ombygning, jfr. 
nedenfor, men der er på den anden side ingen 
klare spor efter en ældre forgænger.48

Materialet er marksten, suppleret med mun
ketegl, hovedsagelig i åbninger, hjørner, mur
kroner og taggavl. Flankemurene, der afsluttes 
med falsgesims, er for de øvre skifters vedkom
mende ombygget med moderne sten. Den flad
buede dør, som analogt med nordkapellets ind
gang sidder asymmetrisk, er frugten af en om
bygning i 1860’ernes begyndelse.49 Sekundært er

Fig. 21. Våbenhusets gavl (s. 2217). LL fot. 1982. - 
Gable of the porch.
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ligeledes det firkantede, afsprossede trævindue i 
øst. Den mest karakteristiske enkelthed er tag
gavlen med dens ni brynede kamtakker og syv 
høj blændinger. Sidstnævnte står med vandret 
afdækning undtagen i midten, hvor den noget 
bredere blænding afdækkes af tvillingdelt, falset 
fladbue, som er samlet på hængestav over falset 
konsol. Midterblændingens stik repræsenterer 
muligvis en ændring; oprindelige er derimod to 
glugger i de flankerende blændinger.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse. 
Oplysninger om reparationsarbejder foreligger 
først i nogen udstrækning fra og med 1800’rne. 
Dog nævnes 1700 »brøstfældighed på tag, hvæl
ving, tårn, loft og våbenhus«,50 ligesom årstallet 
»1787« i jernankre på tårnets sydside viser, at i 
det mindste en af de omfattende om- og skal
muringer på denne udsatte side af tårnet er gen
nemført på anførte tidspunkt.51

Større samlede restaureringer omtales ikke 
førend i 1900’rne, men en række forskellige 
nødvendige indgreb foresloges og gennemfør
tes, mens kirken var kongeligt ejet og senere 
domænekirke indtil 1873. Således udarbejdede 
de skiftende kongelige bygningsinspektører 
Boye Magens, Christian Meyn, Johan Andreas 
Meyer, Peter Krogh Bonsach Jessen, Gottlieb 
Bindesbøll og F. F. Friis overslag til reparations
arbejder. Navnlig i århundredets andet og tredje 
årti gennemførtes større istandsættelser af 
gulve, vinduer, tag samt i tårnet.52 1860’erne var 
her som andetsteds en periode med betydelige 
fornyelser i tidens nye antikvariske ånd, først og 
fremmest vedrørende muråbninger som kor
buen foruden døre og vinduer. Disse indgreb 
udførtes muligvis efter tegninger af bygnings
inspektør P. E. I. Kornerup, hvis konduktør C. 
Otto omtales i arkivalierne.53

1943-44 blev koret restaureret, ligesom orgel
buen ombyggedes og tårnrummet fik nyt gulv. 
1960-62 var kirken underkastet en hovedrestaure
ring efter tegninger af arkitekt Mogens Koch, 
omfattende nye gulve, varmeanlæg, indretning 
af ligkapel m.m. Senest er tagværkerne istandsat 
o. 1980 (arkitekt A. Monrad Hansen) og tårnet 
1989 stabiliseret samt delvis fornyet i etagead
skillelserne (arkitekt Leif Bahn).

Gulve. Koret, som er hævet to trin i korbuen, 
har gulv fra 1943-44 af gule sten, lagt på fladen i 
sildebensmønster. Skibets gulv er fra 1960-62 og 
ligeledes af gule sten, som er kantstillede og 
uden fuge; i gangarealet lagt i sildebensmønster. 
Tårnrummets gulv fra 1943-44 er af samme ma
teriale, et trin hævet, og omlagt samtidig med 
skibets. Den seneste hovedrestaurering omfat
tede tillige skibets to øvrige tilbygninger, af 
hvilke ligkapellet fik nyt gulv af Ølandsfliser, 
mens man i våbenhuset respekterede en bane af 
ældre røde munkesten langs vestvæggen og her
udover lagde et gulv svarende til skibets midter
gang. Sakristiets, som ligger to trin under koret, 
er af brædder, dækket af kokostæppe.

†Gulve. 1) I forbindelse med restaureringen 
1960 påvistes levn af skibets ældste mørtelgulv 
fra 1100’rne.54 Det fremgik endvidere, at der 
foran flankemurenes vægbænke (s. 2230) havde 
været et - i syd hele to - ca. 5-6 cm høje trin 
(sml. fig. 22), hvis forkant var sat af flade mark
sten. Endvidere var gulvet i skibets vestende, 
umiddelbart vest for dørene hævet som et po
dium, formentlig tiltænkt kirkens patron således 
som det kendes fra adskillige andre eksempler.55

2) Ved korets restaurering 1943-44 fandtes mel-

Fig. 22. Trin foran vægbænke langs skibets sydside, 
påvist ved udgravning, sml. fig. 9, og her set fra vest 
(s. 2217). Erik Skov fot. 1960. - Steps in front of the 
walled bench excavated along the south side of the nave, 
seen from the west, cf. fig. 9.
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Fig. 23. Indre, set mod øst. Hude fot. 1904. - Interior to the east.

lem gavlen og et ældre alterfundament en lille 
gang belagt med fliser, af hvilke to prøver ind- 
sendtes til Nationalmuseet, som henførte dem 
til 1500’rne og uden speciel værdi. 3) Op gen
nem 1800’rne omtales gentagne reparationer og 
fornyelser af kirkens murstensgulve. 1931 øn
skedes gulvet uden for korskranken afrettet og 
cementeret.16

Vinduerne i kor, skib og tårn er spidsbuede 
med ydre fals og indre smig omkring støbe- 
jernsstel. De er indsat etapevist i 1860’erne, be
gyndende med koret, hvorefter fulgte tårnrum 
og skib36. I skibet åbner de to sydvinduer sig 
indvendig i en blænding, som er udsparet i mur
værket efter hvælvenes indbygning, idet nichens 
toppunkt ligger højere end den respektive 
skjoldbues. Om dette indgreb gennemførtes 
ved samme tid som indsætningen af jernvindu
erne eller ved en tidligere lejlighed, f.eks. da de

nedenfor omtalte trævinduer indsattes, fremgår 
ikke af kildematerialet.

†Vinduer. 1) Skibets middelalderlige hvælv- 
slagning har medført ændringer i belysningsfor
holdene. Det spidsbuede stik, som udvendig 
anes over skibets østre vindue i sydsiden kan 
være levn af et vindue fra hvælvslagningens tid, 
d.e. 1400’rne. 2) Over det vestre vindue i samme 
side af skibet er der spor af et ældre vinduesstik, 
hvis form synes fladrundbuet. 3) O. 1820 blev 
kirkens vinduer moderniseret, formentlig med 
oplukkelige, afsprossede »stuevinduer«, således 
som det skete ved mange andre kirker.57 4) 1838 
indsattes i korets nordmur et vindue (sml. fig. 
11), der nu er bevaret som en kurvehanksbuet 
blænding i det ydre.58 Vinduet blændedes 1894 i 
forbindelse med ophængning af triumfkrucifik
set,59 og 1940 ønskedes det endvidere tilmuret 
udefra.16
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Tagværker. Tårnets tagværk, som ved dendro- 
kronologisk analyse kan dateres til 1490’erne,60 
er en dragerstol af spinkelt egetømmer, med to 
lag hanebånd, lodrette spærstivere og kryds
bånd mellem spærene.

Middelalderligt tagværk er også bevaret over 
nordkapellet i skikkelse af en dragerstol af eg 
med to lag hanebånd og lodrette spærstivere, 
hvis ender er affaset; flere spærstivere og samt
lige spærsko er i 1980’erne fornyet med egetræ.

Våbenhusets tagstol har været af samme type, 
men heraf er kun de to konger af egetræ bevaret, 
mens spær, hanebånd og spærstivere er udskiftet 
og af fyr, hvilket antagelig er sket 1861.61 Såvel 
kor som skib og sakristi har nyere tagværker af 
fyr, formentlig fra 1800’rne.

Tagbeklædning. Kor, skib og sakristi står med 
blytage, således som det formentlig altid har 
været tilfældet,62 mens tagene over de øvrige til
bygninger nu er af vingetegl. - Tidligere havde 
sidstnævnte imidlertid på nær tårnet også †bly- 
tag. Således beskrives kirken 1755 som hængt 
med bly, undtagen tårnet.63 1826 var våbenhus 
og nordkapel imidlertid tegltækket, og blytaget 
over selve kirken meget brøstfældigt. Næste 
forår blev kirken omtækket med nyt bly, efter at 
det gamle var solgt på auktion.64

Opvarmning. Kirken fik ved restaureringen 
1960-62 elektrisk varme. Tidligere havde man 
haft to kakkelovne (installeret efter 1885), som 
o. 1916 afløstes af en kalorifer i skibets sydvestre 
hjørne med tilhørende skorsten i tårnets sydøst- 
hjørne.16

Kirken, der i 1800’rne var gul i det ydre,65 står 
i dag hvidkalket ude som inde. Våbenhuset har 
bjælkeloft, mens der i ligkapellet er brædder på 
bjælkernes underside; i begge tilfælde er loftet 
malet gråt. I øvrigt præges bygningen i enkelt
heder som døre og vinduer fortsat af 1860’ernes 
ændringer.

Kalkmalerier. På korets gavlvæg samt nord
væggen, øst for sakristidøren er tre indvielses- 
kors af hjulkorsform, fremdraget 1943-44. Teg
ningen er som vanligt indridset med en passer,66 
men linjerne er i øvrigt ligesom farverne (okker, 
sort) kun dårligt bevaret.

†Kalkmalerier. Ved restaureringen 1943-44

fremdroges spor af kalkmalerier på korets og 
skibets vægge (sml. fig. 11), i begge afsnit ældre 
end hvælvslagningen.

INVENTAR

Oversigt. I forbindelse med restaureringen 1960-62 
fremkom spor af kirkens oprindelige indretning med 
sidealterborde i skibets østhjørner og murede bænke 
langs væggene; endvidere fandtes øst for indgangs
dørene rester af et fontepodium. Partiet vest for var 
hævet et trin, men ikke afskilret eller forsynet med 
selvstændig indgang. Bevaret fra samme tid er en ro
mansk granitfont, mens katolicismens sidste år re
præsenteres af korbuekrucifikset og dets sidefigurer. 
En altertavle, antagelig fra en senere del af 1500’rne 
blev ved opstillingen af Lorentz Jørgensens tavle 1650 
flyttet fra alterbordet til korets nordvæg. Da der 1838 
skulle etableres et vindue her, kasseredes tavlen, som 
ansås for værdiløs. Ved samme lejlighed opstilledes 
42 nye stolestader, mens en †korbænk og et †væg- 
panel blev repareret og malet. Desuden ændredes op- 
gangsforholdene til prædikestolen, der muligvis op
rindelig har været udformet som en lektorieprædi- 
kestol, og et pulpitur med apostelmalerier blev taget 
ned. O. 1870 fjernedes krucifikset med sidefigurer fra 
deres plads på korbuebjælken; figurerne blev vistnok 
lagt på loftet. Herfra hentedes de 1893 ned og an
bragtes sammen med krucifikset, efter at alle tre dele 
var blevet istandsat. Ved seneste restaurering fornye
des stolestaderne igen, ligesom dørfløjene efter teg
ning af arkitekt Mogens Koch.

Alterbordet består af træpanel fra 189516 i nogen 
grad efterlignende degnestolens fyldinger.

Den tidligere alterbordsforside, fra 1500’rnes 
sidste fjerdedel, hører til en i landsdelen ofte fo
rekommende type, sml. eksempelvis Højby (s. 
2155, fig. 46-48). Den måler ca. 105 x 200 cm og 
har tre arkadefelter adskilt af kannelerede pila- 
stre; i sviklerne er hvirvelrosetter. Ensdannet, 
forkrøppet postament og gesims. Arkadefyldin
gerne manglede allerede 1918, og farverne på det 
bevarede træværk var næsten helt udvisket. 
Henstillet i tårnets mellemstokværk. Et †panel, 
der 1918 var opsat ved korets sydvæg, kan have 
været et af endepanelerne, der ifølge beskrivel
sen var tarveligt, med firkantede fyldinger ad
skilt af kannelerede pilastre.

†Sidealterborde. Spor af disse konstateredes 
1960 i skibets østhjørner (sml. fig. 9).
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*Alterklæde, 1802, af rødt fløjl, med Christian 
7.s spejlmonogram og årstallet i sølvtråd. 1918 
afleveredes monogram og årstal med tilhørende 
fløjl til Nationalmuseet (inv. nr. D9568).

†Alterklæder. 1755 fandtes et rødt skarlagens- 
klæde.63 1861 ønskedes alterklædet opfarvet, 
1865 burde det fornys, hvilket skete året efter, 
da et nyt af karmoisinrødt fløjl med guldgaloner 
anskaffedes.67

Altertavle (fig. 25), med malet årstal 1650, ud
ført i Lorentz Jørgensens værksted, jfr. den sig
nerede prædikestol fra 1647 i Holmstrup og en 
ligeledes signeret altertavle i Gerlev fra 1667 
samt den regnskabsbelagte tavle fra 1652 i Køge 
S. Nicolai kirke.68 Det fordybede midtfelt op
tages, som vanligt for dette værksted, af en nad
verfremstilling med fritskårne figurer. Kristus,

Fig. 24. Altertavledetalje (sml. fig. 25), nordre vinge 
og evangelisten Mattæus med englen, som senere 
flyttedes til sydsiden (s. 2220). Hude fot. 1904. - De
tail of the altar-piece (cf. fig. 25), north wing and St. 
Matthew and the Angel later moved to the south wing.

der sidder bag bordet, fremhæves af en stråle
glorie; i forgrunden til højre ses Judas med pen
geposen.69 Til siderne står frifigurer forestil
lende evangelisterne Markus (mod nord) og 
Mattæus (mod syd) med deres symboler. I årene 
mellem 1904 og 1918 er der sket en ombytning, 
jfr. fig. 24. De flankeres af hermer, for Markus’ 
vedkommende: Moses med lovens tavler og Jo
hannes Døberen med lam og kors, og for Mat
tæus: Peter med nøgle og Paulus med sværd. 
Alle fire hermeskafter smykkes af masker og 
bruskværk. På gesimsen over sidefelterne har 
man anbragt mindre figurer af de to sidste evan
gelister: Lukas med oksen mod nord og Johan
nes med ørnen mod syd.

Midtfeltet bryder gesimsen, og her sidder en 
af værkstedets velkendte engle holdende våben
skjolde med skriftbånd hvorpå reliefversaler: 
»H(r) Christopher Vrne« og »F(ru) Sophia Lin- 
denow«. Han var lensmand på Dragsholm 
1645-58, jfr. også topfeltets reliefskårne, kro
nede kongemonogram »F3« indrammet af 
skriftbånd hvorpå det malede årstal.

Til siderne er der vinger, ud for postamentet i 
form af englehoveder, ud for storstykket frit
skårne, opadstræbende med bruskværk og bøj
ler.

Topstykket udgøres af en kartoucheindram- 
met oval med Frederik 3.s monogram i relief 
flankeret af stående engle. Øverst ses Frelseren 
med højre hånd løftet velsignende og holdende 
verdenskuglen i venstre.

Opbygningen svarer stort set til den jævnald
rende tavles i Egebjerg, der bærer Christian 4.s 
monogram og årstallet for hans død 1648.

Tavlen, der 1927 var egetræsmalet, står nu i 
blank træ med nyere gyldne indskrifter, i posta
mentet med fraktur: »Vor Herre Jesus Christus i 
den Nat han blev forraadt...« og i topstykkets 
ovale ramme med versaler: »Herrens Engle leire 
sig om vor gode Konge. An(n)o 1650«. Sam
men med lensmanden og hans hustrus navne 
nævnes årstallet allerede i præsteindberetningen 
1755.63 Dette forhold kan føre til den formod
ning, at den opmalede indskrift måske allerede 
fra tavlens forfærdigelse har gentaget ordlyden 
på Egebjergtavlen.
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Fig. 25. Altertavle med malet årstal 1650, udført i Lorentz Jørgensens værksted (s. 2220). LL fot. 1982. - 
Altar-piece with painted date 1650 executed by Lorentz Jørgensen’s workshop.



2222 ODS HERRED

Fig. 26. Skitse i brev fra 1839 af †altertavle fra 
1500’rnes anden halvdel (s. 2222). - Sketch in a letter 

from 1839 showing †altar-piece from the second half of the 
16th century.

En †altertavle (fig. 26), udført i 1500’rnes an
den halvdel, kendes fra en skitse i skrivelse fra 
1839 vedrørende spørgsmålet om tavlens anti
kvariske værdi. Heraf fremgår, at den var seks- 
delt med indskrifter (bibelsprog), som anførtes 
at være næsten udslettede. Til siderne var søjler 
og over firkantet topstykke en trekantgavl med 
en slet malet fremstilling af Kristus på korset, 
næsten ødelagt af tidens tand.

Tavlen, der hang på korets nordvæg, blev ta
get ned 1838 på grund af et nyt vindue. Da den 
ikke skulle genanbringes i kirken, foreslog 
godsinspektør Petersen, at den blev solgt sam
men med en del ubrugelige materialer. Rente
kammeret ønskede dog sikkerhed for, at tavlen 
ikke på grund af sin ælde havde antikvarisk 
værdi, og overlod derfor til Commissionen for 
Oldsagers Opbevaring, at foretage den for
nødne undersøgelse, hvorefter den betegnedes 
som »et meget ringe arbejde fra en temmelig ny 
tid og altså af aldeles ingen værdi«.70 Det frem
går ikke, hvad der videre skete med den.

Altersølv. Kalken, fra 1853, blev stjålet ved 
indbrud 1990, jfr. †kalk nr. 3. Disk, 1853,71 14,5 
cm i tvm., med 2 cm bred fane, hvorpå graveret 
cirkelkors. Under bunden fire stempler som 
†kalk nr. 3.

†Altersølv. 1) 1755 nævnes kalk, disk og oblat
æske af sølv.63 1830 ansås kalken, antagelig 
denne, for at være meget for lille72 og blev mu
ligvis overført til annekskirken, se s. 2265.

2) 1831 indkøbtes hos Mariane Holm i Køben
havn en ny, drevet og forgyldt sølvkalk med 
disk, der vejede 41 1/8 lod.73 Kalken blev stjålet 
ved indbrud i præstegården natten mellem 9. og 
10. december 1851 sammen med oblatæsken. 
Herefter låntes fra Domæneekspeditionskonto
ret (sml. †altersølv s. 2301) midlertidigt en kalk 
og disk, der tilbagesendtes, da et nyt sæt var 
anskaffet 1853.74

3) 1853.71 Kalk (fig. 27), 27 cm høj, med 
spinkle nygotiske graveringer på både fod, skaft,

Fig. 27. †Alterkalk fra 1853, udført af Anton Michel- 
sen, København, stjålet 1990 (s. 2222). LL fot. 1982. — 
†Chalice 1853 made by Anton Michelsen, Copenhagen, 
stolen 1990.
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knop og bæger. Under bunden fire stempler (fig.
51): mestermærke for Anton Michelsen (Bøje 
1062), Københavnsmærke, guardeinmærke for 
Reimer Hinnerup og årstalsmærke (18)53. Sidst
nævnte anvendtes af en del københavnske me
stre, efter at stemplingen med månedsmærke 
var ophørt 1852. April 1990 er også denne kalk 
stjålet.

Oblatæske, 1860, cylinderformet, 4,5 cm høj,
11,5 cm i tvm., med let hvælvet låg, hvorpå gra
veret latinsk kors. Under bunden og indvendig i 
låget tre stempler: mestermærke for Jens Chri
stian Thorning (Bøje 1013), Københavnsmærke 
(18)60 og guardeinmærke for Reimer Hinnerup. 
Ved købet tog den nævnte juveller en mindre 
æske, der var leveret 1856, tilbage, da præsten 
fandt, at den var for lille.15

Dåse (fig. 28), fra 1800’rne?, formentlig af 
birke- eller lindetræ, cylinderformet, blot 2 cm 
høj, 6 cm i tvm., brugt til oblater.

†Oblatæske? 1834 rettedes en forespørgsel til 
fuldmægtig Rosenberg i ministeriet om et sølv- 
oblatfad, som tidligere havde hørt til kirkens in
ventar, og som skulle være borttaget af ham.75

†Ske, 1903, med snoet skaft, hvorpå tre 
stempler: mestermærke for A. Fleron,76 guar
deinmærke for Simon Groth og Københavns
mærke. Stjålet 1990 sammen med kalken.

Alterkande, 1855, nyrokoko, ca. 20 cm høj. På 
korpus graveret skriveskrift: »Til Provst I. V. 
Bloch fra hengivne Medlemmer af Egvad Sogns 
Menighed«,77 og under bunden graverede ver
saler: »Skænket Vig kirke i 1956 af Julie Feilberg 
f. Prytz og Axel Feilberg«. Desuden fire stemp
ler: mestermærke for Carl Otto Isbrand (variant 
af Bøje 1111), Københavnsmærke (18)55, guar
deinmærke for Reimer Hinnerup og måneds
mærke vægten.

Alterkande, antagelig anskaffet 1839,78 fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, chokoladekande- 
form, sort med guldkors og -kanter.

Sygesæt (fig. 29), fra 1825, bestående af kalk 
og disk samt vinbeholder med oblatgemme til
passet bægerets form. Kalken er 14,5 cm høj, 
med dreven bladbort på foden og lidt under bæ
gerets mundingsrand. På det glatte bælte her
over ses fire stempler: mestermærke for Poul

Fig. 28. Dåse af træ, fra 1800’rne?, brugt til oblater (s. 
2223). LL fot. 1982. - Wooden box (from 1800s?) used as 
wafer box.

Fig. 29. Sygesæt fra 1825, bestående af kalk og disk 
samt vinbeholder med oblatgemme, udført af Poul 
Resen Eggersen, København (s. 2223). LL fot. 1982. - 
Communion set 1825 for visiting the Sick, comprising cha
lice, paten and wine flask with wafer compartment, exe
cuted by Poul Resen Eggersen, Copenhagen.
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Fig. 30. *Røgelsekar fra o. 1300 (s. 2224). I NM2. - 
*Censer c. 1300.

Resen Eggersen (Bøje 858), Københavnsmærke 
(uden årstal), guardeinmærke for Christian Pe
ter Næbo og månedsmærke vandmanden. Un
der fodpladen er tre stempler: Københavns
mærke (18)25, guardein- og månedsmærke som 
på bægeret. Fire stempler under vinbeholderen 
svarer til bægerets, men er meget slidte. Glat 
disk, 8,8 cm i tvm. Oblatgemmet har let hvæl
vet låg.

Alterstager, sengotiske, 50 cm høje (incl. lyse

pig), med snoet skaft, der brydes af sekssidet, 
midtdelt, profileret skaftled. Antagelig fra 
samme værksted som stagerne i bl.a. Svinninge, 
Stigs Bjergby, Svallerup og en dateret i Nykø
bing Falster, fra 1501.79 Lysetorn af jern svarende 
til Jyderups (s. 744, fig. 15). 1836 nævnes blandt 
nye rekvisitter: to lakerede †bliklys hvori et lys
rør med spiralfjedre og to stumper vokslys.25 
1865 ønskede synet et par alterlys anskaffet i ste
det for de hidtil værende lamper.11 - Syvarmet 
stage, første gang omtalt 1910,16 såkaldt Grundt- 
vigstage.

*Røgelsekar (fig. 30), o. 1300,80 med halvkug- 
leformet underdel og på den tilsvarende overdel 
seks let udadhældende gavle med toptinde (kun 
to bevaret). Derimellem et kegleformet spir, 
som ender i stort kors, hvortil er fæstnet en jern
kæde. Underdelen har to rækker cirkulære hul
ler under randen, overdelen et regelmæssigt 
mønster af gennembrudte rosetter, hvorover en 
række huller. På den glatte rand tre øskener til 
jernstænger med kæder. Foden er lettere beska
diget.81 Siden 1859 i Nationalmuseet (2. afd., 
inv. nr. 18893).

Messehagler. 1) 1700’rne (fig. 31), af rødt fløjl, 
der sandsynligvis er fornyet, med kors dannet af 
dobbelte guldkniplinger, som også sidder langs 
kanten. Haglen er muligvis identisk med den 
1755 nævnte nye poncerøde af fløjl med et kors 
og guldgaloner.63 1836 var haglen af rødt fløjl 
med guldgaloner.25 2) 1988, af grøn uld, udført 
af Inge-Lise og Flemming Bau.

Alterskranke, efter 1918, halvrund, med dre
jede træbalustre. Voksbehandlet ligesom hånd
listen. †Alterskranke (sml. fig. 41), fra 1700’rne, 
af træ, retvinklet, med udsavede balustre, sva
rende til den tidligere skranke i Højby (s. 2162, 
fig. 57).

Font (fig. 32), romansk, af granit, foden er 
hugget for sig af en mere grovkornet sten end 
den rødlige kumme. Tvm. 95 cm. Af Roskilde
type.82 Den store, klodsede kumme med tov
stav ved mundingsranden, har mindre hulkel 
forneden; derunder skråner den mod den lave 
fods store vulst. 1838 ønskedes fonten malet, og 
1869 burde den renses for maling.83 1904 i koret 
ved nordvæggens hvælvpille mellem de to fag,
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Fig. 31. Messehagel nr. 1 fra 1700’rne (s. 2224). NE 
fot. 1991. - Chasuble no. 1, 18th century.

nu cementeret fast i gulvet ved korbuens nordre 
vange.

†Fontepodium (sml. fig. 8-9). 1960 konstatere
des, nord og syd for midtgangens begravelser, 
rester af et ovalt podium opbygget af kampesten 
og puds. Det målte 190 cm i nord-sydlig retning 
og var mindst 220 cm langt. I skibet, øst for 
indgangsdørene.

Dåbsfade. 1) Med indridset årstal 1630 og 
sandsynligvis udført ved denne tid. Af tin, 84 
cm i tvm. med 13,5 cm bred fane og 7 cm dybt.
I bunden graveret fremstilling af Jesu dåb, der 
allerede 1918 var meget udvisket. Jesus er af
bildet knælende i Jordan, mens Johannes Dø
beren ses til venstre med Helligåndsduen svæ
vende ovenover; på bredden til højre står en en
gel (fig. 52). På fanen er graveret blomster med 
lange støvdragere og versalindskriften: »Wigs 
Kiercke til hørrer dete Becken 1630«.

2) 1848, af tin, tvm. 40 cm. På fanen graveret

kongekrone hvorunder med skriveskrift: »Wiig 
Kirke 1848«. På modstående side stempel for 
Carl Magnus Svanberg junior, der fik borger
skab 1842.84

†Dåbsfad, omtalt 1755 som et mindre, nyt fad, 
af tin.63

Dåbskande, 1820-30, af tin, af den især i Fre
deriksborg amt ofte forekommende slange- 
hankstype. 29 cm høj. På korpus graveret Fre
derik 6.s kronede monogram.

Fontelåg, 17-1800’rne, af træ, 66 cm i tvm., 
fladt med drejet knop på midten. Desuden me
get svagt indskåret seksoddet stjerne. Brunma- 
let. I brug 1904 (jfr. fig. 23). I tårnets mellem- 
stokværk.

Korbuekrucifiks (fig. 33), fra o. 1525, jfr. kruci
fikset i Kundby, der ifølge en kilde fra midten af 
1700’rne ved en indskrift på korbuebjælken var 
dateret til 1529.85 Den ca. 165 cm høje Kristus- 
figur hænger i næsten vandrette, strakte arme 
med krummede fingre. Hovedet falder ned på 
brystet med to snoede lokker, hageskægget er 
ganske kort, øjnene lukkede og munden let 
åben; stor, snoet tornekrone (fig. 34a). Den 
hvælvede brystkasse har vunde i højre side. 
Lændeklædet ligger stramt om de smalle hofter;

Fig. 32. Romansk døbefont af granit (s. 2224). LL fot. 
1982. - Romanesque granite font.
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Fig. 33. Korbuekrucifiksgruppe fra o. 1525 (s. 2225). LL fot. 1982. - Rood group c. 1525.

en flagrende flig kommer frem bag højre ben, 
en anden mellem benene. Den langstrakte skik
kelse har strakte knæ og fødder, som er over
lagte med højre øverst.

Figuren hænger på samtidigt, let hvælvet 
korstræ med firpasformede endestykker hvori 
evangelisttegnene. På den vandrette korsarm 
Lukasoksen og Markusløven, på den lodrette
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Fig. 34a-b. Detaljer af korbuekrucifiks, sml. fig. 33. a. Kristus. b. Mattæusenglen i korstræets nedre firpasfelt (s. 
2227). LL fot. 1982. - a-b. Details of the chancel-arch crucifix, cffig. 33. a. Christ, b. Angel of St. Matthew in the lower 
quatrefoil on the upright beam of the Cross.

Fig. 35a-b. Detaljer af Maria og Johannes fra korbuekrucifiksgruppen, sml. fig. 33 (s. 2228). LL fot. 1982. - 
35a-b. Details of the Virgin Mary and St. John in the Rood group, cf. fig. 33.

Johannesørnen foroven og Mattæusenglen for
neden (fig. 34b). Over Kristi hoved et skrift
bånd hvorpå reliefmajuskler: »Inri«; i korsskæ- 
ringen glat, antagelig fornyet cirkelfelt. Mulig

vis har der oprindelig været krabbeblade langs 
kanterne, jfr. not med fjer.

De to sidefigurer er ca. 125 cm høje og begge 
iklædt fodside dragter hvorover kapper; de står
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Korbuekrucifiksgruppen kan henføres til et 
værksted, som er repræsenteret i bl.a. Harald- 
sted, Kildebrønde, Rorup og Ørsted for at 
nævne de mest beslægtede, foruden ovennævnte 
Kundby.86

Endnu 1868 var opstillingen på korbuebjæl- 
ken intakt, men 1869 ønskedes krucifikset flyttet 
til korets nordvæg.11 Muligvis var det ved denne 
lejlighed, at sidefigurerne blev lagt op på loftet, 
hvorfra de 1894 hentedes ned; derefter anbragtes 
de på nye, senere atter fornyede, konsoller ved 
nordvæggen, i andet fag, hvor et vindue fra 
1838 tilmuredes.87

Prædikestolen (fig. 36), fra 1500’rnes sidste år
tier, kan muligvis have stået som lektorieprædi- 
kestol?88

Kurven består nu af fire fag med relativt højt 
postament, hvorover slanke storfelter og ge
simsfelter, alle adskilt af flade hjørnefremspring 
med kassetteværk, storfelternes formet som små 
hermer med abnormt spinkle arme, sml. prædi
kestolen i Farum.89 Hermen nærmest opgangen 
har dog oprullede volutter i stedet for arme (fig. 
38). Postament- og storfelter rummer stiliseret,
i de fleste tilfælde symmetrisk bladværk, storfel
tets i arkade med slyngbånd på pilastre og bue
slag; de glatte svikler brydes af hvirvelroset. I 
gesimsfelterne sidder englehoved.

Fig. 37. Prædikestolen og †panel eller gangbro 
(s. 2229). M. Mackeprang fot. 1918. - Pulpit and 
†panel or pulpit gallery.

Fig. 36. Prædikestol fra 1500’rnes sidste årtier (s. 
2228). LL fot. 1982. - Pulpit from the last decades of the 
16th century.

med hænderne på maven. Maria bærer hoved
lin. Bag deres hoveder (fig. 35) er der glorieski
ver med flammestråler, langs kanten reliefma
juskler henholdsvis: »Sancta Maria« og »Sanctvs 
Iohan(nes)«.

1894 restaurerede Magnus-Petersen krucifik
set og sidefigurerne, der især var meget beskadi
gede som følge af mindre varsom behandling på 
kirkens loft. Træet udbedredes, og en nyere 
oliemaling fjernedes, hvorefter der nu kun er 
forgyldning på indskrifter og gloriestråler. På 
Mariafiguren konstateredes enkelte rester af op
rindelig farve, hvoraf fremgik, at kjolen havde 
været blå, kappen rød og hovedlinet hvidt.
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Fig. 38. Hermefigurer på prædikestolens kurv, sml. fig. 36 (s. 2228). LL fot. 1982. - Terms on the principal part of 
the pulpit, cf. fig. 36.

Den samtidige himmel (sml. fig. 23) er regel
mæssigt udformet med fem sider foruden en 
længere ind mod væggen, som dog nu brydes af 
udsavning til hvælvribbe. Undersiden deles af 
kraftige profillister i fire felter omkring kvadra
tisk felt hvori roset. Der er udsavede hænge- 
stykker med englehoved på hjørnerne og for
oven trekantgavle med yngre(?) drejede kugle
spir; tilsvarende står mellem gavlene.

Stolen hviler på en ældre, kraftig stolpe. Op
gangen med drejede balustre stammer muligvis 
fra årene efter 1923, jfr. nedenfor. Såvel kurv 
som himmel står i lakeret eg med nyere gylden 
versalindskrift i himlens frise: »Guds ord varer 
evindelig. Esae: 40. salige ere alle de som høre 
Guds ord og bevare det«.

Et †panel eller gangbro kendes fra fotografier 
(fig. 37 og 53) og beskrivelse 1918. Det var på 
fire fag med glatte arkadefelter adskilt af kanne
lerede pilastre; postamentet havde tilsvarende

profillisteindrammede felter med bosse under 
pilastrene. Højden svarede for begges vedkom
mende til kurvens, men panelet manglede ge
sims. Et lignende arrangement ses i Højby.90 
Det synes ikke at fremgå, hvornår den er op
stillet ved sydvæggen (sml. †pulpitur).

1838 blev trappen, der tidligere vendte mod 
kirkegulvet, anbragt langs muren, hvorved gan
gen til stolen blev skåret over og måtte under
støttes.25 Igen 1894 ændredes trappens retning 
på grund af degnestolens flytning (sml. fig. 
53).59 På et fotografi fra 1904 ses kurven med 
himlen ovenover ved korbuens søndre vange. 
1923 sænkedes stolen og flyttedes nærmere vin
duet, dvs. til den nuværende plads i sydøsthjør
net op ad hvælvribberne. Samtidig ændredes 
opgangen tilsvarende.16 Det er antagelig ved 
denne lejlighed, at gangbroen er fjernet.

Stolestader, fra 1961, med glatte, skråtstillede 
naturtræsgavle og gråmalede ryglæn. †Stole, fra
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1838, da det gamle stoleværk blev taget ned, og
42 nye med sammenstemte mellemstykker og 
døre, bænke og boghylder opstilledes. Det bed
ste af det gamle panel brugtes til beklædning på 
væggene.25 De glatte gavle afdækkedes af pro
fillister; så vidt det kan ses på fotografier fra om
kring århundredskiftet (sml. fig.41), var dø
rene, hver med tre liggende rektangelfyldinger, 
da fjernet. Fordi stolene var lukkede forneden, 
kunne de ikke bruges til elektrisk opvarmning, 
hvilket førte til fornyelsen 1961.

Murede vægbænke (sml. fig. 8-9). Langs våben
husets østvæg er en bænk. På et fotografi fra 
1918 ser der ud til at være en muret †bænk ved 
korets sydvæg. Spor af †bænke fra romansk tid 
konstateredes ved skibets langvægge i forbin
delse med restaureringen 1960-62, sml. Højby s. 
2171. Specielt for kirken her er det forhold, at 
der øjensynligt har været to lave trin foran bæn
kene i sydsiden, men kun et i nordsiden. Dette

blev opfattet som et vidnesbyrd om mændenes 
fortrinsstilling med henvisning til forskelle i ud
smykningen af nord- og sydportalerne.91 Andre 
forskere er af den mening, at de murede, mid
delalderlige vægbænke ikke har været beregnet 
til menigheden under gudstjenesten, men kan 
have haft en funktion i forbindelse med eksem
pelvis rettergang.92

†Herskabsstol. I romansk tid var den vestligste 
del af skibet antagelig indrettet til kirkens patron 
(se s. 2217).

†Skriftestol. 1837 udførtes en ny skriftestol og 
et bord til samme.25

Degnestol (fig. 40), fra midten af 1600’rne, li
gesom altertavlen fra Lorentz Jørgensens værk
sted93 og en af de få kendte stole herfra.

Forsidens to gavle har kvindelige hermer gen
givet med hænderne samlet i bøn og på skaftet 
store masker i bruskværk. Det manglende kapi
tæl har sandsynligvis haft form af fliget blad
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Fig. 39. Indre, set mod 
øst. LL fot. 1982. - Inte
rior to the east.

Fig. 40. Degnestol ud
ført i Lorentz Jørgensens 
værksted, sml. fig. 53 (s. 
2230). LL fot. 1982. - 
Parish clerk’s pew made by 
Lorentz Jørgensen’s work
shop, cf. fig. 53.

værk, som det ses på prædikestolsdøren i Holm- 
strup (s. 1836, fig. 52). På de forreste topstykker 
sidder værkstedets karakteristiske diademhoved 
og på de bageste et englehoved. Døren har glat 
arkadefelt indfattet i bruskværk, der også udgør 
hovedbestanddelen i det lave, udsavede top
stykke. Panelernes felter svarer til dørens.

Det er uklart, hvilken funktion Lorentz Jør
gensens stol oprindelig havde. Den omtales i ar
kivalier fra 1894 som den store stol med de rigt 
udskårne døre og forstykker, der var stillet med 
disse vendt mod altret.59 På Magnus-Petersens 
forslag blev stolen flyttet »til den oprindelige 
plads, så at forstykkerne vendte mod midtgan
gen på linje med de øvrige stole (sml. fig. 23 og 
53), hvorved altergæsterne fik bedre plads og 
figurerne kom mere til deres ret«. Det var for
mentlig ved denne lejlighed, at to nyere fag, af 
fyr, tilføjedes; de blev senere (efter 1918) fjernet 
og ophængt på væggen i tårnets mellemstok-

værk. Muligvis samtidigt er stolen igen drejet, 
så at døren nu vender mod øst og de to bageste 
gavle støder op til prædikestolstrappen, ved 
korbuens søndre vange.

†Degnestole? 1) Ifølge et brev dateret 25. aug. 
1848 var der dengang her og i Egebjerg »et par 
kirkesangerstole i korene, hvis vangestykker har 
nogle gotiske ornamenter, der er simple, men 
efter mit [bygningsinspektør Friis’] skøn i en ren 
og stor stil«.94 2) 1837 anskaffedes en ny deg
nestol og den gamle (den eksisterende?) repare
redes;25 forholdet skal antagelig ses i forbindelse 
med opstillingen af nye stolestader. Disse er 
imidlertid atter udskiftet i nyere tid, hvorfor det 
ikke kan afgøres, om der i denne forbindelse 
virkelig indrettedes en degnestol. 1865 og igen 
året efter skulle stolen opmales indvendig og 
udvendig renses for rust.95

†Skab. 1615 betaltes Søren Nielsen snedker, 
borger i Nykøbing, for et skab til at hænge sol
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Fig. 41. Indre, set mod øst. I forgrunden til venstre ses det tidligere †orgel (s. 2233). Fot. ved Søren Bay, Asnæs. 
I Trundholm lokalhistoriske arkiv, Vig. - Interior to the east. Former †organ can be seen on the left in the foreground.

daternes geværer i; Anders smed i Højby beslog 
det.96

†Pengeblok, 1862,15 kvadratisk, med penge
slids i låget. Opstillet ved en af nordsidens stole
gavle, over for indgangen.

Pengebøsser. 1961, af træ. I skibet, flankerende 
indgangsdøren. En firkantet bøsse, fra 1800’rne, 
af sortmalet blik, bruges ikke. Den ses på ældre 
fotografier opstillet nær indgangen med en flad
oval tavle, som utvivlsomt har opfordret til 
godgørenhed.

Pengetavle (fig. 42-43), med malet årstal 1702. 
På rygskjoldets forside ses reliefskåret fremstil
ling af en fattig og to hunde, d.e. Lazarus, der lå 
foran den rige mands dør, og hvis sår hundene 
slikkede, jfr. Luk. 16,20. Beslægtet med en 
jævnaldrende tavle i Kalvehave (DK. Præstø s. 
955). På bagsiden er malet et firdelt våben hvor
under dateringen: »Anno 1702« og ovenover 
navnet: »Tausan«.97

Fig. 42. Pengetavle med reliefskåret fremstilling af 
Lazarus på rygbrættet, sml. fig. 43 (s. 2232). LL fot. 
1982. - Collection tray with carving of Lazarus on the 

front, cf. fig. 43.
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Dørfløje. Fra 1600’rne bestående af fire sam
menstødte planker sammenholdt af yngre rev
ler, hvorpå ældre gangjern. Hvidkalket mod ko
ret, hvor den fra nordvæggens øvre del mulig
gør adgang til sakristiloftet. De øvrige døre 
stammer fra 1961, indgangsdøren og døren mel
lem våbenhus og skib er fløjdøre, af eg.

†Dørfløje. 1) 1837,25 mellem kor og sakristi. 2) 
1859,15 i det daværende materialhus, tidligere 
våbenhus. 3) Fra 1860’erne, jfr. ønske 1860 og 
igen to år senere om fornyelse af indgangsdøren 
til våbenhuset, der var for lav og smal. 4) Også 
døren ind til kirken var for smal og simpel.95

†Pulpitur. 1755 og 1808 omtales et pulpitur 
med de 12 apostle malet.98 1838 blev det adskilt 
og nedtaget, og hullerne, hvor bjælkerne var 
indlagt, tilmuret.25 Det fremgår ikke, om der er 
tale om et pulpitur i vest (sml. s. 2212), eller om 
det har indgået i en lektorieprædikestol; i begge 
tilfælde kan det være genanvendt i den senere 
fjernede gangbro til prædikestolen (s.d.).

Orgel (fig. 44), 1945, med 10 stemmer, to ma
nualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co.,

Fig. 43. Bagside af pengetavlens rygbræt med malet 
våben og »Tausan anno 1702«, sml. fig. 42 (s. 2232). 
LL fot. 1982. - Collection tray with painted coat of arms 
and »Tausan anno 1702« on the back, cf. fig. 42. Fig. 44. Orgel fra 1945, facaden udført efter tegning 

af Mogens Koch (s. 2233). NE fot. 1991. - Organ from 
1945. Mogens Koch designed the organ case.

Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Princi
pal 8’, Gedakt 8’, Oktav 4’, Nasat 2 2/3’, Mixtur 
IV; indførings- og annulleringstrin for Mixtur. 
Positiv: Quintatøn 8’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’, 
Quint 1 1/3’. Pedal: Subbas 16’. Mekanisk ak
tion; sløjfevindlader. Tegnet af Mogens Koch. 
Orgelfacaden er af ubehandlet eg, og har pro
spektpiber af zink og tinlegering. I skibets vestre 
fag, indbygget i bueåbningen til nordkapellet, 
foran hvilken facaden folder sig ud. †Orgel (sml. 
fig. 41) , o. 1899,16 bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing. Mekanisk aktion, keglevind- 
lade. Flyttedes til Vind kirke (Ringkøbing amt) 
hvor det var i brug indtil 1974. Placering som 
nuværende orgel.

Salmenummertavler (sml. fig. 23 og 41), fra 18- 
1900’rne, med vandret profilliste foroven og

Danmarks Kirker, Holbæk amt 153
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Fig. 45a-b. Tårnur, formodentlig fra 1700’rne. a. Hel
hed. b. Jernstempler (s. 2234). HS fot. 1990. - a-b. 
Tower clock, probably 18th century. a. In its entirety. b. 
Marks.

forneden, desuden delt af enklere lister. Tidli
gere med brikker hvorpå malede tal, nu med 
søm til metalnumre.99 Lysegrå med mørkere grå 
lister. To tavler uden vandrette »delelister« hæn
ger i tårnets mellemstokværk. På ældre fotografi 
(i Trundholm lokalhistoriske arkiv) ses †tavle 
med buetunge foroven og hvidmalet fraktur: 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«.

Præsterækketavle, fra 1945, efter forslag af ma
ler Hans Rasmussen, Fåborg. På nordvæggen i 
tårnrummet.

Belysningen består af lampetter fra 1961. I sa
kristiet hænger to PH-lamper. Tre hjulkroner,

fra 1909, da der blev indlagt elektricitet,16 opbe
vares i tårnets mellemstokværk.

Kirkeskib, ophængt 1943, firmastet fuldskib 
»Hertuginden af Aalborg«, bygget af elev på 
Livø og skænket af inspektør Jensen samme 
sted.100 I tårnrummet.

Ligbåre, 17-1800’rne, med glat ramme og ud
savede ben, 370 cm lang. I tårnets mellemstok
værk.

Tårnur (fig. 45a), formodentlig fra 1700’rne, 
døgnværk med timeslagværk anbragt side om 
side i smedejernsramme samlet med kiler (højde 
82 cm, længde 105 cm, bredde 51 cm). I jern
rammen flere stempler (fig. 45b). Begge værker 
har trævalser med hesteskoformede spærhager 
og optræksudveksling parallelt med valsernes 
aksler. Blylodder. Stokkedrev i hele værket. 
Konventionel udløsning af slagværk ved to stif
ter på fælgen af valsehjulet, hvis diameter er 
usædvanlig, 65 cm, mens slagværkets valsehjul 
kun er 34 cm. Gangværket har mellemhjul for
skudt for de øvrige aksler. Stiftgang. Oprindelig 
har der kun været én aksel i ganghjulet, derfor 
den store diameter på valsehjulet. Tidligere var 
der hagegang. Spor af det oprindelige arrange
ment ses på rammen. Træpendul med linse. 
Slagværket har seks hammerløfteruller med 
blindfælg. Vindfang med spærkegle og fjeder. 
Nyere transmission med viserværk. Urværket 
står på høj træstol. Værket istandsat 1903, 190616 
og senest 1990 ved Søren Frausing. Urhuset, 
helt fornyet, på en repos øverst i mellemstok- 
værket mod murens vestside. Kvadratisk ur
skive med romertal.

Tårnur nævnes tidligst 1734, da forfaldent og 
ubrugeligt,101 men 1755 fungerede det igen.63 
1798 var uret atter ubrugeligt,20 og 1799 giver 
Schmidt tilbud på et nyt ur for 160 rdl.102 Også 
1842 ønsker man for 300 rdl. at få et nyt ur.25 
Det er nu ikke muligt at jævnføre oplysningerne 
fra regnskaberne med det eksisterende urværk.

Klokker. 1) (Fig. 46) 1605, støbt af Borchart 
Quellichmeyer, tvm. 121 cm. Om halsen relief
versaler: »Verbvm domini manet in æternvm. 
Goes mich Borchardt Gellgiesser anno 1605«. 
Indskriften flankeres af profillister og enkle bue- 
friser som i f. eks. Søstrup og Raklev.103



VIG KIRKE 2235

Fig. 46-47. Klokker. 46. Nr. 1, fra 1605, støbt af Borchart Quellichmeyer (s. 2234). 47. Nr. 2, støbt 1649 af 
Jørgen Hansen (s. 2235). LL fot. 1982. - Bells. 46. No. 1. Cast in 1605 by Borchart Quellichmeyer. 47. No. 2. Cast in 
1649 by Jørgen Hansen.

2) (Fig. 47) 1649, støbt af Jørgen Hansen. 
Tvm. 118 cm. Om halsen indskrift med relief
versaler i fire linjer: »Anno 1649 lod ærlig og 
welbivrdig Mand Her Christopher Wrne til 
Aæsmarck Ridder Danmarckis Rigis Canseller 
Raad og Kongl. Maystit Befalningsmand paa 
Dragsholm Slot omstøbe denne Klocke till Wigs 
Kiercke same Tid Sognepræst H(r). Hans Han
søn, Dinis Andersøn Stictschriwer Kierckever- 
ger Anders Ibsen i Kielstrvp Iens Andersøn i 
Wig«. Indskriften indrammes af friser, den øvre 
bestående af medaljoner hvori masker, den 
nedre en buefrise med liljer. På klokkelegemet 
ses Frederik 3.s kronede monogram i laurbær
krans med omskriften: »Dominus providebit« 
flankeret af årstallet 1649 og på modstående side 
et skjold med en klokke104 og initialerne IHS for 
støberen Jørgen Hansen.105 Hankene har ma
sker. - Begge klokker hænger i vuggebom fra 
1990.

*Klokke, støbt 1550, hænger i Egebjerg, se s. 
2315.

Klokkestol, formentlig fra o. 1500, af eg, med 
fornyelser af fyr, antagelig fra 1827.106 Under 
klokkerne er der skråbånd og til siderne tre skrå
stivere. I to huller i nordvæggen, umiddelbart

over det ældste tårns murkrone, sidder to styk
ker træ (fig. 54), som efter deres form kan være 
det øverste af to af de skråbånd, som senere ud
skiftedes. Stykkerne er ved dendrokronologisk 
undersøgelse dateret til 1490’erne.

GRAVMINDER

Gravsten. O. 1795. [Jomfru Jette Blechingberg, 
*19. aug. 17??, †10. dec. 1795, datter af sogne
præsten i Egebjerg og forlovet med] Hans F[ri] 
boe Garde, [præst til S. Ib og S. Jørgensbjerg 
ved Roskilde].107 Sandsten, 195 x 125 cm, hvis 
næsten udslidte indskrift med fordybet kursiv 
har dækket hele fladen. I hjørnerne og på lang
sidernes midte rosetter. En rektangulær fordyb
ning foroven rummer en lille laurbærkranset 
oval, hvis indskrift ligeledes er gået tabt. 1874 
og 1918 på kirkegården, mellem sakristi og 
nordkapel, hvor den endnu befinder sig, op ad 
sakristiets vestmur.

†Begravelser. Spor af begravelser i kirken er 
påvist 1944, hvor man i tårnets gulv fandt rester 
af en kiste. Endvidere stødte man i forbindelse 
med gulvundersøgelsen 1960, trods dennes be
grænsning til de øverste fyldlag, bl.a. på en be-

153*
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Fig. 48. Kirkegårdsmonument nr. 2, fra 1860 over 
husmand Ole Nielsen Vig, †1868, og hans hustru, 
†1860 (s. 2236). NE fot. 1990. - Churchyard monument 
no. 2. from i860, marking the grave of smallholder Ole 
Nielsen Vig, †1868, and his wife, †1860.

gravelse under det romanske gulvniveau.108

1755 omtales en åben begravelse i sakristiets 
gulv for kirkepatronen og hans familie. De deri 
stående tre kister bar kisteplader med inskriptio
ner samt våbener: På nr. 1 og 2 tre stjerner og en 
vildmand, på nr. 3 en hånd holdende en 
slange.109

1) 1722. Jomfru Wibeche Margarethe Wilden- 
rath, *9. marts 1707, †4. aug. 1722.

2) 1723. Christian Wildenrath, kgl. majestæts 
kancelliassessor, herre til Annabierg og Ellinge 
Gaarde, født 1671 i Bergen i Norge af anseelig 
familie, opfødt til hans 16 år i hans forældres 
hus, forsøgt i fremmede lande ved nogle års 
rejse gennem Holland, Tyskland, Polen og 
Preussen, ført derefter af Gud og lykken til Lol
land, gift første gang 22. juli 1693 med Dorothea 
Schow til Havreløkke Gaard, fordum Lave Bil
des enkefrue, som efter seks års ægteskab døde 
uden arvinger. Anden gang gift 22. juni 1706 
med jomfru Vibeke Margaretha Welding (jfr. 
nr. 3), eneste datter af Henrich Welding til Edel- 
gave, blev fader til fire ønskelige børn, af hvilke 
to sønner og én datter efterlever, †28. april 
1723,110 51 år og 5 mdr. gammel. Gravvers.

3) 1744. Wibeche Margareta Welding til El
linge og Annabierggaard, *20. febr. 1691, †26. 
marts 1744, moder til seks børn af to ægteska

ber, først med kancelliassessor Christian Wil
denrath (jfr. nr. 2), så med efterlevende kom- 
merceråd Peder Schwane, begge til Annabierg 
og Ellinge Gaard. Gravvers.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1843. Niels Giøl- 
bye, sognepræst til Viig og Asmindrup, *16. 
febr. 1782, †4. aug. 1843. Sandsten, 170 x 77 cm, 
hvis indskrift er anført med fordybede versaler i 
et rektangulært felt, der foroven afsluttes af en 
rundbue. Lå 1982 på jorden ud for skibets nord
mur, nu opsat på nordkapellets østmur.

2) (Fig. 48) 1860. Over »ONSW«, for Ole 
Nielsen Vig, husmand, *12. marts 1777 (†15. 
juni 1868), og hans hustru, *9. aug. 1778, †1860. 
Det særprægede monument af grå granit, 90 x 
47 cm, er udformet som en flad, opretstående 
stele med stærkt svungne sider og et trekantet 
topstykke, i hvis hjørner er fastgjort to små 
jernspir. På den ene side er indhugget et hjerte, 
hvorover et fremhævet skriftbånd med hustru
ens fødselsår i fordybede versaler. På fodstykket 
af rød granit læses »1860«. Den anden side bærer 
et indridset kors, kronet af et vandret felt med 
ægtemandens fødselsår med tilsvarende typer 
samt på fodstykket hans initialer. Monumentets

Fig. 49. Kirkegårdsmonument nr. 3, over læge Erling 
Rump, †1980 (s. 2237). HJ fot. 1982. - Churchyard 
monument no. 3, marking the grave of Dr. Erling Rump, 
†1980.
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udførelse taget i betragtning og dets manglende 
angivelse af Ole Nielsens dødsår, gør det rime
ligt at formode, at han selv har udhugget det i 
forbindelse med hustruens død.111 På gravsted 
vest for tårnet.

2) (Fig. 49) o. 1980. Læge Erling Rump, 
*1909, †1980. Af granit, med glatpoleret forside, 
hvorpå en gengivelse af indskriften på den ro
manske font i Øster Hornum (SI. 36,10): »Qvo- 
niam apvd te est fons vite, et in lvmine tvo vide- 
bim(us) lvm(en)« (thi hos dig er livet kilde, i dit 
lys skuer vi lys!);112 fordybede versaler. Nord for 
kirken.

På kirkegården findes øst og nordøst for kir
ken tre støbejernsgitre, hver i forskellig udførelse.
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25 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.159-399. 1782-1840. 
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1929 og samtidig undersøgte korets bevarede sokkel, 
måler skibets vestvæg indvendig 6,90 m og nordvæg
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»smagfuldere« dør ønskes anbragt, jfr. note 16.
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Fig. 50. †Murfremspring på indersiden af sakristiets 
vestgavl (s. 2215). 1:25. Målt og tegnet af C. G. 
Schultz 1929. — †Wall projection on the inner face of the 
west gable of the sacristy.

ligt omfang, fremgår bl.a. af regnskaberne fra 1838, 
da man i forbindelse med indsætning af et vindue i 
korets nordside, betegnede murværket som værende 
»mest af kampesten«, jfr. note 58. Indirekte siges det 
samme i provst Chr. Petersens indberetning (1944), 
når han udtrykkeligt understreger, at det romanske 
vindue sammesteds (sml. fig. 11) havde »munkestens- 
indfatning«.
32 Soklen undersøgtes omhyggeligt 1929 af arkitekt
C. G. Schultz, der finder en nøje parallel i Søborg 
(DK. Frborg. s. 1103), hvis sokkelprofil han gengiver 
ved siden af Vigs på tegningen i Nationalmuseet. 
Profilet fig. 10a konstaterede han kun bevaret på et 
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33 Vangen, der ikke længere er synlig, har snarest sid
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revne. Af samme opfattelse er C. G. Schultz, jfr. no- 
tebog LXVII, s. 55.
34 Jfr. f.eks. koret i Kallehave (DK. Præstø s. 949) og i 
Taarnborg (DK. Sorø s. 770).
35 Tilsvarende disposition kendes fra andre klokke- 
stokværk i sjællandske tårne, f.eks. Lille Fuglede og 
Jorløse (s. 1641 og 1964f.)
36 Jfr. f.eks. skibet i Butterup, tårnet i Årby (s. 61, 
1452) og våbenhuset i Hørve (Ods hrd.). I Reerslev 
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smykkede gavlkamme, ses, at skråsiderne afdækkes 
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37 Jfr. Poul Nørlunds beskrivelse 1918 og grundplan 
ved C. G. Schultz 1929.
38 Afvigende udformning af de vestre hjørnepiller, 
f.eks. en nedre fortykkelse og manglende kragbånd, 
skyldes i flere tilfælde med sikkerhed hensynet til et 
tømret pulpitur, jfr. f.eks. Viskinge (s. 1861).
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39 Forhøjelsen af lugen udtrykker sig endvidere ved 
en opmuring af bunden. Det er sandsynligt, at denne 
ændring er sket som følge af arkadegennembrydning 
til kapellet.
40 Endnu 1951 stod skibets og korets kamtakker med 
en sekundær afdækning af bly, som i henhold til be
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karmen, jfr. note 15.
44 I sin indberetning 1874 anfører Løffler, at der i »ny
este tid«, d.e. 1860’erne, er indsat store spidsbuede 
vinduer i hele kirken, »ligesom triumfbuen er om
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vinduerne er dokumenteret i kildematerialet, som 
imidlertid ikke omtaler ændringen af korbuen.
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48 Poul Nørlund anfører i sin beskrivelse 1918, at syd
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note 59. - Henstillingen gentages 1862, jfr. note 16.
50 RA. DaKanc. D19. 1699-1771. Koncepter og ind
læg til Sjællandske registre.
51 I 1820’rne bevilgedes penge til tårnets istandsæt
telse, jfr. note 19, og 1866 repareredes en stor revne i 
tårnets vestmur, fra nederst til øverst, jfr. note 15. 
Sidstnævnte var 1906 fortsat til gene, jfr. note 16, og 
problemet er først endeligt afhjulpet ved en gennem
gribende reparation i 1989.
52 Jfr. RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.3-20. 1782- 
1804. Kommunicerede kgl. resolutioner m. bilag, 
noterne 102 og 20 samt RA. Rtk. Bygningskontoret. 
244.152-56. 1804-26. Kopiregninger.
53 1868 fik arkitekt C. Otto, hvis medvirken bl.a. er

dokumenteret i Højby (s. 2134) betaling for rejser og 
opmålinger i Vig og Egebjerg kirker, jfr. note 15.
54 Jfr. Olaf Olsen: Rumindretningen i romanske 
landsbykirker, i KirkehistSaml., 7. rk., 6, 1965-68, s. 
246f.
55 Jfr. Olsen (s. 247f.); endvidere Butterup, Soderup 
og Højby (s. 61, 280 og 2136).
56 I kirkens beskrivelse 1862 omtales to jernvinduer 
(jfr. note 16), formentlig de samme som opregnes i et 
overslag af 9. april dette år. 1863 nævnes et »nyt vin
due under tårnet«, d.e. i tårnrummet, som forment
lig først indsattes et par år senere, idet man 1865 be
vilgede penge til »fem fag nye, spidsbuede, støbte 
jernvinduer«, jfr. note 15.
57 1817 meddelte bygningsinspektør Meyn, at der var 
opmuret syv karme og indsat to fag nye vinduer. I en 
redegørelse to år senere er fornyelserne mere specifi
ceret: der behøvedes nu et stort (4 alen og 3 tommer x
2 og en kvart alen) samt to mindre (3 og trekvart alen 
x 1 alen og 10 tommer) med øvre buer af egetræ samt 
112 stk. »ordinaire« ruder, jfr. note 20. - Vedr. op
lukkelige trævinduer fra tiden o. 1800-1850, se f.eks. 
Kvanløse, Soderup, Hagested og Gierslev (s. 116, 
283, 532 og 1127).
58 Da man gennembrød muren fandtes denne i ho
vedsagen at være af kampesten, jfr. note 25.
59 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
60 Ingen af de boreprøver, som udtoges fra tagvær
ket, havde bevaret splintved. Til gengæld harmone
rede deres årringskurve fint med et løstliggende bjæl
kestykke med splint. Den yngste årring kunne her 
dateres til 1486, og tømmeret skønnedes fældet 1496, 
jfr. rapport ved Niels Bonde 1990.
61 Nævnte år bevilgedes et nyt tagværk; dog forbrug 
af en del ældre tømmer, jfr. note 15.
62 Sømrester på ydersiden af skibets oprindelige 
markstensgavl (jfr. fig. 15) viser, at det romanske kor 
også har været blytækket.
63 LA. Ods hrds. provsti. 1615-1808. Bog over Ods 
hrd.
64 Jfr. noterne 15 og 19. Det gamle bly solgtes ved en 
auktion på Børsen i København, hvilket fremgår af, 
at sognepræst Rørdam i Kalundborg 27. jan. fore
spurgte om udfaldet, efter at have læst om salget af et 
betydeligt kvantum bly fra Vig kirke, jfr. LA. Ka
lundborg rådstuearkiv. De offentlige stifteisers kopi
bog. 1820-28.
65 I beskrivelsen 1874 siges kirken at være »overstrø
get med en lys cementfarve«, og ved synet 1904 øn
skedes kirken »kalkfarvet udvendig med gul farve, 
som den tidligere har haft«, jfr. note 16. En anden af 
domænekirkerne, Rørvig (s. 2068), står fortfarende 
med en sådan gulkalkning.
66 Sml. f. eks. indvielseskors i Røsnæs (s. 1358).
67 Jfr. noterne 11 og 15.
68 S. 1834 og DK. Sorø s. 716 med fig. 6 samt DK.
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Fig. 51. Stempler under den stjålne alterkalks fod, 
sml. fig. 27. Mestermærke for Anton Michelsen, Kø
benhavnsmærke, årstalsmærke (18)53 og guardein
mærke for Reimer Hinnerup (s. 2223). LL fot. 1982. - 
Mark and hallmarks underneath the stolen chalice, cf. fig. 
21. Master’s mark of Anton Michelsen, Copenhagen 
mark, year (18)53 and assay mark of Reimer Hinnerup.

Kbh. Amt s. 199 med fig. 24-27. Jfr. i øvrigt Chr. 
Axel Jensen: Lorents Jørgensen, Billedsnider, i Årb- 
Holbæk, 1910, s. 5-20 og samme: Snedkere s. 103-08 
og 114. Om Lorentz Jørgensens forhold til Hans Gu- 
dewerth, se Anne J. Christiansen: Egernførdes billed
skærere. Hans Gudewerdt den Yngre og hans svend i 
Danmark, i Egernførde Bys Historie, red. Harald

Fig. 52. Jesu dåb. Graveret fremstilling i bunden af 
dåbsfad nr. 1 fra o. 1630 (s. 2225). LL fot. 1982. - The 
Baptism of Christ. Engraved representation in the centre of 
the baptismal dish no. 1 from c. 1630.

Jørgensen, O. M. Olesen og Frants Thygesen, Flens
borg 1980, s. 71-93. Sml. også Louise Lillie: Prædi
kestolen i Højby kirke - og om forholdet mellem 
kunstner, lensmand og gejstlig, i Synligt og usynligt. 
Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990, s. 
189-98.
69 Ifølge konservatorberetning var venstre underarm 
løs og kunne bevæges op og ned, sml. en Helligånds- 
due under fontehimlen fra o. 1650 i Gosmer (DK. 
Århus s. 2771, fig. 32-33), som ved hjælp af en meka
nisk fjederkonstruktion indvendig i duen kan bevæge 
vingerne op og ned.
70 Jfr. skrivelse af 2. febr. 1839. Bang skrev 11. febr., 
at tavlen efter hans skøn var uden al værd.
71 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Bygnings- 
domænejournalsager. 1852, 1853.
72 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.91-121. 1782-1840. 
Journaler.
73 Mariane Holm var gift med Henrich Schrader 
Holm, søn af sølvsmeden Andreas Holm, hvis værk
sted på Nikolaj Plads i København videreførtes først 
af sønnen og efter hans død 1829 af svigerdatteren, 
jfr. Bo Bramsen: Andreas Holm. En københavnsk 
sølvsmed 1735-71-1812, 1976.
74 Jfr. note 71. Ved skrivelse 29. okt. 1852 fik Odsher- 
reds amtstue meddelelse fra Kbh., at der i sagen mod 
forbedringshusfangen Niels Frederiksen Hjembæk 
ikke var kommet noget frem om Vigs vasa sacra.
75 Annekskirken i Nørre Asmindrup havde fået ny 
æske 1825, hvilket forklarer, at den ikke overførtes 
hertil sammen med kalken.
76 Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes Stem
pler og Mærker indtil 1943, 1943.
77 Jørgen Victor Bloch var præst i Lønborg og Egvad 
(Ringkøbing amt) fra 1838 til 1855. 1868 kom han til 
Vig og Nørre Asmindrup.
78 1839 indgik køb af en større og en mindre por- 
celænsalterkande i beregningerne over årets udgifter, 
jfr. note 25.
79 S. 723, 763, 1598 og DK. Maribo s. 223, fig. 14.
80 Dateringen bygger på iagttagelser af Hiltrud We- 
stermann-Angerhausen, jfr. notat fra 1978 i National
museet.
81 Sml. Tage E. Christiansen: Røgelsekar fra Viborg, i 
Fra Viborg amt 1970, s. 30-51.
82 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 86 og 405.
83 Jfr. noterne 25 og 11.
84 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 53.
85 Jfr. s. 642f.
86 DK. Sorø s. 454 med fig. 15, DK. Kbh. Amt s. 
988, fig. 12, s. 1119, fig. 11-12 og s. 1160. Af disse er 
Kildebrønde og Rorup kun henholdsvis 55 og 75 cm 
høje. Sml. også Kunsthistorisk oversigt, DK. Sorø s. 
1243 og DK. Kbh. Amt s. 2250. Se også Beckett: 
DaKunst II, 183 med fig. 239.
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Fig. 53. Degnestolens forside (s. 2230). Bagved, op 
ad sydvæggen ses gangbro, måske en del af tidligere 
pulpitur eller panel fra prædikestolens mulige opstil
ling som lektorieprædikestol, sml. fig. 40 (s. 2229). 
Hude fot. 1904. - Front of the parish clerk’s pew. Behind, 
abutting the south wall, can be seen the pulpit gallery, 
possibly part of an older gallery or panel from the time 
when perhaps the pulpit was built into the rood loft.

87 Jfr. note 59. At kilden anfører skibets nordvæg, 
skyldes antagelig, at koret regnes for at være på ét 
fag.
88 Sml. Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædike- 
stole i Østdanmark, i Kirkens bygning og brug. Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 89-107.
89 DK. Frborg. s. 2496 med fig. 14.
90 S. 2165f. med fig. 61-64 og fig. 93. Lignende gen
anvendelse af pulpitur synes også at have fundet sted i 
Kundby, hvor panelet beklageligvis også er nedtaget i 
nyere tid (s. 645f.).
91 Olaf Olsen i KirkehistSaml. s. 246 med henvisning 
til M. Mackeprang: Jyske Granitportaler, 1948, s. 2f.
92 Sml. Rikard Holmberg: Kyrkobyggnad, kult och 
samhälle, Stockholm 1990, s. 31 og Henrik Græbe, 
Birgit Als Hansen og Hans Stiesdal: Gundsømagle 
kirke. En bygningshistorisk undersøgelse, i NMArb. 
1990, s. 141-56.

93 Se Chr. Axel Jensen: Lorents Jørgensen Billedsni- 
der, i ÅrbHolbæk, 1910, s. 5-20, især s. 14 og samme: 
Snedkere, s. 114 med kronologisk oversigt over Lo
rentz Jørgensens arbejder.
94 Brevet ligger i NM2, under Ribe domkirke.
95 Jfr. noterne 16 og 59.
96 RA. Lensrgsk. Dragsholm len. 1615-16.
97 Ole Rostock takkes for oplysning om, at der i 
Rigsarkivet findes et segl med navnet Tausan, men 
desværre uden datering eller nogen anden form for 
yderligere oplysninger. Det minder om pengetav
lens, men er ikke identisk.
98 Jfr. note 63, hvor der står: Billeder er ikke andre 
end et krucifiks af træ i kordøren og de 12 apostle, 
som står malet på pulpituret og prædikestolen. Pastor 
Bech skriver 1808 til Commissionen for Oldsagers 
Opbevaring: De 12 apostle var malede på prædikesto
len og pulpituret.
99 1922 skulle nummerpladerne til tavlerne males op. 
Sml. fotografi fra 1904.
100 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
101 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.

Fig. 54. To tømmerstykker, dendrokronologisk da
terede til 1490’erne og muligvis oprindelig tilhørende 
klokkestolen (s. 2235). Nu indsat i tårnets nordvæg 
over det ældste tårns murkrone (sml. fig. 13 og 14). 
NE fot. 1991. - Two pieces of timber, dated by dendro
chronology to the 1490s and presumably originally part of 
the bell frame. Now inserted in the north wall of the tower 
directly above the wall crown of the earliest tower, cf. figs.
13 and 14.



2242 ODS HERRED

102 RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.66-84. 1782- 
1826. Journaler.
103 S. 176 og 1398 med fig. 31.
104 Sml. Vemmelev (DK. Sorø s. 742) og eksempelvis 
Skamstrup †klokke (s. 841 med fig. 35).
105 Om ham se Vibeke Michelsen: Jørgen Hansen 
klokkestøber i Århus og Kalundborg, i Arv og Eje 
1983-84, 1985, s. 83-103.
106 1826 var klokkestolen ikke forrådnet, men trængte 
til istandsættelse, jfr. note 25.
107 Indskriften suppleret efter indb. ved J. B. Løffler 
1874.
108 Jfr. korrespondance i NM2. Sml. Olsen (note 54) 
s. 235-58.
109 Indskrifterne er gengivet i en kirkebeskrivelse

1755, jfr. note 63. De findes med enkelte afvigelser 
gentaget i en præsteindb. 1758 ved H. I. Garde, jfr. 
LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til Hofm- 
Fund.
110 I kilderne angives fejlagtigt dødsåret 1733. Sml. 
Chr. Mikkelsen: Højby sogn, 1960, s. 74f.
111 Jfr. Albert Thomsen: Et ejendommeligt Gravmæle 
paa Vig Kirkegaard, Vore Kirkegårde, 9. årg., 
1932-33, s. 47f.
112 Motivet beskæftigede afdøde i en række artikler, 
jfr. Erling Rump: Inskriptionen på Øster Hornum 
fonten, i KirkehistSaml. 1972, s. 1-23. Illustrationen 
fig. 3 har formentlig tjent som forlæg for stenhug
geren.



Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1981. - Exterior seen from the south-east.

NØRRE ASMINDRUP KIRKE
ODS HERRED

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

vejle.6 Herefter tilhørte kirken en lang række skif
tende private ejere,7 indtil den fra slutningen af 
1700’rne lå under det kgl. odsherredske gods,8 senere 
staten. 1873 købtes den af beboerne,9 og 1. juli 1912 
overgik den til selveje.

Kirken ligger på en højning i landsbyens nord
vestre udkant med den 1922-23 opførte præste
gård i nord.10 1920 blev kirkegården udvidet på 
det lavere liggende terræn mod nord, og 1947 
indviedes en ny udvidelse vest herfor på areal 
mellem præstegårdens og skolens have. 1955 
opnåedes en mindre udvidelse ved inddragelse
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af den gamle skoles legeplads. En parkerings
plads indrettedes 1934 øst for kirkegården.11

Kirkegårdens hegn og indgange. Den ældste del 
af kirkegården hegnes af stendiger, til dels be
voksede. 1920-udvidelsen har mod hovedgaden 
i øst tilsvarende afgrænsning, mens de øvrige 
sider af kirkegården skærmes af tjørnehække. - 
Den ældre del af kirkegården udmærkes ved en 
trærække - elm, ask og ahorn - plantet inden for 
stendiget engang i begyndelsen af 1900’rne.12

Kirkegården har tidligere haft †ringmure af 
tegl, som tidligst nævnes 1661, da murermeste
ren fik betaling for at opmure nogle favne af 
nyt.13 Endnu ved kirkens hovedistandsættelse 
1712 repareredes ringmuren mod nord, vest og 
øst med mursten, dæksten og kalk, men samti
dig opsattes stengærder mod syd og til dels i 
nord.14 I løbet af 1700’rne må de murede hegn 
gradvis være blevet afløst af de stengærder, som 
1846 omsattes fra grunden.15

Hovedindgangen i syd består af køreport og 
fodgængerlåge, som lukkes af brunbejdsede 
trætremmefløje, ophængt i nyere, hvidtede og 
teglhængte piller. Fodgængerlågen i østsiden af 
kirkegårdens gamle del, er udformet på samme 
måde, dog er de udvendigt brynede piller for
mentlig af ældre dato. Endelig er der i øst, fra

hovedgaden til 1920-udvidelsen, to køreporte, 
lukket af trætremmefløje.

1661 betaltes for en ny port og to nye låger.13 
1862 beskrives den sydlige indgang som en †por- 
tal med murede buer over køreport og fodgæn
gerlåge.11 Herudover fandtes en østre og en ve
stre låge, hvilket svarer til situationen, før man 
efter salget af skolebygningen lukkede den ve
stre †låge og omsatte den sydvestre del af kirke- 
gårdsdiget.16 - Udvendigt i kirkegårdsdigets 
østside, umiddelbart syd for lågen har man efter 
Befrielsen 1945 omdannet en usædvanlig stor 
sten i diget til mindesten.17

Bygninger m.v. på og omkring kirkegården. Det 
hvidkalkede, teglhængte ligkapel i nordøsthjør- 
net af kirkegårdens ældste afsnit er opført 1943 
efter tegning af arkitekt Marius Pedersen, Hol
bæk. Med sit let opskalkede tag, cirkelvindu
erne i de nord-sydvendte taggavle og den flad
buede nordportal fremtræder bygningen som 
1700-tals pastiche. - I kirkegårdens vestlige del, 
ved skellet til den gamle skole er 1989-90 opført 
en hvidkalket bygning med teglhængt valmtag 
(arkitektfirma Jens Tolstrup Christensen), som 
foruden toiletter rummer graverkontor og red
skabsrum. Den afløste en †toilet- og materialbyg- 
ning fra 1963-64.11

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

1661 bortsolgtes til tinghus en †kirkelade, som 
stod til ingen nytte.13 †Klokkestabel. I årene mel
lem nedrivningen af kirkens middelalderlige 
tårn 1817-18 og opførelsen af det nuværende 
1827 hang klokken i en tømret klokkestabel på 
kirkegården.11 I kirkegårdens sydskel, lige vest 
for hovedindgangen opførtes 1906 et †ligkapel, 
der 1941 var brøstfældigt og betegnedes som »si
mili-gotik med kamgavle og blændinger«, 
hvorefter det blev nedrevet i sommeren 1943.11

På landsbyplanen 1785 (fig. 3) ses op til kirke
gårdens vestside en større gård, som formentlig 
under betegnelsen »anneksgården« var bolig for 
kapellanen i en periode i anden halvdel af 
1700’rne. Herefter benyttedes den som skole, 
indtil en ny skolebygning 1816 opførtes på dette 
sted.18

1911 lagdes et †brolagt fortov omkring kirken. 
1956 afløstes en cementkant af ral.11

BYGNING

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

†Trækirke? Ved arkæologisk undersøgelse i tårn
rummet 1982 påvistes levn af en grav, som skæ
res af fundamentet til skibets vestgavl, en om
stændighed, der sammenholdt med stenkirkens 
etapevise opførelse bedst forklares ved tilstede
værelsen af en forgænger, utvivlsomt af træ.

Stenkirken, hvis udstrækning mod vest, kon
stateredes ved den ovennævnte undersøgelse, er 
opført af rå og kløvede marksten, iblandet en del 
kløvede blokke af kridt. Byggematerialet er lagt 
i nogenlunde regelmæssige skifter mellem hjør
nekvadre, og i lighed med nabokirkerne i Højby 
og Vig (s. 2124, 2207) er murene bemærkelses
værdig svære, mellem 1,4 og 1,5 m tykke. Ved 
gennembrydning af korets nordmur i forbin
delse med opførelsen af sakristiet 1933 fremkom 
en sten med ringformet fordybning.19

Murene har været dækket af den sædvanlige 
grusblandede puds, hvorunder udglattet opmu- 
ringsmørtel med kvaderridsning, som endnu 
sporadisk iagttages fra loftsrum; overvæggene 
fremtræder med hvidtet puds. Murhøjden an
drager ca. 3,9 og 4,5 m, målt henholdsvis ved 
korets sydøstre og skibets nordvestre hjørne.

Kirkens hovedafsnit er opført etapevist, såle
des at koret en tid har stået som en selvstændig 
bygningsdel, muligvis i tilknytning til en †træ- 
kirke (sml. ovenfor).20 Uregelmæssigheder i fu
gemørtel og skiftegang viser således, at korets 
vestre gavl oprindelig har været afsluttet i flugt 
med taget, og først efter skibets tilføjelse er for
højet svarende til dette afsnits tagryg.

Døre og vinduer. Syddøren er bevaret, men 
omdannet gentagne gange, senest 1952, da den 
blev udvidet til en bred, fladbuet åbning.11 
Norddøren er slugt af et vindue, men nedre del 
af vestvangen var synlig ved beskrivelsen 1918; 
den var imidlertid sat af tegl og antyder således 
en ombygning af denne indgang.

Kun koret har bevaret oprindelige vinduer, 
mod øst og mod nord. Sidstnævnte genåbnedes

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

1933 ved sakristiets opførelse (fig. 4) og står nu 
med blyindfattet rude. Det smigede vindues åb
ninger er sat af marksten, der i stikkene er let 
kileformede; den skrå bund er senere fjernet ned 
til vandret sål. Udvendig måler det lavtsiddende 
vindue 100 x 70 cm, indvendig 130 x 96 cm. I 
den forhuggede lysning, nu 65,5 x 22,5 cm, ud
tog man ved retableringen en *egetræsramme 
(NM2. inv. nr. D12278), samlet af fire stykker 
bladet og fordyvlet træ, der for overstykkets 
vedkommende er fældet efter 1107 ifølge den
drokronologisk undersøgelse. Udvendig er der 
rester af glasfals og indvendig en vandret 
sprosse. Overstykkets rundbue er på begge si
der fremhævet ved et vinkelformet profil. Gavl
vinduet, som er blændet allerede i middelalde
ren og udvendig dækkes af en støttepille, er sat 
af tegl og repræsenterer således en ombygning 
af den oprindelige åbning.21

Indre. Skibets †loftsbjælker har hvilet på mur
kronen.

Af kirkens taggavle er kun skibets østre be
varet, mens korets er ombygget i middelalde
ren, og hele skibets vestgavl fjernet ved tårnets 
nedrivning 1817.

Ændringer og tilføjelser. I skibets sydmur er, 
formentlig i 1200’rne, indsat et stort rundbuet 
†vindue af tegl, hvis vestre del er synlig i det 
ydre, mens det indvendigt skjules af hvælvet.22

På et tidspunkt før forhøjelsen af skibets mure 
blev skibets østgavl udstyret med en kam, muret 
af røde munkesten med midtridset fuge og kro
net med helstens tykke kamtakker, som står 
synlige mod korloftet (sml. fig. 7).

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

Fig. 6. Ydre, set fra nordøst. Hude fot. 1904. - Ex
terior seen from the north-east.
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Fig. 7. Skibets østre taggavl (s. 2246), set fra korlof
tet. Over markstensgavlen en muret kamtakket for
højelse (s. 2246). Mogens Vedsø fot. 1988. - The east 
gable of the nave seen from the chancel loft. Over the field- 
stone gable can be seen a walled corbie-stepped addition.

arrangement, som herudover forsvandt ved 
ovennævnte ombygning, må være etableret som 
kompensation for tagværkets fejlagtige afbin
ding i nord: Murpillerne, hvis indersider flugter 
med den oprindelige overvæg, har utvivlsomt 
skullet understøtte den inderste af de to mur
remme, som bar bindbjælker og spærsko.23 - 
Samtidig med flankemurene forhøjedes skibets 
østre taggavl over den sekundære kam, hvis 
vestside skalmuredes. Gavlen fremtræder nu 
glat og afsluttet med en enkelt toptinde, men 
har formentlig oprindelig været prydet med 
kamtakker.

Skibets to fag hvælv hviler på falsede væg- og 
hjørnepiller med kragbånd, der er affasede eller 
let hulede. Den spidse gjordbue er helstens bred 
i lighed med tilsvarende skjoldbuer; ribberne er 
halvstens, og i vestre svikkel af vestfagets syd
kappe anes en †lem.

Korets forhøjelse og hvælv. Samtidig eller lidt 
senere end skibet blev koret forhøjet og ind- 
hvælvet. Forhøjelsen er af kløvsten, suppleret 
med tegl til østhjørnerne, den to skifter høje

falsgesims og til taggavlen (fig. 9). Sidstnævnte 
krones af syv let brynede kamtakker og har en 
dekoration bestående af fem højblændinger, 
flankeret af to skjoldformede. Højblændingerne 
afdækkes med tvillingspidsbuer, samlet på kort 
hængestav over en konsol af to trinvis udkra
gede, affasede sten. Tvillingbuerne krones af lille 
rudeblænding. Kompositionen svarer i hoved
træk til en gruppe, som er udbredt på begge 
sider af Isefjorden, men afviger ved brugen af 
spidsbuer og skjoldblændinger.24

Korhvælvet hviler på forlæg i de forhøjede 
mure,25 undtagen i vest, hvor man har opsat en 
helstens bred, spids skjoldbue; ribberne er halv
stens.

Overhvælvningen af kor og skib har forment
lig givet stødet til en udvidelse af korbuen i korets 
fulde bredde. Det spidsbuede teglstensstik for
løber koncentrisk med skibets østre skjoldbue; 
dog som koret let forskudt mod nord.

Våbenhuset er opført af rå og kløvede mark
sten samt munkesten i hjørnerne, flankemure-

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

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

Tårnet er opført 1827 som afløser for og med 
delvis genbenyttelse af fundamenterne fra et 
1817-18 nedrevet tårn. Tegningerne til det nye 
tårn leveredes af den kgl. bygningsinspektør Pe
ter Krogh Bonsach Jessen, og arbejdet udførtes 
af murermester Hans Jensen og tømrermester P. 
Kieldsen.27

Murene, som hæver sig over en svagt frem
springende sokkel, er af små mursten. Tårnrum
met forbindes med skibet ved en bred, spidsbuet 
arkade, og overdækkes af et ribbehvælv, hvi
lende på falsede hjørnepiller med kragbånd samt 
spidse skjoldbuer. Det nuværende spidsbuede 
vestvindue med støbejernsstel er indsat 1863.26 
Opgangen til de øvre stokværk sker ad en lige- 
løbstrappe i nordmuren; under- og overdør er 
fladbuede og trappeløbet belyses ved et lille 
ovalt vindue. Mellemstokværket har et større 
fladbuet vindue, ligeledes i nord, mens klokke- 
stokværket har glamhuller mod alle fire ver
denshjørner i skikkelse af fladbuede, udvendigt 
falsede åbninger, som tvedeles af en muret post. 
Flankemurene afsluttes med profilerede gesim
ser, og de øst-vestvendte taggavle har 11 let bry- 
nede kamtakker samt 9 højblændinger med 
spærstik; dog er den midterste afdækket med 
tvillingdelt stik og anbragt over en stor fladbuet 
åbning. Tårnet fremtræder som en forbløffende 
bevidst parafrase over middelalderlige motiver, 
og det kan vel tænkes, at man har benyttet træk, 
som optrådte i det gamle tårn.28 - På sydsiden, 
umiddelbart under glamhullet, er 1839 opsat en 
støbejernstavle med Frederik VI.s kronede mono
gram og tårnets opførelsesår 1827.29

Sakristiet er opført 1933 efter tegning af arki
tekt Søren Lemche, der har udformet tilbygnin
gen som en af de senmiddelalderlige halvtags- 
bygninger, der bl.a. er repræsenteret ved hoved
kirken.30 Murene er af små sten, og i nord er der 
et fladbuet, falset vindue, i vest en fladrundbuet 
dør. Rummet har fladt, pudset loft og står i for
bindelse med koret ved en fladbuet gennem
gang.

Fra 1908 og indtil opførelsen af det nuværende 
præsteværelse, benyttedes et rum, der ved en 
bræddevæg var afskilret i våbenhusets vestre 
halvdel.11
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Fig. 10. Våbenhusets gavl (s. 2248). Personen i forgrunden er Mouritz Mackeprang. Poul Nørlund fot. 1918. - 
Porch gable with Mouritz Mackeprang in the foreground.

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

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. Som det oftest er tilfældet må en række

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

Danmarks Kirker, Holbæk amt 154
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Fig. 11. Ydre, set fra nordøst. LL fot. 1981. - Exterior seen from the north-east.

ler svarende til de to i nordvest bevarede.31 Det 
må således antages, at kirkens tagværk har været 
bevaret på plads under ombygningen.

Betydelig ælde har ligeledes den støttepille, 
som er opsat midt på korgavlen. Den suppleres i 
nord af en anden pille, som imidlertid vides op
sat 1823. Den har skrånende nordside (sml. 
fig. 6), er bygget med materialer fra det få år 
tidligere nedrevne tårn og indgår nu delvis i det 
1933 opførte sakristi.32

Der er ikke mange oplysninger om kirkens 
tilstand i de første eftermiddelalderlige århun
dreder. Dog er reparationsarbejder i 1712 omtalt 
ganske fyldigt, og viser hvorledes ydre mur
værk på skib, våbenhus og navnlig tårnet kræ
vede omfattende istandsættelse; hertil kom tag
værker og disses beklædning m.v.14

I begyndelsen af 1800’rne var kirken stærkt 
forfalden, således klagede man 1798-99 over 
revner i tårnets og korets nordside. 1814 nedtog

man tårnets gavl, og 1817-1818 nedrev murer
mester Hendrik Bønnelykke tårnet og opførte 
en midlertidig gavl mod skibet. Den profilerede 
gesims på skibets sydside kan være opsat ved 
samme tid.33

1819 erklærede bygningsinspektørerne, at kir
ken var så forfalden, at der måtte opføres en ny, 
hvortil de ville lade udarbejde tegninger. 1822 
bad rentekammeret bygningsinspektøren Peter 
Krogh Bonsach Jessen undersøge, hvorvidt kir
ken lod sig reparere, idet man samtidig over
sendte afdøde bygningsinspektør Johan Andreas 
Meyers fire tegninger samt overslag til en ny 
kirke.34 Efter at have synet kirken 1823 resol
verede Jessen, at kirkens tilstand ikke gjorde 
nedrivning nødvendig, men at man ønskede et 
nyt tårn, der fire år senere opførtes.35

Gulve. Koret, som er et trin hævet, har gulv 
af gule sten, lagt på fladen i sildebensmønster. I 
skibets midtergang og i tårnrummet er der kant-
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Fig. 12. Indre, set mod vest. LL fot. 1981. - Interior to the west.

stillede gulsten, ligeledes i sildebensmønster, 
mens der i stolestaderne er bræddegulv. Fra 
midtergangen til syddøren samt i våbenhuset er 
der lagt Flensborgsten på kant. Sakristiet har 
bræddegulv.

†Gulve. 1) Levn af skibets oprindelige mørtel
gulv, udstøbt over markstensarmering, er ved 
flere lejligheder påvist under stolestaderne i en 
dybde af ca. 40 cm under midtergangens gulv. 
2) Rester af grønglaserede brændtlersfliser fand
tes 1938 under gulvet foran koret. 3) I skibets 
sydøstre hjørne påvistes 1938 tillige et stykke af 
et sildebensmønstret munkestensgulv, 22 cm 
under midtergangen. Gulvet har antagelig ud
gjort del af podium for et sidealter, eftersom det 
mod vest var afgrænset af en bjælke, der lå som 
trin på mørtelgulvet.36

Kor og skib har tre spidsbuede vinduer med 
støbejernsstel. De er indsat 1879 og svarer i for
men til tårnrummets lidt ældre vindue.11

†Vinduer. Udvendig over skibets nuværende 
sydvindue ses stikket til et stort fladbuet vindue 
af munkesten; toppen af dets indre åbning er 
ydermere delvis synlig fra loftsrummet bag 
hvælvets skjoldbue, og det forekommer derfor 
mest naturligt, at denne lysåbning er samtidig 
med rummets modernisering i forbindelse med 
hvælvslagningen. Ved kirkens istandsættelse 1712 
blev »det store vindue ved prædikestolen gjort 
af nyt«.14 -1843 indsatte man et nyt stort vindue 
i skibets nordside;15 men endnu 1862 havde åb
ningen, hvis form er ukendt, en træramme i lig
hed med vinduerne på kirkens sydside.11

Tagværker. Koret har bevaret middelalderligt 
egetagværk, som formentlig er jævngammelt 
med ombygningen. Stolen er af krydsbåndstype 
med dobbelt lag hanebånd og lodrette spærsti
vere. De fem fag er nummereret med romertal 
fra vest mod øst. Skibets tagværk fornyedes 
1838 med genanvendelse af gamle spær og

154*
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Fig. 13. Skematisk plan over †kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på skibets hvælv (s. 2253f.). 1. 
Gud skaber jorden. 2. Skabelsen af fugle og fisk. 3. Skabelsen af pattedyrene. 4. Adams skabelse. 5. Evas 
skabelse. 6. Indførelsen i Paradiset. 7. Slangen forfører Eva. 8. Syndefaldet. 9. Gud udspørger Adam og Eva. 10. 
Uddrivelsen af Paradiset. 11. Jordelivet. 12. Brodermordet. 13. Bebudelsen. 14. Besøgeisen. 15. Jesu fødsel. 16. 
Bebudelsen for hyrderne. 17. Helligtrekongers tilbedelse. 18. Barnemordet i Betlehem. 19. Flugten til Ægypten. 
20. Jesu dåb. 21. Indtoget i Jerusalem. 22. Bønnen i Getsemane have. 23. Judaskysset. 24. Kristus føres for 
ypperstepræsten. - Schematic plan of †mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the vaults of the nave. 1. 
The Creation of Heaven and Earth. 2. The Creation of the Birds and Fishes. 3. The Creation of the Beasts. 4. The 
Creation of Adam. 5. The Creation of Eve. 6. Adam and Eve in the Garden of Eden. 7. The Temptation of Eve. 8. The 
Fall. 9. God’s Curse on Adam and Eve. 10. The Expulsion of Adam and Eve. 11. Adam and Eve provided with Clothes 
and Tools. 12. Cain slaying Abel. 13. The Annunciation. 14. The Visitation. 15. The Nativity. 16. The Annunciation to 
the Shepherds. 17. The Adoration of the Magi. 18. The Massacre of the Innocents. 19. The Flight into Egypt. 20. The 
Baptism of Jesus. 21. The Entry into Jerusalem. 22. The Agony in the Garden. 23. The Kiss of Judas. 24. Christ before 
the High Priest.

krydsbånd i de to lag hanebånd. Våbenhusets 
tagværk er af fyr og stammer fra 1839, da det 
blev fornyet med delvis anvendelse af tømmer 
fra et nedbrudt pulpitur i Vig (s. 2233).29 Tårnets 
og sakristiets tagværker er samtidige med de re
spektive afsnit.

†Tagværk. Korets oprindelige tagværk har ef
terladt sig spor i skikkelse af et trekantet hul på 
triumfgavlens østside (sml. fig. 7), som er frem
kommet, da man udtog tagværkets rygnings- 
planker.

Opvarmning. 1889 anvistes plads til en kakkel
ovn ved hvælvpillen midt på skibets nordmur 
med tilhørende skorsten sammesteds (sml. fig. 
14). 1916 opsattes en kalorifer i skibets sydvestre 
hjørne med indfyring fra våbenhuset; den aflø
stes 1936 af elektrisk opvarmning.11

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

KALKMALERIER

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

efter at være blevet aftegnet.38 1933 påtraf man i 
forbindelse med sakristiets opførelse levn af 
kalkmalerier på korets nordvæg og korbuens 
underside. Efter aftegning tildækkedes de atter 
på nær et rødbrunt indvielseskors (sml. fig. 4) 
mellem det romanske vindue og den nye dør.

†Kalkmalerier. 1) O. 1300 har man på korets 
nordvæg mellem vinduet og korbuen malet en 
tolinjet majuskelindskrift med rød farve. Ho
vedparten blev ødelagt ved sakristidørens gen- 
nembrydning, og de registrerede levn (sml. fig.
4) gav ingen sammenhængende mening.

2) O. 1460-80 har det meget produktive, så
kaldte Isefjordsværksted malet billeder fra ska
belsesberetningen og Jesu historie på skibets to 
hvælv. Kapperne var inddelt med hver tre bille
der - et stort foroven og herunder to mindre, 
som strakte sig ned mod hvælvsviklerne. Ma
lerirester på triumfvæggen lod sig ikke nærmere 
bestemme; men synes ifølge fotografi (fig. 14) at 
have dannet en bølgeranke, sml. værkstedets 
udmaling i Tuse (s. 594, fig. 8).

Fortællingen indledtes foroven i østhvælvets 
nordre kappe (fig. 15) med et billede af Skabe-
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Fig. 15. Scener af Skabelsen og menneskets ældste 
historie. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 
1460-80 på nord- og østkappen i skibets østre hvælv 
(s. 2253). Tegning af J. Magnus-Petersen 1897. - 
Scenes of the Creation and the Story of Man. †Mural 
paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the north 
and east cells of the nave’s east vault. Drawing by J. Mag
nus-Petersen 1897.

ren, der formelt set er fremstillet analogt med 
Kristus som verdensdommer, indrammet af 
mandorla: Tronende på regnbuen med jordkug
len i skødet og højre hånd løftet i talegestus. 
Hermed er enheden mellem Fader og Søn gjort 
synlig.39 Billedet viste Skabelsen af jorden, re
præsenteret ved forskellige vækster på jords
monnet omkring Gud Fader. I den nedre zones 
vestre billede fulgte Skabelsen af fugle og fisk, i 
det østre pattedyrene, bl.a. repræsenteret af en 
hjort.

I den østre kappe (fig. 15) var gengivet det 
centrale tema: Menneskets skabelse. I nordre 
svikkelbillede skaber Gud Adam, i det søndre 
Eva, som vokser frem af den sovende Adams

ribben. Herover indførelsen i Paradisets have 
(med vidjehegn), hvor Gud indstifter ægteska
bet og formaner menneskeparret.

I søndre kappe (fig. 16) fulgte Syndefaldet. 
Indledningsvis sås i østre svikkel den sjældne 
scene med slangen, der frister Eva.40 Slangen 
var fremstillet som et fantastisk monster med 
kronet kvindehoved,41 og et minuskelskriftbånd 
gengav som stikord begyndelsesordene i Evas 
forklaring på slangens spørgsmål (1. Mos. 3,2): 
»De fruc(tu) lignor(um) qv(ae) sunt ...« (af træ
ernes frugt, som er i paradiset, har vi lov at 
spise). Dernæst fulgte billedet af Adam og Eva, 
som spiser frugterne fra kundskabens træ, hvori 
slangen er krøbet op, ligeledes fortærende et 
æble. Kappens hovedbillede foroven viste Gud, 
der forhørende vender sig mod synderne, som 
tildækker deres skam.

Skabelsesberetningen afsluttedes i vestkappen 
(fig. 17), hvor maleren foroven gengav Uddri
velsen af Paradiset. I svikkelbillederne fulgte 
herefter mod syd Jordelivet og mod nord Bro
dermordet. Den førstnævnte scene viste Eva, 
der spinder med håndten og stangrok samtidig 
med, at hun passer barnet i vuggen; midt i kap
pen sås Adam, der vender mulden med sin 
spade. I Brodermordet vistes den ihjelslagne 
Abel liggende med blodet strømmende fra ho
vedet, mens Kain stod med løftet æselkæbe.

Vesthvælvets billeder (fig. 18) indledtes i vest
kappens søndre svikkel med Bebudelsen. Ga
briel og den i bøn knælende Maria, som flan
keres af læsepulten og vaser med liljer, befinder 
sig i et interiør, signaturmæssigt angivet af rude- 
mønstret gulv. Ærkeenglen holder minuskel
skriftbånd, hvorpå læstes indgangshilsnens før
ste ord (Luk. 1,28): »Ave gracia plena d(omi)ni? 
tec(um)...« (vær hilset, du benådede, Herren er 
med dig). Over Marias glorie svævede Hellig- 
åndsduen, og på et skriftbånd læstes hendes svar 
(Luk. 1,38): »Ecce ancilla do(mi)ni fiat mi(c)h(i) 
sec(un)d(um)...« (se, jeg er Herrens tjenerinde, 
mig ske efter [dit ord]).

I nordre svikkel fulgte Besøgeisen. Den kone- 
klædte Elisabeth omfavner jomfru Maria, der er 
vist i et landskab foran Zakarias’ hus. To minu
skelskriftbånd citerede uddrag af de relevante
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Fig. 16-17. Scener af menneskets ældste historie. †Kalkmalerier ved Isefjordsvækstedet o. 1460-80 på syd- og 
vestkappen i skibets østre hvælv (s. 2254). Farvelagte tegninger af J. Magnus-Petersen 1897. - Scenes of the Story 
of Man. †Mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the south and west cells of the nave’s east vault. Colour 
drawings by J. Magnus-Petersen 1891.

Fig. 18-19. Scener af Jesu barndomshistorie. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på vest- og 
nordkappen i skibets vestre hvælv (s. 2254 og 2256). Farvelagte tegninger af J. Magnus-Petersen 1897. - Scenes 
from the Childhood of Christ. †Mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the west and north cells of the nave’s 
west vault. Colour drawings by J. Magnus-Petersen 1891.
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Fig. 20-21. Scener af Jesu barndoms-, manddoms- og lidelseshistorie. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 
1460-80 på øst- og sydkappen i skibets vestre hvælv (s. 2256f.). Farvelagte tegninger ved J. Magnus-Petersen 
1892 og 1897. - Scenes from the Childhood of Christ, the Life of Christ and the Passion. †Mural paintings by the Isefjord 
workshop c. 1460-80 on the east and south cells of the nave’s west vault. Colour drawings by J. Magnus-Petersen 1892 and 
1897.

bibelord. Ved Elisabeth (Luk. 1,42): »B(e)- 
n(e) dicta tu i(n)ter mulieres« (velsignet er du 
blandt kvinder), og ved Maria (Luk. 1,46): 
»Magnificat a(n)i(m)a mea dom(inum)« (min 
sjæl høj lover Herren).

Hovedbilledet var Jesu fødsel. Foran stalden, 
indhegnet af risgærde, knælede den kronede 
Maria i bøn foran Jesusbarnet i mandorlaformet 
stråleglans. Til venstre i billedet sås Josef so
vende på en tronstol med ansigtet støttet i den 
ene hånd.

I nordkappen (fig. 19) videreførtes beretnin
gen med vestre svikkelbillede, som forestillede 
Bebudelsen for hyrderne. De to hyrder, af 
hvilke den ene spiller på sækkepibe,42 er iklædt 
strudhætter; fårehjorden repræsenteres af det 
klassiske billede af de to kæmpende bukke. Eng
lens budskab (Luk. 2,10) var skrevet på minu- 
skelskriftbånd: »Ecce en[im] evangelizo vobis 
gaudiu(m) magnfum]...« (thi se, jeg forkynder 
eder en stor glæde).

Kappens hovedbillede viste Helligtrekongers 
tilbedelse. Den kronede Maria sidder med Jesus

barnet på skødet. Af de tre konger knæler den 
ældste, som ærbødigt har aflagt kronen ved ver
densherskerens fod og rækker barnet skrinet 
med kostbarheder. Den mellemste konge peger 
op mod stjernen over Betlehem, som den yng
ste af kongerne retter blikket mod. Det rude- 
mønstrede gulv og baggrundens arkitekturku
lisse viser, at tilbedelsen foregår inde i stalden.

Det østre svikkelbillede forestillede Barne
mordet. Den kronede Herodes sås på en tronstol 
givende befaling til sine hjelmklædte soldater, af 
hvilke to løfter de dræbte børn op på lansespid
sen, mens en tredje trækker et ihjelslagent barn 
op af krybben.

På den østre kappe (fig. 20) fortsattes beret
ningen med Flugten til Ægypten. Maria sås ri
dende på æsel, klædt i konedragt og med svø
belsesbarnet i favnen; forrest gik Josef med bar
nets kjortel ophængt på vandrestaven. - Et ru- 
demønstret felt dannede afgrænsning til søndre 
svikkelbillede af Jesu dåb i Jordan. Kristus står 
nøgen i floden, flankeret på venstre bred af en 
engel med hans kjortel, og på højre side af Jo
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hannes Døber, iklædt kameluldskjortel. Johan
nes fatter om salvekrukken, og han løfter hån
den velsignende, mens Helligåndsduen berører 
Kristi hoved og korsglorien.

Hovedbilledet var Indtoget i Jerusalem. Kri- 
stus kommer ridende på æslet, fulgt af apost
lene. Han modtages foran byporten af folket, 
repræsenteret af to mænd, som breder deres 
klædninger ud foran ham, mens afskårne kviste 
er strøet ud.

De sidste bevarede billeder i denne Kristuscy- 
klus fandtes på sydkappen (fig. 21). Her var ho
vedbilledet kronologisk det første og viste Bøn
nen i Getsemane have, indrammet af risgærde. 
Kristus knælede i bøn foran klippen med den 
bitre kalk, prydet af oblat; bag ham de tre so
vende apostle. Et skriftbånd ved kalken gengav 
sønnens bøn til faderen (Luk. 22, 42): »Pater si 
vis transfer calic(em) ist(um) a me« (Fader, om 
du vil, så tag denne kalk fra mig).

Herefter fulgte i østre svikkel Judaskysset. Ju
das i spidsen for soldaterne kysser Kristus, mens 
denne samtidig helbreder ypperstepræstens tje
ner Malkus (med staldlygten), hvis øre Peter har 
afhugget; til venstre stod sidstnævnte i færd med 
at stikke sværd i skeden.

Vestre svikkelbillede viste Fremstillingen for 
ypperstepræsten, afbildet med biskoppelig mi
tra.

Ornamentikken svarede til de mønstre, som 
kendes fra adskillige andre af værkstedets arbej
der. Det gælder siksakornamenterne på de bor
ter, som adskilte kappernes billeder, ligeledes 
det mere usædvanlige perspektiviske savtak- 
mønster, der benyttedes nederst i sviklerne; 
begge elementer kendes fra værkstedets ud
smykning i nabokirken Egebjerg.

Ifølge Magnus-Petersens skitseblade domine
redes farveskalaen af rødbrunt og grønt, supple
ret med okker, lyserødt og gråt.

3) O. 1575-1650. På korbuens nordre vange 
og den tilgrænsende del af korets væg afdække- 
des følgende indskrift med gråsorte versaler 
(sml. fig. 4): »Mads Mwpper«.43

4) 1712. Ved kirkens reparation nævnte år blev 
det indre hvidtet samt »gevelbbuerne og kryds
buerne med grå farve anstrøgen«.14

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

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

Fig. 22. Th. Wegeners skitse til altertavle opstillet 
1870, sml. fig. 38 (s. 2264). I Rigsarkivet. - Th. Wege
ner’s sketch proposal for the altar-piece put up 1870.
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Prædikestolen dateres af reliefskåret årstal 1584, 
mens et stolesæt fra 1577 synes at have stået lige til 
midten af 1800’rne. Mod sædvane er 1600’rne kun i 
ringe grad repræsenteret; i tårnet hænger en klokke 
fra 1646, og alterstagerne er skænket ved århundre
dets udgang i 1694. Efter at alterkalken var blevet 
røvet under Svenskekrigene, fik kirken 1674 en an
den, men den er langt ældre og befinder sig nu i Na
tionalmuseet.

I forbindelse med bygningen af det nye tårn op
hængtes en klokke støbt 1827, og to år senere fik 
kirken et dåbsfad med tilhørende kande; 1831 anskaf
fedes yderligere et fad, alle dele af tin. Ved en restau
rering 1857-58 fornyedes bl.a. alterklæde, stolestader 
og dørfløje ligesom træværket maledes, og 1870 op
stilledes Th. Wegeners maleri i nygotisk ramme på 
alterbordet. 1944 har det imidlertid atter veget plad
sen for den middelalderlige altertavle. 1986 foretoges 
en nymaling af stole, døre og orgel under tilsyn af 
Holmer Trier, Vallekilde.

Alterbordet er muret op ad et fremspring, mulig
vis resterne af et ældre bord, ved korets østvæg. 
Selve bordet er dækket af et tykt pudslag og

hvidtet. Det måler 125 x 105 cm og er 95-100 cm 
højt. Fremspringet op ad væggen er i sydsiden 
smallere foroven end forneden, henholdsvis 150 
og 160 cm; højde ca. 115 cm. 1918 var kun frem
springet, af munkesten, synligt. I øvrigt skjultes 
bordet af en fyrretræskasse, formentlig fra 1858, 
da snedkermester P. Eriksen beklædte alterblok
ken med brædder og malede den.26

†Sidealter? i skibets sydøstre hjørne (jfr. 
s. 2251 og 2264).

†Alterklæder. 1646 nævnes et gammelt sønder- 
slidt alterklæde, som 1659 blev bortrøvet af fjen
derne,13 og 1755 omtales et af rødt taft.44 1806 
betaltes C. M. Zøllner i København for et alter
klæde af fint karmoisinrødt fløjl med kongens 
kronede navnetræk og årstallet 1806 samt tre 
rækker brede sølvgaloner »op ad hjørnerne og 
nedenom«.29 Endelig købtes 1857 karmoisinrødt 
silkefløjl og rødt tville til for, galoner til kors 
sammen med tilsvarende smallere til kanter på 
et alterklæde. Derefter skulle det gamle bringes

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

til Nykøbing for at sælges, enten underhånden 
eller ved en løsøreauktion på amtstuens foran
ledning. Da det imidlertid meddeltes, at slige 
genstande ikke fandt lysthavere, besluttedes det 
at undlade salget og i stedet sende klædet med en 
skipper til slotsforvalter [Theodor] Zeltner i 
København, som skulle sælge det sammen med 
adskillige andre alterklæder m.m. ved en auk
tion, når en sådan afholdtes.26

Altertavler. 1) (Fig. 27), fra 1500’rnes første år
tier, skabstavle med to bevægelige fløje, på pre- 
della fra 1945. Midtskabet måler 153 x 105 cm; i 
dets øvre, næsten kvadratiske del afbildes Tre
enigheden (jfr. indskrift på den oprindelige 
*fodskammel) flankeret af Johannes Døberen og 
en biskop. I den nedre del står Maria med barnet 
og to helgeninder på hver side. Fløjene, der har 
borede lufthuller i siderne, har i alt seks kvadra
tiske felter med scener af Jesu lidelseshistorie. På

bagsiden skal der have været malet optrin af Jo
hannes Døberens liv. Tavlen krones af en tre
kantgavl fra nyere tid.

I fremstillingen af Treenigheden (Nådestolen) 
sidder Gud Fader (fig. 25a) holdende korset med 
den døde søn mellem benene, men duen ses 
ikke. Til højre står en biskop med den ene hånd 
løftet velsignende samt bispestav i den anden 
hånd (fig. 26b) og til venstre Johannes Døberen 
pegende på korslammet, der ligger på bog 
(fig. 26a). Det er bemærkelsesværdigt, at denne 
figur er skåret i en blød træsort i modsætning til 
tavlens øvrige dele, som er udført i eg.45

Det nedre af midtskabet (fig. 23) deles ved 
snoede søjler i fem rum, som har bevaret op
rindelige baldakiner af spinkelt rankeværk. I 
midten står Maria med barnet flankeret af hel
geninder: yderst til venstre (mod nord) Marga
reta med et dyr (drage?), der har mistet hovedet,
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Fig. 25a-b. Detaljer fra altertavlens midtskab, sml. fig. 27 (s. 2259). a. Gud Fader. b. Helgeninde, Dorotea eller 
Elisabet holdende kurv. LL fot. 1981. - Details in the central compartment of the altar-piece, cf. fig. 21. a. God the 
Father, b. St. Dorothea or St. Elizabeth holding a basket.

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

liggende på en bog, derefter muligvis Maria 
Magdalene med en bog under højre arm. Til 
højre for Maria ses Barbara med kalk i hånden 
og Elisabet eller Dorotea med en kurv 
(fig. 25b).46

Fløjene viser, regnet fra nord foroven: Kors- 
bæringen, Tornekroningen og Hudflettelsen, i 
syd: Nedtageisen af korset, Gravlæggelsen og

Opstandelsen. I korsbæringsscenen hjælper Si
mon af Kyrene med at bære det tunge kors, 
foran står Veronika med svededugen. Tornekro
ningen er fremstillet i en bygning, hvor Kristus 
sidder på en bænk midt i billedet, mens søjlen, 
hvortil Kristus er bundet, danner centrum i 
fremstillingen af Hudflettelsen. I sydfløjens 
øverste felt ses Kristus liggende i forgrunden,
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Johannes holder den døde under armene, kvin
derne ser sørgende til. I feltet derunder danner 
kistens glatte forside en nedre ramme, som bry
des af en person, der hjælper med kistelægnin
gen sammen med to andre mandspersoner. En
delig fremstilles Kristus stående midt i feltet 
foran kisten med flagrende klædebon og de so
vende soldater siddende omkring.

Til et par af scenerne er der fundet forlæg be
slægtede med stik af Hans Schäufelein (o. 1480- 
1538-40).47 Det gælder Tornekroningen og Grav- 
læggelsen. For skæringernes vedkommende ser 
Francis Beckett slægtskab med den ligeledes tem
melig rå tavle i Hagested og påpeger Claus 
Bergs kunst som forudsætning for de stærkt be

vægede figurer og den ødsle brug af draperier 
(sml. baggrundens mønster beskrevet neden
for).48 Alle figurer er flade bagpå.

I forbindelse med restaureringen 1944 udskif
tedes fodskamlens forbræt, der blev afgivet til 
Nationalmuseet (2. afd. inv. nr. D13355). Det er
96,5 cm langt og 9,5 cm højt. Samtidig tilføje
des de få manglende dele såsom syv blystøbte 
takker på Gud Faders krone og en hånd et sted 
og en arm et andet, desuden fløjenes gitre (sned
kermester Lars Møller, København).

Ved forundersøgelsen konstateredes få beva
rede rester af oprindelig staffering på en tynd 
kridtgrund, som især på figurernes sider, hvor 
penslen ikke havde kunnet nå ind, fandtes u-

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

Fig. 28. Altertavlens *fodskammel. Kalke af den oprindelige indskrift (s. 2263). Ved N. J. Termansen 1944.



NØRRE ASMINDRUP KIRKE 2263

Fig. 28. *Plinth of the altar-piece. Tracing by N . J .  Termansen 1944 displaying the original inscription. In NM2

overmalet. Tilsvarende gjorde sig gældende for 
baggrundene, der var intakt bag skulpturerne. 
På begge sider af midtskabets bispefigur iagtto- 
ges en strimmel udskåret og forgyldt mønster 
med skiftevis røde og blå frynser forneden, og 
ved fødderne af Johannes sås levn af hvide. I 
mønstertegningen indgår egeblade med agern 
(fig. 29), en detalje, der endvidere er brugt på 
Andreastavlen i Vejlø kirke uden for Næstved 
og på altertavlen i Vor Frue kirke i Århus samt i 
et par norske kirker.49 Førstnævnte anses for at 
være et nordtysk arbejde fra o. 1520, skåret un
der påvirkning af Benedict Dreyer i Lybæk, 
mens tavlen i Vor Frue kirke i Århus betragtes 
som et værk af Claus Berg. At samme bag
grundsmønster findes på disse tavler, som må 
formodes at være udført i forskellige værkste
der, skyldes sandsynligvis, at de ark, der an
vendtes, blev erhvervet og brugt på samme 
måde som forlæggene for maleri og skulptur. På 
bispefigurens forgyldte kåbe kunne man i den 
blå bræmme konstatere et ornament, muligvis 
med sølv, fremkommet ved opskrabning. Bag 
figurernes hoveder var glorier med stemplede 
rande.

De få oprindelige farverester fikseredes; da de 
imidlertid var yderst fragmentariske, nystaffere- 
des tavlen ved Harald Munk, Holbæk, i nogen 
grad svarende til en farveholdning fra 1858,26 
dog fik felterne en metalagtig baggrund i stedet 
for den blå himmel.50 På den fornyede fodskam
mel kopieredes den oprindelige indskrift, og på 
predellaen maledes med gylden fraktur: »Saale- 
des elskede Gud Verden...«. I trekantgavlen ses 
en strålende sol. Fløjenes bagside står oliven
grøn.

*Fodskamlens indskrift er med gyldne ma
juskler (fig. 28) på oprindelig blå (azurit), nu fal

met til grålig bund: »Sancta Trinitas u(n)vs 
devs« (den hellige Treenighed, én Gud).

†Malerier. Ifølge en beskrivelse 1832 sås den
gang malede scener fra Johannes Døberens liv 
på fløjenes ydersider.51 Der var tale om Herodes’ 
gæstebud, datteren, Salomes dans og Johannes’ 
halshugning.

Da nedennævnte altertavle anskaffedes 1870, 
ophængtes tavlen i tårnrummet; efter prøveop-

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

stilling 1937 og restaurering 1944 er den genop- 
stillet på alterbordet.

2) (Sml. fig. 14). Opstillet i kirken 1870, ud
ført af historiemaleren Th. Wegener.52 Maleriet,

der indfattes af nygotisk rammeværk, er udført 
med olie på lærred i sarte farver, og måler ca. 
170 x 102,5 cm. Det forestiller Maria Magdalene 
ved Kristi grav.

Den nygotiske, forgyldte ramme har to per- 
lestave og til siderne pinakler med kors foroven. 
Et større kroner tavlen på baggrund af en stråle
krans. I fodfeltet indskrift med brune versaler: 
»Han er ikke her, thi han er opstanden seer ste
det hvor Herren laae« med henvisning til »St. 
Ioh. XX.XI-XVII« og »St. Mth. XXVIII.VI«. 
På skitsen til billedet (fig. 22) henviste kunstne
ren til Johannesevangeliets 20. kapitel vers 
11-17, men ministeriet svarede, at der burde 
henvises til Matt. 28,6.

Siden 1944 på tårnrummets nordvæg. Efter 
det store orgels opstilling 1990 flyttet til ligka
pellet.

Sidealtertavlefigur (fig. 31), fra 1300’rne, fore
stillende Johannes Døberen, 110 cm høj, stående 
med nøgne, let spredte fødder på ca. 5 cm højt 
fodstykke. Han har glat, midtdelt hår, som er 
strøget om bag ørerne, stor næse og lille mund. 
Overskægget har formentlig været markeret i 
stafferingens kridtgrund, mens hageskægget er 
udført med symmetriske, særprægede skærin
ger (fig. 30). Kappen ligger glat over skuldrene 
med regelmæssige u-formede folder foran, 
fremkommet ved at armene er løftede til vand
ret stilling; imidlertid mangler begge under
arme. Bagsiden er stærkt hulet undtagen hove
det, som er fladt og har et boret hul foroven.

Figuren fremtræder afrenset, dog ses rester af 
kridtgrund i skægget og i klædedragtens folder. 
1918 lå den bag altret, men blev 1933 anbragt i 
det nyopførte sakristi,53 hvor den genopstilledes 
efter restaurering 1946. Senere ophængt på ko
rets sydvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 32a), antagelig fra o. 1500, 
sml. Holmstrup og Sludstrup fra 1499,54 und
tagen bægeret, der er fra 1800’rne. Nuværende 
højde 20,5 cm. Den sekstungede fod har stand
kant med perlestav mellem profileringer; på en 
af fodtungerne er loddet en støbt korsfæstelses- 
gruppe (fig. 32b). Skaftet er sekssidet og deles 
på midten af fladtrykt knop; mellem spidse stav- 
værkstunger sidder seks rudebosser med mi-
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nuskler: »Ihesvs« på krydsskraveret baggrund. 
På over- og undersiden spidsbuede tunger med 
krydsskravering, der også danner baggrund for 
rudebossernes bogstaver. Bægerets mundings- 
rand er markeret ved en graveret linje.

Kalken er sandsynligvis overført fra Vig, 
hvor den var for lille. I regnskaberne fra 1831 
anføres: »En gammel sølvkalk loddet, rettet, 
opkogt samt poleret og forgyldt... den skal have 
værdi som oldsag, derfor ikke omsmeltet«.29

Disk, 1830, tvm. 13 cm, med ombøjet kant og 
smal fane. Under bunden graveret skriveskrift: 
»Wiig Kirke 1830« (s.d.) og under fanen fire 
stempler: mestermærke WZ i rektangel mulig
vis for Wilhelm Sivertsen, der fik borgerskab 
1827 og døde 1847 (Bøje s. 134), Københavns- 
mærke (18)30, guardeinmærke for Jacob Grego
rius Graah Fabricius og månedsmærke tvillin
gerne. Disken og den tilhørende †kalk købtes 
hos Mariane Holm i København, (jfr. s. 2222 
med note 13), der også renoverede kalken fra 
Osted (jfr. nedenfor), som havde været brugt i 
Asmindrup indtil Vig kirkes gamle kalk ved 
samme tid overførtes hertil.

Oblatæske, 1825, oval, 3,5 cm høj, 11 x 8 cm, 
med lodrette sider og let hvælvet låg. Indvendig 
i låget og i bunden fire stempler: mestermærke 
PRE (Bøje 858) for Poul Resen Eggersen, Kø- 
benhavnsmærke (18)25, guardeinmærke for 
Rasmus Næbo og månedsmærke skytten. 
Æsken er anskaffet, efter at bispen ved visitatsen 
samme år havde anket over en †tæske af jern og 
krævet en af sølv.55 Muligvis er der tale om den 
lakerede æske til kirkebrød, som nævnes i in
ventariet 1755.44

Ske, 1893, med snoet skaft. Mestermærke AF 
for A. Fleron,56 Københavnsmærke (18)93 og 
guardeinmærke for Simon Groth.

En *alterkalk fra midten af 1400’rne, er be
skrevet under Osted kirke.57 Efter at svenskerne 
1660 havde stjålet kalk og disk i Nørre Asmin
drup, lod kirkeejeren Thomas Fincke, jfr. ind
skriften: »Asmindrup Kircke patrono Th. 
Fincke 1674«, kalken overføre fra Osted, der 
hørte under en anden af hans besiddelser, nemlig 
Lejregård. Såvel denne som Dragsholm havde 
Thomas Fincke arvet fra sin svigerfader, Henrik

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

Fig. 32b. Korsfæstelsesgruppe på alterkalkens fod, 
sml. fig. 32a (s. 2264). LL fot. 1981. - Crucifixion 
group on the foot of the chalice, cf. fig. 32a.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 155



2266 ODS HERRED

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

Müller. 1832 indsendt til Nationalmuseet (2. afd. 
inv. nr. 2300).58

†Altersølv. I inventariet 1646 opføres en for
gyldt kalk og disk, med tilføjelsen: »Staalen aff 
de Suensche anno 1660«.13

Alterkande, 1959, af plet. På korpus graveret 
skriveskrift: »Nr. Asmindrup Kirke 1959«. En 
†porcelænsalterkande nævnes i inventariet 1862.11 
En †tinflaske købtes 1656.13

Alterstager (fig. 33), skænket 1694 og antagelig 
udført ved denne tid. Af malm, ca. 29 cm høje, 
plumpe, med meget stor fod, let konisk skaft 
med lille skaftring på midten og lille lyseskål, 
hvori svær lysepig af jern. Graverede koncentri
ske cirkler på både fod, skaft og lyseskål. På 
foden endvidere graverede versaler: »Roaldus 
Nicolai Holthe Nils pastor loci 1694« og på den 
anden: »Elisabet Sofrensdotter BAD 1694«. Un
der indskriften en indprikket bort endende i

blomster og kors. 1836 anskaffedes to lakerede 
†bliklys, hvori lysrør med spiralfjedre.29 Lå 1981 
i tårnets mellemstokværk. - Syvarmet stage, 
1924,59 fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi, 
såkaldt Nyropstage.

†Alterstager. To store lysestager, omtalt i in
ventariet 1646, blev stjålet af svenskerne 1660.13

Krucifiks, anskaffet 1935,11 af metal, figuren 36 
cm høj, fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi, 
hvidmalet på sort korstræ. På nordvæggen i sa
kristiet.

†Røgelsekar, 1755 omtalt som gammelt.44

Messehagel, ny, lilla, vævet af Anna Rydahl. 
†Messehagler. 1646 nævnes en gammel hagel, 
som blev bortrøvet af fjenderne 1659. To år se
nere købtes en ny, som betaltes med 10 dl. af 
kirkeværgerne og 20 af kirkens lade (d.e. kir
kens kasse).13 1755 omtales en gammel rød, 
blomstret fløjlsmessehagel med guldgaloner,44 
og 1836 anskaffedes en af rødt fløjl ligeledes med 
guldgaloner.29

Alterskranke, fra 1952, med buet forside, be-

Fig. 34. Romansk font af granit (s. 2267). LL fot. 
1981. - Romanesque granite font.
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stående af enkle standere af gråmalede rundjern 
med håndliste af træ, tværs over koret. †Alter

skranke (sml. fig. 38), fra 1838, med 40 drejede 
balustre og gelænder forarbejdet af pommersk 
tømmer.29 1858 skulle et gammelt, antagelig et 
ældre altergelænder sælges.26

Døbefont (fig. 34), romansk, af rødlig granit, 
Roskildetype.60 Tvm. 74 cm. Fod og kumme er 
hugget hver for sig og cementeret sammen. Den 
næsten cylinderformede fod har en lille vulst 
foroven, kummen en mindre tovstav under 
mundingsranden og skråfas forneden. Lidt un
der tovstaven ses rustspor efter jernbånd. 1869 
ønskedes oliemalingen fjernet.9 Fonten synes at 
have stået i tårnrummet før byggearbejderne 
1817-27, da den midlertidigt anbragtes i koret, 
for 1856 igen at blive flyttet derop,61 hvor den 
nu står ved nordvæggen.

Dabsfade. 1) (Fig. 36) anskaffet 1829 sammen 
med dåbskanden,29 af krontin, med stempel for 
A. C. Dahlgreen, der blev mester 1824 
(fig. 42a). Tvm. 67 cm. Det store fad har riflet 
kant og skålformet fordybning. På fanen gra
veret skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1829« og i 
bunden Frederik VI.s kronede monogram.

2) 1831, af krontin, 31,5 cm i tvm., skålfor
met, med stempel for A. C. Dahlgreen og gra
verede koncentriske cirkler, to i bunden og én 
på fanen. Midt i bunden er desuden graveret 
Frederik VI.s kronede monogram og på fanen 
med skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1831«. På 
modstående side ses gørtlerens stempel afvi
gende fra det på fad nr. 1: Københavns tre tårne 
over årstallet 1824 og under kløverblad foroven 
delvis udslidt A, C og [D] (fig.42b).

†Dåbsfade. Inventariet 1646 nævner et mes
singbækken og et stort tinfad i fonten,13 antage
lig de to, der beskrives enslydende 1755 og 1829 
blev brugt som delvis betaling for dåbsfad nr. 1 
og nedennævnte kande.29

Dåbskande (fig. 35), anskaffet 1829 sammen 
med dåbsfad nr. 1.29 Af tin, 30 cm høj, af den 
især på Østsjælland ofte forekommende såkaldte 
slangehankstype, jfr. Højby (s. 2163), hvis stem
pel henfører den til Carl Magnus Svanbergs 
værksted, mens de fleste er forsynet med A. C. 
Dahlgreens stempel. På korpus graveret Frede-

Fig. 35. Dåbskande af tin anskaffet 1829 (s. 2267). LL 
fot. 1981. - Baptismal ewer of pewter acquired in 1829.

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

rik VI.s kronede monogram og på låget med 
skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1829«. - En 
†tinflaske købtes 1656.13

155*
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Fig. 37a. Detalje af korbuekrucifiks, sml. fig. 37b (s. 
2268). LL fot. 1981. - Detail of chancel-arch crucifix, cf. 

fig. 31b.

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

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

Kristus hænger i strakte arme med hovedet 
nede mellem skuldrene. Håret falder i to lokker 
foran højre skulder og én foran venstre, hvor en 
anden hænger ned ad ryggen. Overskæg og tve
delt hageskæg med kortere lokker, som forbin
der hårets. Turbanagtig tornekrone flettet af 
smågrene med (fornyede) torne. Øjnene er luk
kede, munden ganske lidt åben; lang, lige næse 
og fremstående kindben. Skulderpartiet er bredt 
- overkroppen kan næsten opfattes som en tre
kant - brystkassen hvælvet med smal vunde i 
højre side. Det uregelmæssigt foldede lænde
klæde sidder halvt nede om hofterne med to 
snipper foran. Benene er skarptryggede med 
bøjede knæ og korslagte fødder, højre øverst; 
musklerne tydeligt markerede både i arme og 
ben, som er fæstnet med nye trænagler.

Korstræet har halvcirkelfelter langs kanten og 
store firpasfelter for enderne, af hvilke den lod
rette korsarms øvre felt, som nævnt er fra sidste 
restaurering. Det hviler på et nyere, vandret 
bræt, af fyr, med skæringer som i nogen grad 
efterligner en korsblomstfrise. Der er muligvis 
tale om en efterligning af en †korbuebjælke, der 
1848 beskrives som en gotisk orneret bjælke, 
hvorpå Frelserkrucifikset hvilede.62

Krucifikset blev nystafferet 1954 af Ingolf 
Røjbæk, hvorefter figuren står med lysegrå 
hudfarve og røde bloddråber fra vunderne i 
bryst, hænder og især fødderne. Håret er brunt, 
lændeklædet blåt. Det grønne korstræ indram
mes af lilla hulkel; i de blå firpasfelter er med gul 
kontur malet fisk, brød og kalk symboliserende 
nadveren.

Ved istandsættelsen nævnte år fandtes velbe
varede rester af oprindelig staffering på kridt
grund på figurens bagside. Hår og skæg var um
bra, tornekronen grøn og huden havde en kølig 
grå farve. Lændeklædet var forgyldt med blåt 
for. Korstræets ældste farve var grøn, laseret 
med en mørkebrun tone og et stjernemønster, 
kantet af guld. I firpassenes bund iagttoges lige
ledes guldfragmenter.63 Ophængt på skibets 
nordvæg i østligste fag.

Prædikestolen (sml. fig. 38), med reliefskåret 
årstal 1584, er udført i samme værksted som sto
lene i Tuse og Rørvig, sandsynligvis ledet af
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Fig. 38. Indre set mod 
øst. I forgrunden prædi
kestolen med reliefskåret 
årstal 1584 (s. 2268) og 
på alterbordet Th. We
geners altertavlemaleri i 
nygotisk ramme opstil
let 1870 (s. 2264). Hude 
fot. 1904. - Interior to the 
east. In the foreground, the 
pulpit with carved date 
1584. On the altar Th. 
Wegener’s altar painting in 
a Neo-Gothic frame put up 
in 1870.

Harmen snedker, jfr. signeret †panel fra 1590 i 
Sæby.64 Muligvis har den været opstillet i kor
buen, på gulvet eller som en lektorieprcedikestol?65 
Kurven består af fire fag, hvortil 185826 føjedes 
yderligere et i hver side udført i analogi med de 
gamle. Himlen er oprindelig, opgangen nyere.

Storfelterne (fig. 39) udfyldes af reliefskåret, 
symmetrisk bladværk, i et af fagene endende i 
profilmasker. På hjørnerne står kannelerede tre
kvartsøjler (den nærmest vinduet fornyet) med 
bladskede forneden og fantasikapitæl foroven; 
under de to midterste anføres med reliefversaler

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

initialer under storsøjlerne samt præstens initia
ler og bomærke på stolen i Rørvig). Stolen hvi
ler på nyere fremspring og trædragere fastgjort i 
væggen.

Himlen har en længere side mod væggen og 
derudover seks kortere; dens lettere uregelmæs
sige form skyldes formentlig senere ændringer 
ligesom de to hjørneudskæringer ved væggen. 
Den har udsavede hængestykker og på hjør
nerne kugler indfattet i reliefskårne fligede 
blade. Undersiden deles ved profillister i felter, 
det midterste med roset. Topstykkerne er spær
formede, og på hjørnerne står spir udformet i 
analogi med kurvens søjler.

Den enkle opgang består af en trappe med 
gelænder formet af spinkelt rundjern.

1882 ønskedes stolens maling fjernet.11 I dag 
står den i træets naturlige farve, undtagen him
lens underside, der er afstemt efter stolesta
derne. I frisen gyldne versaler på sort bund: 
»Beati qvi audiunt verbvm domini et sus(to-

diunt)« (salige er de som hører Guds ord og be
vare det Luk. 11, 28). Opstillet i skibets syd- 
østhjørne.

Stolestader, fra 1858, da noget gammelt stole
værk skulle sælges,26 med glatte, udsavede 
gavle. 1892 skulle kvindesidens stole forsynes 
med bredere sæder med udhulning svarende til 
den nylige indretning af de to øverste stole; først 
1901 ændredes de seks øverste mandsstole til
svarende.11 1933 afløstes en brun farve af en grøn 
efter korbuekrucifiksets.66 Siden 1986 blomme- 
farvede med lysegrå detaljer.

†Stolestader. De oplysninger om stolestader, 
som gengives i en beskrivelse 1755,67 tyder på, 
at et sæt stole er opstillet 1577, jfr. den latinske 
indskrift: »Hoc opus completum est 1577« 
(dette arbejde er fuldført 1577). På en anden læ
stes den i denne sammenhæng uforklarlige ind
skrift: »Declinandi formulæ« og på en tredje: 
»Her Hans Sognepræst«, jfr. indskriften på en 
fjerde: »Johannes Petri pastor« hvorunder et bo
mærke og »H.H.S.P.«, der muligvis skal læses: 
Hr. Hans Sogne Præst (sml. også prædikestol). 
Indskrifterne gengives endnu 1808, og 1841 be
skrives stolestaderne som noget ubekvemme, da 
de ikke havde fuldt ryglæn, men kun et ram
mestykke, og bænkene var temmelig smalle. Da 
de var i god stand, burde de imidlertid først for
nyes, når de blev brøstfældige.15 Det fremgår 
endvidere, at der stod stole i koret, idet seks 
stole 1838 skulle fjernes derfra.29

†Bcenke. 1858 leverede snedkermester P. Erik
sen seks nye bænke med egetræsmaling til tårn
rummet,26 indtil 1936 var der fire, herefter kun 
én.11

Ensdannet †præste- og †degnestol stammede 
ifølge omtale 1918 fra 1600’rne. Gulbrune lige
som stolestaderne.

†Skab. 1666 betaltes for låsen og en ny nøgle 
til skabet i kirken.13

Pengeblok, 1864,26 94 cm høj, næsten kvadra
tisk, med tre vandrette jernbånd på den øvre 
del. Låget er ligeledes forsynet med tre jern
bånd; det midterste, med pengeslids, er hæng
selbånd, der lukker over krampe på forsiden.
1981 gråmalet, 1990 blommefarvet som stolene.
I skibet, øst for indgangsdøren.
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Pengetavle, 1800’rne, med spinkelt rygbræt 
fæstnet oven på skuffen, som er af sværere træ 
og muligvis ældre. I forsiden udsparet en seks- 
oddet stjerne, hvori der muligvis tidligere har 
været indlagt en anden træsort. Langt drejet 
håndtag.

*Pengetavle (fig. 40), fra 1500’rnes begyndelse. 
Den enkle tavle har flad skuffe med affasning 
mod åbningen og højere rygbræt med afskårne 
hjørner. Nyere håndtag. På rygbrættets forside 
ses Maria med barnet, mens bagsiden nu frem
træder uden bemaling. I Nationalmuseet (2. afd. 
inv. nr. D9557).

Pengebøsse, 18-1900’rne, af blik, meget rusten, 
med pengesprække i låget, svarende til den i 
Vig. Ses på ældre fotografi (fig. 14) ved søndre 
indgangspanel under en tavle, lå 1981 i tårnets 
mellemstokværk.

Dørfløje, fra 1955 efter forslag af arkitekt Ejnar 
Andersen, København. Indgangsdøren er mør
kebrun, fløjdøren mellem våbenhus og skib grå 
mod våbenhuset, blommefarvet mod skibet, og 
endelig er døren mellem kor og sakristi (fra 
1933) hvid. Om tidligere †dørfløje vides, at tårn
døren 1717 fik den endnu eksisterende lås. 
Samme år blev våbenhusdøren »klæd«, hvorved 
antagelig skal forstås, at den fik en flammeret? 
beklædning.14 1830 anskaffedes på dette sted en 
ny dør til at åbne udad,29 og 1858 skulle tre 
gamle døre sælges.26 1900 fornyedes indgangs
døren med to fløje af massivt træ forsynet med 
prydelser (sml. fig. 10).11

†Pulpiturer. 1839 omtales tømmer fra »de an
dre pulpiturer« uden angivelse af udseende eller 
placering.29

Orgel, 1982, med otte stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af Jensen & Thomsen, Hille
rød. Disposition: Manual I: Principal 8’, Gedakt 
8’, Nathorn 4’, Oktav 2’, Manual II: Spidsfløjte 
8’, Rørfløjte 4’, Nasat 2 2/3’ + 1’. Pedal: Subbas 
16’. Tegnet af Gustav Valentiner i samarbejde 
med orgelbyggeriet. I vest. *Orgel, 1914, med 
fire stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, År
hus.68 1966 ombygget og udvidet med to stem
mer af Conrad Christiansen, Bagsværd. Dispo
sition efter ombygningen: Manual: Bourdon 
16’, Principal 8’, Bourdon 8’, Gamba 8’, Flöite

4’, Oktav 2’. Pneumatisk aktion, keglevindla- 
der. Klingende prospektpiber af zink. På po
dium ved tårnrummets sydvæg, med nordvendt 
facade og spillebord. I privateje; facaden er for
svundet.

Salmenummertavler. 1904 anskaffedes fire nye 
tavler med løse numre, antagelig de eksisterende 
med glat ramme og foroven frisefelt, hvor søn
dagen anføres med hvidmalet fraktur på rød 
bund. Tilhørende brikker af metal med sorte 
numre. I øvrigt hvide med lysegrå rammer. 
1922 skulle to nye anbringes.11 †Salmenummer- 
tavle. På ældre fotografi (fig. 14) ses en sortmalet 
tavle med buetunge foroven.

Belysningen består af væglampetter fra 1966 
tegnet af Henning Larsen, udført af Fog & Mø- 
rup, undtagen i koret, hvor der hænger en satel
litpendel i vinduet. Tidligere var der uafskær- 
mede pærer i hvælvribbernes skæringspunkt.

Fig. 40. Senmiddelalderlig *pengetavle (s. 2271). I 
NM2. NE fot. 1990. - Late medieval *offertory box.
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Kirkeskib. 1924, fuldskib »Excelsior«, bygget 
af fisker Albert Jensen, Kildehusene, givet af 
ham og andre fiskere sammesteds.69 I tårnrum
met.

†Ligbåre, omtalt 1714 som værende »syndrig«, 
hvorefter den blev repareret.14

†Tårnur. 1668 indkøbtes reb og to bjælker til 
sejerværket, endvidere betaltes arbejdsløn for at 
lægge træværket under uret og loftet.13

Klokker. 1) Støbt 1646 af Jørgen Hansen. Tvm. 
101 cm. Om halsen indskrift med reliefversaler i 
fire linjer under udvisket akantusbort: »Ann(o) 
1646 den 4 Aprilis er denne Klock omstøbt oc 
daa var Her Cheistofer Vrne til Aasmarck ridder 
Dannemarckis Riges Raad Lensmand paa 
Dr(a)xholm Slot Sogneprest H(r) Hans Hansen i 
Wiig Kirck Peder Ivel i Svenninge Simoen O el
søen M(ester) Iørgenn Hanse(n) Ivtland«. Det 
var i 1646, Jørgen Hansen, der endnu skriver sig 
»i Jylland«, støbte de første klokker til sjæl
landske kirker (sml. Vig).70 De øverste linjer ad
skilles af liste, og på slagringen er der i alt seks. 
På grund af byggearbejderne ved tårnet hang 
klokken i et klokkehus på kirkegården i årene 
1817-27. Ophængt i vuggebom.

2) »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn 
anno 1827« ifølge indskrift med reliefversaler 
om halsen, under bladbort.71 Tvm. 65 cm. Op
hængt i slyngebom.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleverede 
kirken to klokker; den ene vejede et skippd., 
otte lispd., den anden var blandt den hob, skri
veren ikke kunne gøre rede for.72

Klokkestol, fra 1827, da klokke nr. 2 anskaffe- 
des til det nyopførte tårn. De ældre inventarier 
fra henholdsvis 1646 og 1755 nævner kun én 
klokke.73

GRAVMINDER

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

gravverset med sortmalet fraktur (navne med 
skriveskrift, tilsyneladende efter en nyere opma
ling, der ikke har ændret ved indskriftens ord
lyd). I tårnets mellemstokværk.

Støbejernskors. O. 1854. Kirkesanger og skole
lærer Holger Nielsen, *4. nov. 1781, †30. dec. 
1854 efter 44 år i sit embede. Korsarmsenderne 
er udformet som spidse kløverblade, hvori fire 
modstillede hjerter og liljer. Højde ca. 116 cm. 
På den profilerede fod en fembladet lilje og flan
kerende bladværk. Af samme type som støbe
jernskors nr. 2 i Egebjerg samt †støbejernskors i 
Odden (s. 2114).74 Korset står på et postament af 
støbejern, ca. 40 x 36 x 24 cm, hvorpå indskrif
ten med reliefversaler i forhøjet felt. I hjørnerne 
trekløverblade. Selve korset bærer mindeord 
med samme skrifttype og er i nyere tid repareret 
med en pånittet jernplade over et brud på nedre 
korsarm. På kirkegården, vest for skibet.

†Støbejernsgitre. På et fotografi fra 1918 ses syd 
for våbenhuset et støbejernsgitter med spidse 
piller. Så sent som 1945 skulle kirkegårdens 
jerngitre og gravgelændere males.11

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Rtk. Bygningsadm. 245.91-121. 1782-1840. Jour
naler. - 245.159-399. 1782-1840. Journalsager. 
-256.43-33. 1841-50. Journalsager. - LA. Kirkeinspek- 
tionsarkivet. GI. Dragsholm amt. Asmindrup og 
Højby kirkes rgsk. 1645-72. - Ved embedet. Synsprot. 
1862-19(81). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i 
almindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved Henry Petersen og J. B. 
Løffler 1874 (bygning og inventar), J. Magnus-Peter- 
sen 1892 (alterskab), F. Uldall 1893 (pengetavle), J. 
Magnus-Petersen 1897 (kalkmaleri), Poul Nørlund 
1918 (bygning), [M. Mackeprang og Erik Zahle 1918] 
(inventar), Harald Munk 1937 og 1945 samt N. J. 
Termansen 1944 (altertavle), Ingolf Røjbæk 1952 og 
1954 (krucifiks), Hugo Johannsen 1981 (bygning), 
Marie-Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1981 (inventar 
og gravminder), Morten Aaman Sørensen og Birgit 
Als Hansen 1982 (udgravning i tårnrum), Mogens 
Larsen 1982 og 1984 samt N. O. Buch 1986 (alter
tavle), Mogens Vedsø 1988 (bygning) og Niels Bonde 
1990 (dendrokronologisk undersøgelse af vindues
ramme). - Bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø 
under medvirken af Hugo Johannsen, kalkmalerier 
ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie-Louise Jør
gensen og gravminder ved Lars Grambye. Redaktio
nen afsluttet 1990.
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Fig. 41. Fotografier fra 1890’erne af kirkens ydre og indre, jfr. fig. 14. I sakristiet. - Photographs from the 1890s 
showing exterior and interior of the church, cf. fig. 14.

Tegninger. NM2. Otte akvareller af kalkmalerier 
ved J. Magnus-Petersen 1892 og 1897. - Skitse af font 
ved graveren 1902. - Plan ved C. G. Schultz 1929. - 
Tre blade med opmåling af vinduesramme, kalkma
lerier og sten fra korets nordmur ved Peter Linde 
1933. - To kalker af mønster og en af indskrift på 
altertavle ved N. J. Termansen 1944. - Tegning af 
Johannesfigur ved Peter Linde 1945. - To tegninger af 
snitværk til altertavle ved Lars Møller 1950. - Opstalt 
af orgel ved Jensen & Thomsen 1979 (tryk). - To 
planer ved G. Valentiner 1980 (tryk). - Opmåling og 
plan af tårnrum ved Morten Aaman Sørensen og Bir
git Als Hansen 1982. - Kunstakademiets Bibliotek. Si- 
tuationsplan, grundplan, snit og facader ved Niels 
Erik Møller og Helge Lindahl 1936. - RA. Landbrugs- 
min. Domænekontoret. Div. sager. Kirkerne i Odsher- 
reds distrikt 1867-72. Tegning til altertavlemaleri ved 
Th. Wegener 1870.

Notebøger. NM2. C. G. Schultz LXVII, 65-69.
Litteratur. Knud Aarup: Kirken med de seks Præ- 

stegaarde. Af Nørre-Asmindrup Sogns Historie. Ud
givet af Menighedsraadet, Nykøbing Sj. 1939 (Aa- 
rup).

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

tårn til Rørvig (s. 2064) er Jessens tårnbygning mere 
specifik middelalderlig i såvel opbygning som detal
jer (blændingsgavlene). At der netop kan være tale 
om lån fra det nedrevne tårn understreges af glam
hullernes usædvanlige form, som kan afspejle for
gængerbygningens flikkede lydhuller. En tilsvarende 
uorganisk midterpost kendes således fra klokketårnet 
i Udby, hvor der er tale om en sekundær foranstalt
ning (s. 471).
29 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.159-399. 1782-1840. 
Journalsager.
30 Jfr. note 11. Arkitektens navn fremgår af korre
spondancen i NM2 samt Aarup s. 28. Lemche har 
også kendt typen fra sin ombygning af Jyderup (s. 
736).
31 Jfr. den nærmere redegørelse i Mogens Vedsøs be
skrivelse (1988).
32 Ved synet 1799 bemærkedes revner to steder på ko
rets nordside. På denne baggrund meddelte præsten 
1822, »at det var livsfarligt at opholde sig i koret, der 
hvert øjeblik kunne styrte sammen«. Bygningsin
spektør Jessen vurderede ved det følgende års syns
forretning, at revnen, der »for den ukyndige« kan 
forekomme farlig, kunne udbedres med en »contra- 
force«; for symmetriens skyld foreslog han en tilsva
rende mod syd, jfr. RA. Rtk. Bygningskontoret. 
244.115-51. 1782-1826. Journalsager og 244.66-84.
1782-1826. Journaler.
33 Bygningsinspektør Chr. Meyns beregning over 
nødvendige reparationer i året 1815 omfatter en ny 
gesims på kirkens sydside, jfr. RA. Rtk. Bygnings
kontoret. 244.115-51. 1782-1826. Journalsager. Lig
nende profilgesimser benyttedes senere ved moderni
seringen af Odden kirke (s. 2096).
34 Om denne se Tage Kaarsted: Fra dansk empires 
bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer
1783-1822, Århus 1963, s. 52f.
35 RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.115-51. 1782- 
1826. Journalsager, 244.152-56. 1804-26. Kopiregnin
ger og 244.66-84. 1872-1826. Journaler. Den hos Aa
rup (s. 21f.) udpenslede frygt for kirkens nedrivning 
og lukning som følge af myndighedernes forsømme
lighed synes således uberettiget.
36 Levnene af ældre gulve er beskrevet af Aarup (s. 9,
11).
37 »Udvendig hvidtning med svag okkerfarve« næv
nes tidligst 1891, note 11.
38 Magnus-Petersens indberetning fra 1892, som 
nævnes i korrespondancen mellem Museet og Kul
tusministeriet samt i forfatterens værk fra 1895 (Mag- 
nus-Petersen: Kalkmalerier s. 111) er bortkommet; til 
gengæld er de to aftegninger, som ledsagede den, be
varet i lighed med de fem fra 1897 og det hermed 
samtidige supplement til den oprindelige indberet
ning.
39 Jfr. Knud Banning: Alfa og Omega. Et program i
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Lynge kirke, i Den iconographiske Post, 1973, nr. 2, 
s. 2-11; endvidere DK. Frborg. s. 1986f. (Lynge), 
2548f. (Dråby); ingen af stederne er Gud Fader dog 
vist i mandorla.
40 Scenen findes også i værkstedets udmalinger i 
Lynge og Dråby, men i en afvigende udformning 
(DK. Frborg. s. 1986, 2549).
41 Slangen er fremstillet som et misfoster af en lang
halset fugl med dragehale og forben som klovdyr - 
ikke ulig den antikinspirerede harpyide, som f.eks. 
kendes fra skulpturudsmykningen af Frederiksborg 
slotskirke (DK. Frborg. s. 1731, fig. 40).
42 Jfr. Dorte Falcon Møller: Hvad spillede hyrderne 
på marken?, i Den iconographiske Post, 1972, nr. 4-5, 
s. 23f.
43 Sml. endvidere foto i Aarup (s. 19), der foreslår, at 
indskriften kunne hentyde til kirkeværge Mads Niel
sen, kendt fra †indskrift på stolene.
44 LA. Ods hrd.s provsti. 1615-1808. Bog over Ods 
hrd.
4:1 Jfr. indb. 1944 ved N. J. Termansen.
46 1874 identificeredes helgeninderne som Agnes, 
muligvis Maria Magdalene, Barbara og Marta. Dra
gen, der 1874 ansås for et lam, manglede allerede 1918 
hovedet.
47 Fra serien: The passion of Christ. The illustrated 
Bartsch 11. Sixteenth Century German Artists. Udg. 
af Tilman-Falk, New York, 1980.
48 DaKunst II, 226. For Hagested se s. 544 med fig. 
26-29.
49 DK. Præstø s. 763 med fig. 4, hvor tavlen anses for 
at være et nordtysk arbejde fra o. 1520, skåret under 
påvirkning af Benedict Dreyer i Lybæk, jfr. Francis 
Beckett: Altertavler, 1895, s. 88, pl. XXXV og 
samme DaKunst II, 170. Om tavlen i Århus se DK. 
Århus s. 1131 med note 48, vedr. Claus Berg endvi
dere Ulla Haastrup: Die Maler der Werkstatt Claus 
Bergs und Cranachs Holzschnitte, i Bild och bety- 
delse, Åbo 1976. Vedr. de norske tavler, se Eivind S. 
Engelstad: Senmiddelalderens Kunst i Norge ca. 
1400-1535, Oslo 1936, s. 241 om Vevring og s. 249 
om Norddal.
50 Jfr. note 11. Om tavlens staffering tidligere notere
des 1892, at den ældre maling og forgyldning var 
dækket af en broget oliemaling og uægte forgyld
ning, og tilsvarende 1918, at fløjenes bagside var helt 
overmalet, og der mentes ikke at være mindste spor 
af gamle malerier. Tavlen var i nyere tid overmalet 
med oliefarve.

I brev af 4. marts 1903 anmodede maler P. Rahbek 
om at måtte indsende beskrivelse og evt. overslag 
over en tiltrængt restaurering af tavlen. Hertil måtte 
Nationalmuseet (jfr. skrivelse 7. marts) beklagende 
svare, at det ikke rådede over midler til en sådan re
staurering. Museet forvaltede blot for ministeriet en 
bevilling til restaurering af inventargenstande, som

Fig. 42a-b. Stempler for tinstøber A. C. Dahlgreen, 
mester i København 1824. a. På dåbsfad nr. 1 (s. 
2266). b. På dåbsfad nr. 2 (s. 2267). NE fot. 1991. - 
Marks of the pewterer A. C. Dahlgreen, master pewterer 
in Copenhagen 1824. a. On baptismal dish no. 1. b. On 
baptismal dish no. 2.

kun fandt sted efter provstesynets udsættelse. Da tav
len i Nørre Asmindrup ikke direkte fandt anvendelse 
ved gudstjenesten, ville den næppe blive udsat af sy
net. Sml. Marie-Louise Jørgensen: Antikvariske 
græsrødder og den kirkelige lovgivning i forrige år
hundrede, i Festskrift til Olaf Olsen, 1988, s. 59-69.
51 Larsen: Holbæk 2, s. 92.
52 Jfr. note 26. Allerede 1841 ønskede sognepræsten en 
ny altertavle.
53 Jfr. Aarup s. 11. Følgende oplysning fra 1755: Bille
der findes ej andre end et trækrucifiks over korsdøren 
(note 44), behøver ikke betyde, at Johannesfiguren 
ikke var i kirken dengang.
54 S. 1829, fig. 43 og DK. Sorø s. 696.
55 Aarup s. 24.
56 Jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker indtil 1943, 1943.
57 DK. Kbh. Amt s. 792 med fig. 6. Se også: Anti- 
qvariske Efterretninger, i Nordisk Tidsskrift for Old- 
kyndighed, 1833, II, 254 og Henry Petersen: Levnin
ger af Domkirkeskatten i Roskilde, i ÅrbOldkHist. 
1888 s. 121.
58 Jfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed II, 1833, 
s. 254 og I. F. Fenger: Helgensager, i KirkehistSaml. 
II, 1853-56, s. 29-30.
59 Jfr. inventarium 1933 (note 11).
60 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 405.
61 Aarup s. 10 og note 11.
62 Jfr. brev af 25. aug. 1848 fra Friis til etatsråd Thom
sen. I NM2, under Ribe domkirke.
63 Ved istandsættelsen 1954 kunne konstateres tre far
velag over det oprindelige: 1) Fra o. 1740-50. Figurens 
hudfarve var lys rosa, håret umbra, korstræet violet- 
gråt, firpassenes bund rosa og glorien pariserblå. 2) 
Fra o. 1780, da figuren tilsyneladende ikke blev ma
let, men korstræet fik en grågrøn farve med sorte
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kanter. 3) Fra o. 1860. Figurens hudfarve var lys ok- 
kergrå-hvid, håret sortgrønt, tornekronen ret skarp 
blågrøn. Korstræet havde en varm mørkegrøn farve, 
glorien var ultramarin kantet med guld. Der må være 
tale om den ommaling, snedkermester P. Eriksen fik 
betaling for 1858, jfr. note 26.
64 S. 610f., fig. 30-32, s. 2076f., fig. 25-26 og s. 926, 
fig. 40. Se også Jensen: Snedkere s. 35 og Kunsthisto
risk oversigt, DK. Kbh. Amt s. 2257.
65 Sml. Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædike- 
stole i Østdanmark. Udbredelse og forudsætninger, i 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møl
ler, 1983, s. 89-107.
66 Aarup s. 29.
67 Jfr. note 44 og HofmFund. III, 252.

68 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org
ler, i Den danske Orgelregistrant.
69 Henningsen: Kirkeskibe s. 162 og samme Kirke
skibe: Holbæk.
70 Jfr. Vibeke Michelsen: Jørgen Hansen - klokkestø
ber i Århus og Kalundborg, i Arv og Eje 1983-84, 
1985, s. 83-103, især s. 86.
71 Oplysningen hos J. H. Larsen (Holbæk 1, s. 92) 
gående ud på, at den mindste klokke er fra 1727 (jfr. 
også KglBibl. 347 II) må bero på fejl (skrivning).
72 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
73 Noterne 13 og 44.
74 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, nr. 
183, s. 100 med fig. 170.



Fig. 1. Kirken og landsbyen, set fra sydvest. Fotografi fra o. 1900 af Søren Bay, Asnæs. I Trundholm lokal
historiske arkiv, Vig. - Church and village from the south-west.

EGEBJERG KIRKE
ODS HERRED

Præsteembedet i Egebjerg er nævnt 1295, da en kan
nik fra Roskilde domkirke gav afkald på det.1 Kirken, 
der har været anset for viet til S. Laurentius?,2 er i 
Roskildebispens jordebog ansat til to mk.3 1567 talte 
sognet 50 tiendeydere,4 og patronatsretten var kon
gelig (jfr. klokke nr. 1 fra 1601, altertavlen fra 1648 og 
prædikestolen, alle med våbener for lensmanden på 
Dragsholm),5 indtil den 1673 blev tilskødet renteme
ster Henrik Müller.6 Efter at kirken 1683 hjemfaldt til 
kronen, var kirketiende og kirkens landgilde 1688- 
1753 tillagt konrektoren ved Roskilde latinske skole 
(sml. †tårnur).7 Kaldsretten var dog fortsat konge
lig,8 og kirken lå under det odsherredske gods,9 med 
særlig tilknytning til Egebjerggård i landsbyens nor
dre udkant (sml. fig. 51), hvor godsets forvaltere og 
herredsfogeder en tid lang residerede (jfr. epitafium 
samt †gravsten nr.l og 2).10 Efter 1849 tilhørte den 
staten som domænekirke. 1870 købtes den af 25 be
boere i sognet,11 og 13. maj 1909 overgik den til selv
eje.

Møntfund. Ved restaurering 1963 fandtes to fra hen
holdsvis Christoffer II og Frederik VI.12 Ved harpning

af løs overfladefyld fra tårnrummets gulv fandtes 
1982 en mecklenborgsk hulpenning fra 1400’rnes be
gyndelse, en sechsling fra Rostock, 1540-48, og en 
schilling 1786 fra Slesvig-Holsten-Gottorp.13

Den højtliggende kirke, der fra gammel tid har 
tjent som sømærke,14 ligger på en bakkeknude, 
hvis toppunkt er kirken, og som uden for kirke
gården falder brat mod landsbyen og Egebjerg
gård, syd og vest herfor (jfr. fig. 15).

Kirkegård. På grund af beliggenhed og terræn
forhold samt den omstændighed, at præstegår
den og dens jord siden 1776 danner skel mod 
nord, har kirkegården bevaret gamle grænser på 
de tre sider. Derimod er den 1870-71 udvidet 
mod øst,15 og i nyere tid er ydermere tillagt et 
mindre areal i samme retning.

Hegn og indgange. Kirkegårdens gamle del heg
nes af hvidtede, teglhængte mure, som i hoved
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Fig. 2. Kirken set fra den vestre kirkesti. HJ fot. 1991. - The church seen from the west.

sagen er af munkesten over kampestenssyld af 
vekslende højde. Murene, der tidligst omtales 
1621, da Peder Olsen i Egebjerg bødede 15 rdl. 
for nogle tagsten han havde taget til en kakkel
ovn,16 er formentlig senmiddelalderlige, men 
gentagne gange repareret. Således omlagdes 30

Fig. 3. Niche i kirkegårdens vestmur (s. 2278). HJ 
fot. 1991. - Niche in the west wall of the churchyard.

favne, som manglede tag, i 1692,17 og 1864 op
førtes af kampesten 24 alen ringmur i nord mod 
provstens have.18 Endelig gennemførtes 1892-94 
en omfattende fornyelse, bl.a. af hele vestmu
ren,19 som ved den lejlighed fik afdækning af 
cement (atter fjernet efter 1973).

Dele af den senmiddelalderlige mur har været 
forsynet med indvendige spareblændinger, af 
hvilke nu kun er bevaret en enkelt midt på vest
muren (fig. 3). Den er fladbuet og udmærkes 
ved en smal slids i bunden. Tilsvarende blændin
ger, hvis funktion er uvis, kendes bl.a. fra 
Kundby og Holmstrup.20

Omkring 1871-udvidelsen er der kløvstens- 
mure, undtagen på strækningen i nord, hvor 
materialet er store sten i krydsskifte, formentlig 
genanvendte fra den senmiddelalderlige østmur. 
Udvidelsens mure står hvidtede og teglhængte; 
dog er kløvstensmuren blank mod det ydre. - 
Kirkegårdens yngste afsnit skærmes af trådvæv 
og levende hegn.

Hovedindgangen i øst er fornyet 1975 (arki
tekt A. Monrad Hansen) og består af køreport 
og fodgængerlåge, flankeret af røde murstens
piller, hvori er ophængt tremmefløje af trykim-
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prægneret træ. Af ældre indgange er bevaret to 
låger i vest, en i nord mod præstegården og en 
mod syd. Vestmurens låger sidder dels nær syd
hjørnet (jfr. fig. 1, 2), hvor en sti fra landsbyen 
fører op til kirkegården, dels i murens nordlig
ste del. Den sydvestre låge er muligvis senmid
delalderlig og fremtræder som en fladbuet por
tal med toptinde og indadvendt afdækning af 
vingetegl, der 1929 afløste cement,19 jfr. forhol
dene på ringmuren. Præstegårdslågen (fig. 4,
52), er formentlig samtidig med opførelsen af 
præstegården 1776. Det er en muret portal med 
toptinde og indadvendt afdækning af vingetegl. 
Dens kultiverede udformning omfatter profile
ret sokkel, kragbånd og udvendig konsol over 
den rundbuede åbning. Den nordvestre låge, 
som er ude af brug, er vel en nyere gennem- 
brydning af muren, og dette gælder med sikker
hed lågen i syd, som sidder i kløvstensmuren fra 
1871, forbundet med en sti fra landsbyen.

Den senmiddelalderlige? †portal, som blev 
nedrevet ved kirkegårdsudvidelsen 1871 beskri
ves en halv snes år tidligere som værende muret

og med buer; ifølge kirkegårdsplanen15 omfat
tede den en port mod nord og en låge mod syd. 
Såvel lågen i hovedportalen som de to øvrige 
ældre låger har haft †kirkeriste. 1686 nævnes re
paration af trærammen til den »sydvestre rist«,17 
1753 fik Rasmus Snedker, Nykøbing, betaling 
for ny karm og to jernstænger til den »østre 
rist«,21 og 1756 måtte der anskaffes en ny jern
stang til den »nordre rist«, idet den gamle var 
stjålet;22 sidstnævnte oplysning tyder på, at den 
nuværende præstegårdslåge har haft en forgæn
ger. Endelig leverede snedker Johan Olsøn, Ny
købing, 1761 to nye kirkeriste.21

Kirkegårdens gang indrammes af hvidtjørn, 
som 1986 afløste japanske kirsebærtræer (1956), 
lind (1929) og elm.12 - I forbindelse med ud
videlsen af kirkegården 1871 plantedes mands- 
høje elme langs indersiden af den nye hegns- 
mur;19 de fældedes 1975 uden tilladelse.

Bygninger m.v. på og udenfor kirkegården. Op til 
kirkegårdens nordmur ligger den velbevarede 
præstegård (sml. fig. 4), opført 1776 af provst A. 
J. Rehling som afløser for den gamle, der lå i

Fig. 4. Præstegården (1776) og præstens låge (s. 2279) i kirkegårdens nordmur, sml. fig. 52. HJ fot. 1991. - The 
vicarage (1776) and gate in the north wall of the churchyard leading to the vicarage, cf. fig. 52.
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landsbyen, på et »nedrigt og sumpigt sted«.23 
Uden for østmuren, lige nord for hovedindgan
gen er 1925 opført et ligkapel (arkitekt Einar An
dersen), en ny gotisk bygning af røde mursten 
med kamtakkede blændingsgavle i nord og syd. 
Ved kirkens restaurering 1964-66 er der mellem 
kapellet og kirkegårdsmuren tilbygget et halv- 
tagsskur til redskaber for graveren og kedelrum 
for kirken. 1978 indrettedes toiletter og op
holdsrum i ligkapellets nordende (arkitekt Rolf 
Graae).

†Kalkhus. 1965 påtraf man på kirkegården, ca.
9,5 m øst for korgavlen rester af en muret be
holder, hvis plan målte ca. 94 x 155 cm. De ca.
50 cm svære mure, der syntes bevaret i 125 cm.s 
dybde og indvendig var overtrukket af kalklag, 
bestod af kamp og murbrokker (hovedsagelig 
munkesten, men også nyere).

†Halsjern. 1730 anskaffedes en gabestok i hen
hold til den samtidige sabbatforordning.17

Et brolagt fortov, anlagt 1863,18 blev 1930 delvis 
omlagt.19

BYGNING
Kirken er et langhus, hvis vestre del udgøres af skibet 
til den ældste stenkirke fra 1100’rne, mens østenden er 
et langhuskor, der o. 1500 har afløst det romanske 
kor. Kirken er i senmiddelalderen udvidet med fire 
tilbygninger, hvis indbyrdes rækkefølge kun delvis 
lader sig bestemme. Fra 1400’rne stammer tårnet i 
vest samt nordkapellet, mens sydsidens våbenhus er 
en ombygning i tiden o. 1500-50 af en mindre for
gænger, der kan være kirkens ældste tilbygning. 
Yngst er sakristiet, der antagelig er tilføjet i 1500’rnes 
første årtier. Endelig har tårnet i syd et trappehus fra 
1867, som erstattede et †trappehus, formentlig tilføjet 
i 1500’rne. Orienteringen afviger betydeligt mod syd.

Materiale og teknik. Skibet er opført af rå og 
kløvet marksten, suppleret med lidt jernal i vin- 
duesstik. Byggematerialet, der hviler på en nu 
jorddækket, let fremspringende sokkel, er lagt i 
lidet regelmæssige skifter mellem kvaderhugne 
hjørner. Fra de middelalderlige tilbygningers 
loftsrum ses, at den oprindelige mørtel, der sy
nes at have haft en skødesløs kvaderridsning, 
har stået dækket af grusblandet puds med spor

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1929, revideret af HJ 1981 og tegnet af Marianne Nielsen 1991. 
Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 6. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1991. - Exterior seen from the south-east.

af hvidtning. På overvæggene ses, at skibets in
dre har været pudset og hvidtet. Murhøjden an
drager 4,6 m ved sydøsthjørnet, målt fra bro
lægning til oprindelig murkrone; men en min
dre udgravning i 1984 ved skibets sydside viste, 
at soklen var skjult af 40-45 cm fyld.

Døre og vinduer. Mens norddøren allerede tid
ligt blev slugt af kapellets arkade, er syddøren 
fortsat i brug, men helt omdannet. Endnu ved 
beskrivelsen 1918 fremtrådte den i en skikkelse, 
som syntes middelalderlig, omend ikke oprin
delig: Den ydre åbning var rundbuet og slank, 
105 cm bred og sat af munkesten, mens den let 
smigede anslagsniche havde forhugget rundbuet 
afdækning. Ved en ændring 1924 udvidede man 
døren ved at fjerne den ydre åbning, som nu er 
retkantet mod fladrundbuet niche.24

Skibets langmure har hver haft to vinduer, af 
hvilke de vestre er bevaret, umiddelbart øst for 
dørstederne og nu delvis synlige fra lofterne. De

noget uregelmæssige åbninger er afrettet med 
tykt lag puds, men hvor denne er faldet ned, ses 
byggematerialet, der i søndre vindues stik sup
pleres med lidt jernal. Samme vindue måler 121 
x 55 cm i ydre murflugt, hvor issepunktet er ca.
60 cm under oprindelig murkrone. Lysningen, 
der sidder 53 cm inden for nævnte murflugt, 
måler ca. 85 x 24 cm. Her findes aftryk efter 
†træramme, som har været ca. 3 cm i tykkelse; 
vinduets indre bredde er 46 cm.

Indre. Der er ikke spor efter †loftsbjælkerne, 
som må have hvilet på murkronen. Til gengæld 
er skibets vestre taggavl hovedsagelig intakt og 
indkapslet i tårnets østmur.

Ændringer og tilføjelser. I tiden ca. 1350-1400 er 
skibet blevet udstyret med hvælv. De tre fag 
hviler på væg- og hjørnepiller, som uden veder- 
lagsmarkering videreføres i helstens brede 
hvælvbuer, spidse langs flankemurene, men næ
sten rundbuede i rummets bredde; ribberne er

Danmarks Kirker, Holbæk amt 156
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halvstens, og der er overribber, hvis udform
ning skjules af cementberapning. I vesthvælvets 
søndre kappe en fladbuet lem, som lukkes af ny
ere træfløj.

I forbindelse med hvælvslagningen er flanke- 
murenes krone udstyret med en muret gesims af 
munkesten. Mod tilbygningernes loftsrum 
fremtræder den blank og omfatter fire skifter, af 
hvilke de to midterste danner en trinvis udkra
get falsgesims.

Hvælvslagningen har med sikkerhed medført 
ændringer i rummets belysning, idet sidemure
nes to vestligste vinduer blændedes af vægpil
lerne, men ingen af vinduessporene omkring 
sydsidens to nuværende vinduer lader sig med 
sikkerhed henføre til hvælvslagningen, omend 
deres plads forudsætter den ændrede fagdeling i 
skibet, jfr. s. 2290.

Tårnet, som formentlig er opført i 1400’rnes 
første halvdel (jfr. møntfund), rummer en plan

ændring, hvis nærmere karakter og omfang dog 
ikke på det foreliggende grundlag lader sig helt 
bestemme, bl.a. fordi eventuelle supplerende 
murværksspor indvendig i de øvre etager skju
les bag senere påførte lag af hvidtekalk. Det væ
sentligste indicium for en ændring i byggepla
nen udgøres af den fladbuede dør med spidsbuet 
spejl, som ses udvendig i nordmurens østligste 
del (jfr. fig. 8). Døren, hvis vanger er forsvundet 
ved skalmuring med munkesten er ikke ført 
igennem til tårnrummets indre, hvor åbningen 
heller ikke kan forliges med hvælvets hjørne
pille. Den omstændighed, at hvælvet hviler på 
selvstændige piller og ikke som vanligt på mu
rede forlæg, udgør et andet tegn på ændring i 
byggegangen. Det er således muligt, at tårnet, 
der først kan have været tænkt med indgang fra 
nord og opgang gennem et træloft i tårnrum
met, jfr. eksempelvis Havrebjerg (s. 1088), me
get snart er blevet ændret til nuværende ud-

Fig. 7. Indre, set mod vest. LL fot. 1981. - Interior to the west.
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Fig. 8. Ydre, set fra nordvest. Chr. Axel Jensen fot. 1908. - Exterior seen from the north-west.

formning. Herfor taler også den omstændighed, 
at det oprindelige gulv (jfr. nedenfor) sluttede 
sig til hvælvpillerne.

Materialet er munkesten i munkeskifte, hvi
lende på en markstenssyld, der tydeligst træder 
frem i vest, hvor terrænet falder mærkbart. I 
den ikke-skalmurede nordside optræder flere 
sortbrændte sten, som bl.a. er benyttet til at 
fremhæve stikket i den omtalte norddørs spejl, 
hvor de veksler med almindelige røde.

Tårnrummet forbindes med skibet af en bred, 
spidsbuet arkade, som 1867-68 erstattede en 
smallere åbning af ukendt form.25 Selve rummet 
overdækkes som nævnt af et hvælv, der hviler 
på falsede hjørnepiller, og hvis spidse skjoldbuer 
er helstens brede; ribberne halvstens og med af
fasede hjørner i vederlagshøjde.

Rummet belyses nu af et spidsbuet støbe- 
jernsvindue, indsat i sydvæggen 1867-68, fordi 
det eksisterende vestvindue ved orglets opstil
ling var sat ud af funktion.26 Vestvinduet er gen
givet på Burman Beckers tegning fra 1855 (fig. 
10) og viser en flere gange falset åbning omkring 
støbejernsstellet, der formentlig tidligere i 
1800’rne afløste en fladbuet åbning, omkring

hvilken det bevarede spidsbuede stik har fun
geret som spejl. Efter vinduets blænding er den 
indre åbning omdannet til et fladbuet skab.

I vestvæggen findes to gemmenicher (sml. 
fig. 9), der må ses i sammenhæng med et †fonte- 
podium eller †alterbord sammesteds (s. 2296). 
Den store fladbuede niche mod syd, hvis stik 
nordligst er beskadiget af nævnte skab, genåb
nedes delvis 1982. Den er 46 cm dyb, måler 115 
x 83 cm i murflugten og udgår fra gulvhøjde. 
Den anden niche mod nord er aftrappet foroven; 
den måler 41 x 34 cm i murflugt, er 28 cm dyb 
og sidder 100 cm over gulv.

Adgangen til de øvre stokværk skete oprinde
lig ad en †fritrappe i syd. Den afløstes dog al
lerede i middelalderen af et †trappehus, som 
imidlertid 1867-68 blev revet ned og erstattet af 
det nuværende (se nedenfor). Bevaret er den 
fladbuede, udvendigt falsede overdør, hvis loft 
stiger trinvis gennem murlivet. Mellemstok- 
værket var tidligere mørkt, men belyses nu af et 
fladbuet vindue i nord, indsat 1898.19 Klokke- 
stokværket har fladbuede glamhuller af gængs 
form mod alle fire verdenshjørner: to koblede 
åbninger i fladbuet blænding.

156*
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Flankemurene afsluttes med falsgesims, og de 
øst-vestvendte taggavle prydes af ni højblæn
dinger under tilsvarende antal kamtakker. Sidst
nævnte er fornyet 1867-68 samtidig med blæn
dingernes afdækning, der bortset fra de yderste 
spidsbuede svarer til de tvillingdelte spærstik, 
som restaurator også benyttede på våbenhusets 
og korets gavle. Burman Beckers tegning 1855 
(fig. 10) giver et indtryk af, hvorledes den op
rindelige blændingsudsmykning har været kom
poneret: Rund- eller spidsbuede høj blændinger, 
bortset fra de tre øverste, som var tvedelte og 
forsynet med kort hængestav; midterblændin
gen havde vandret afdækning, mens de to flan
kerende var spidsbuede eller aftrappede. Forne
den i midterblændingen er nu en fladbuet kalke
luge.

Trappehuset på tårnets sydside er opført 1867 
af store gul-røde sten i krydsskifte.18 Det har 
halvtag med falsgesims over savskifte. Under
døren er fladbuet og giver adgang til en spindel

trappe af træ (»vestervigske planker«). Trappe
rummet belyses gennem spidsbuet sydvindue 
med støbejernsstel.

Det tidligere †trappehus, som styrtede ned un
der restaureringen 1867, var formentlig tilføjet i 
1500’rne.27 Det var af munkesten, som skal være 
genanvendt i den nuværende tilbygning, og dets 
ydre fremgår af Burman Beckers tegning (fig. 
10). Det rummede en muret spindel, som 1684 
repareredes.17

Nordkapellet (fig. 11) er formentlig opført i 
1400’rnes tredje fjerdedel for at tjene som våben
hus. Senere er det inddraget i kirken som en 
korsarm. I 1700’rne omtales det som kalkhus,28 
der 1824 afskilredes fra kirken og i stedet for
synedes med en dør til kirkegården.29 Senere i 
århundredet opdeltes rummet i to afsnit, hvor
efter den nordre halvdel tjente som †ligkapel, 
mens der i et mindre aflukke med selvstændig 
dør i vest indrettedes retirader.30 I midten af 
1920’rne etableredes tillige fyrrum, og vestdø

Fig. 9a-b. a. Plan af udgravning i tårnrummets 
gulv med levn af †alterbord eller †fontepo- 
dium (s. 2296). b. Opstalt af tårnrummets 
vestvæg med gemmenicher (s. 2283). 1:100. 
Målt og tegnet af Torben Hjelm 1982. - a. Plan 
of the excavation of the tower at floor level showing 
remains of †altar or †font podium, b. Elevation of 
the west wall of the tower chamber with caches.
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ren blændedes,31 men ved kirkens restaurering 
1964-66 fjernedes de sekundære indretninger, 
arkaden mod skibet genåbnedes, og i de to dør
steder indsattes vinduer.

Våbenhuset er opført af marksten og munke
sten. Sidstnævnte, som er lagt i munkeskifte 
med adskillige sortbrændte kopper, er hoved
sagelig benyttet til hjørner, muråbninger, ge
simser og gavl, mens naturstenene bl.a. omfat
ter flere store rejste sten.

Flankemurene afsluttes med falsgesims, mens 
taggavlen over fodlinjens savskifte prydes af syv 
højblændinger, svarende til antallet af kamtak
ker; sidstnævnte er delvis pyntet med savskifter. 
Såvel i gesimserne som fodlinjens savskifte 
veksler sortbrændte kopper med almindelige 
røde sten. Selve blændingskompositionen re
præsenterer en i Isefjordsområdet velkendt type 
fra midten af 1400’rne.32 Højblændingernes af
dækning veksler mellem to tvillingdelte spær
stik under rudeblænding og fem vandrette skif
ter, i begge tilfælde samlet på eller tvedelt af kort 
hængestav med konsol af to trinvis udkragede, 
hulkantede sten. I midterblændingen rektangu
lær lyssprække, som mod loftet indfattes af flad
buet blænding med ommuret stik.

Vangerne af den oprindelige dør står synlige 
udvendig i gavlen under vinduet fra 1965. Vest 
for dette ses spor af en ældre, sekundær åbning,

Fig. 10. Ydre, set fra sydvest. Tegning af Burman 
Becker, dateret 26. juni 1855. Det kongelige Biblio
tek. - Exterior seen from the south-west. Drawing by Bur- 
man Becker, dated 26th June 1855.

Fig. 11. Nordkapellets gavl, sml. fig. 8 (s. 2284). LL 
fot. 1981. - Gable of north chapel, cf. fig. 8.

der ifølge iagttagelser under seneste restaurering 
stammede fra et fladbuet vindue, muligvis ind
sat i forbindelse med tilbygningens omdannelse 
til kapel. Af de to fladbuede døre (sml. fig. 8), 
som forsvandt ved seneste restaurering, var 
gavlens formentlig en fornyelse af den ovenfor 
omtalte dør fra 1824, motiveret af kirkens ho
vedrestaurering 1867-68, mens den vestre dør 
vel stammede fra slutningen af århundredet. De 
nye vinduer sammesteds har afsprossede træ
karme og er henholdsvis fladbuet (nord) og fir
kantet (vest).

Det oprindelig vinduesløse indre har muligvis 
stået med åben tagstol.

Våbenhuset foran skibets syddør rummer re
ster af en lavere forgænger, hvis flankemure af 
marksten står tydeligt afgrænset i det ydre med 
murkrone ca.170 cm over brolægning (sml. fig.
12) ;33 i vestmuren ses en smal vinduesglug, luk
ket med munkesten. Ifølge den 1867 nedrevne 
blændingsgavl (jfr. fig. 10), som i øvrigt var be-
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Fig. 12. Våbenhus, set fra sydvest (s. 2285). HJ fot. 
1991. - Porch seen from the south-west.

slægtet med våbenhuset ved nabokirken i Vig, 
er det ældre våbenhus udvidet og forhøjet o. 
1500-50.

Til ombygningen er benyttet munkesten i 
munkeskifte - et materiale, som dog ved restau
reringen 1867-68 er fornyet i murenes øvre del 
og benyttet til den fladbuede dør, det spidsbu
ede østvindue og blændingsgavlen.18 Sidst
nævnte er i lighed med tårnets og korets blæn- 
dingsgavle inspireret af en middelalderlig type, 
der i øvrigt er repræsenteret på nordkapellet.34 
Burman Beckers tegning fra 1855 (fig. 10) viser, 
at indgangsdøren førhen var en lav, rundbuet 
åbning. Endvidere fremgår det, at taggavlen da 
havde syv vandret falsede høj blændinger, sva
rende til antallet af kamtakker. Midterblændin
gen var udmærket ved en tvedeling i afdæknin
gen, der samledes på kort, falset hængestav; et 
lille afsprosset loftsvindue var indsat forneden. 
Flankemurene afsluttedes med falsgesims, og 
gavlfoden markeredes ved savskifte. Våbenhu
set fik 1830 et nyt vindue,35 vel en forgænger for 
det nuværende.

Langhuskoret er antagelig opført o. 1500. Ma
terialet er i vid udstrækning genanvendte mark

sten fra det romanske kor (heriblandt udflyttede 
hjørnekvadre), suppleret med munkesten til de
taljer, murkroner og taggavl. Ved soklen i syd 
og øst bemærkes flere store rejste sten; mod 
nord fremtræder murværket med nogenlunde 
regelmæssig skiftegang, mens de to andre sider 
præges af reparationer og omsætning. Fra sa
kristiets loft ses, at murværket også oprindelig 
har stået blankt, kun delvis dækket af udglattet 
fugemørtel, ridset med murskeen.

Flankemurene afsluttes med en gesims, bestå
ende af to, trinvis udkragede kopskifter. Den 
kamtakkede blændingsgavl er præget af restau
reringen 1867-68, da man fornyede den ned- 
skårne kam (jfr. fig. 10, 15) med nye takker, og 
hermed tillige gav højblæindingerne ny afdæk
ning efter samme mønster, som bygningsin
spektøren benyttede til gavlene på tårn og vå
benhus. På det foreliggende grundlag er det ikke 
muligt at rekonstruere korgavlens oprindelige 
udseende i alle detaljer; men formentlig har den 
kun haft syv høj blændinger. I tre af disse, vel 
oprindelig fire,36 står bunden endnu med møn
stermuring næsten hele vejen op. Det forekom
mer på denne baggrund ikke usandsynligt, at 
korgavlen tidligere i lighed med våbenhuset 
havde vandret falsede højblændinger og således 
udgjorde en parallel til en velkendt gruppe af 
gavle på Kalundborg-egnen, mest markant 
Holmstrups fra o. 1500.37 Autentiske træk er 
endvidere fodlinjens savskifte og tre loftsglug- 
ger: to fladbuede forneden samt en trappeformet 
foroven i midterblændingen.

Koret har altid været ensidigt belyst gennem 
to store vinduer mod syd. I deres nuværende 
udformning stammer de fra restaureringen, 
men endnu ses udvendig tydelige spor efter for
gængerne, der var bredere, sad højere og ifølge 
Burman Becker (jfr. fig. 10) tredobbelt falsede i 
den ydre åbning.

Det indre er overhvælvet fra starten, idet den 
gamle triumfgavl, bortset fra hjørnerne fjerne
des helt. De to fag er af hensyn til sammen
hængen med de ældre hvælv i skibet opbygget 
på falsede væg- og hjørnepiller, der uden veder- 
lagsmarkering videreføres i spidse, helstens 
brede gjord- og skjoldbuer; halvstensribberne
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har affasede hjørner i vederlagshøjde. Sydvæg- 
gens vægpille er forhugget 1844 for at bringe 
degnestolen nærmere til væggen.35 - I det øst- 
ligste korfag er to gemmenicher, af hvilke den 
søndre, lige øst for vinduet muligvis er oprinde
lig. Den rektangulære 28,5 cm dybe åbning må
ler 34,5 x 47,5 cm i murflugt, og bunden er 118 
cm over gulv. Den fladbuede niche i nord, lige 
øst for døren er derimod snarest indsat i for
bindelse med ombygningen af denne.

Sakristiet ved korets nordside er tilføjet en
gang i 1500’rnes første årtier og næppe længe 
efter korudvidelsen. Dette fremgår af blæn- 
dingsgavlen, som må tilskrives et værksted, der 
har været virksomt i en stor del af det vestsjæl
landske område.38 Materialet er munkesten i no
genlunde regelmæssigt munkeskifte, iblandet 
lidt marksten nederst i flankemurene foruden 
store rejste sten ved gavlfoden.

Sidemurene afsluttes med falsgesims, og tag
gavlen krones af syv, let brynede kamtakker. 
Selve gavlfladen smykkes af ni højblændinger 
med de for værkstedet karakteristiske stejle 
trappestik. Blændingerne, der hæver sig over en 
kvartstens dyb, vandret båndblænding, er grup
peret to og to, et mønster, som også ses benyttet 
i Kundby (s. 626). I midterblændingen er en 
slank lyssprække, og to af kamtakkerne prydes 
af korte savskifter. Såvel østsidens spidsbuede 
vindue med støbejernsramme som den fladbu
ede yderdør i vest er sekundære. Burman Bec
kers tegning fra 1855 (fig. 13) viser øst- og nord
muren uden åbninger, og det er således tænke
ligt, at sakristiet oprindelig har været vindues- 
løst. En præstedør var allerede indsat før 1756 
(jfr. †gravsten nr. 6); dog er den nuværende flad
buede dør fra 1867-68 (jfr. dørfløj nr. 1).

Rummet, hvis vægge brydes af spidsbuede, 
helstens dybe spareblændinger, overdækkes af 
samtidigt hvælv. Dette hviler på forlæg undta
gen mod koret, hvor der er opmuret en spids, 
halvstens bred skjoldbue. Stormstigeribberne er 
kvartstens og benyttes i lighed med vægblæn
dingerne ofte i dette værksteds arbejder. Den 
fladbuede dør til koret stammer fra restaurerin
gen 1867-68,18 da man ønskede den forhøjet, »så 
at den uden hinder kan passeres«.39

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol

delse. Af de regnskaber, som sporadisk er be
varet fra slutningen af 1600’rne, og først i 
1800’rne bliver mere dækkende, fremgår tyde
ligt, at tårnet med dets udsatte beliggenhed har 
voldt store problemer: Således gennemførtes 
1692 en større reparation af tårnet, »som var 
revnet på alle sider«.17 1769 omtales atter en re
paration, denne gang af sydsiden og sydøsthjør
net, som var »færdig at falde ud«. Arbejdet ud
førtes af murermester Höhne, Roskilde, efter
som ingen på egnen turde påtage sig det.40 En
delig kan nævnes, at den kgl. bygningsinspektør 
Boye Magens i 1797 fremsendte et overslag til 
indlægning af et anker i vestgavlen, der var rev
net som følge af klokkeringningen over enke
dronning Juliane Marie året forinden.29

Af større istandsættelsesarbejder fra 1800’rnes 
første årtier kan nævnes, at murermester Hans

Fig. 13. Sakristi, set fra nordøst (s. 2287). Tegning af 
Burman Becker 1855, sml. fig. 8. Det kongelige Bib
liotek. - Sacristy seen from the north-east. Drawing by 
Burman Becker 1855, cf. fig. 8.
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Fig. 14. Plan og snit af 
nyt tagværk til langhu
set, udfærdiget 1824 af 
kgl. bygningsinspektør 
Peter Krogh Bonsach 
Jessen (s. 2290). Rigsar
kivet. - Plan and. sections 
of new roof construction 
over the nave prepared in 
1824 by Peter Krogh Bon
sach Jessen, H.M. Inspec
tor of Buildings.

Jensen, Store Egebjerg, 1816 nedtog og genop- 
murede kirkens østgavl, som var »nedblæst«, 
og indlagde fire jernankre.41 Det er formentlig 
ved den lejlighed, at kamtakkerne blev skåret 
ned (jfr. fig. 10, 15). 1817 bebudede bygnings
inspektøren mindre skalmuringer af kirkens øst
gavl og sydside samt af tårnets syd- og vestside. 
1819 fremsendtes overslag til en ny reparation, 
som denne gang i det væsentlige sigtede mod 
indsætning af seks nye vinduesrammer af ege
træ.29 - 1824 indgav den kgl. bygningsinspektør 
Peter Krogh Bonsach Jessen overslag til nyt tag
værk over hele langhuset (fig. 14), fornyelse af 
sammes blybeklædning samt udbedring af ge
simsen (med flensborgsten) og af hvælv foruden 
nedtagelse og opmuring af fire kamme på øst
gavlen.42 Arbejdet, der forestodes af murerme
ster Hans Jensen og blytækkermester, kaptajn 
Weinreich, var 17. aug. 1827 afsluttet til admini
strationens fulde tilfredshed; endnu manglede 
dog 81 dages arbejde på tagbeklædningen.43

1867-68 var kirken underkastet en hovedrestau
rering. Arkitekt var den kgl. bygningsinspektør 
P. E. I. Kornerup med C. Otto som konduktør, 
mens arbejdet forestodes af murermester C. A. 
Hansen: Mest bekostelig var istandsættelsen af 
tårnet, der skalmuredes helt i syd, og delvis 
mod vest og øst; endvidere indsattes nyt sydvin
due, to af glamhullerne ommuredes, gesimsen 
fornyedes, og gavlene fik nye kamtakker. Hertil 
kom, at sydsidens trappehus styrtede sammen 
og måtte opføres påny. - For selve langhusets 
vedkommende indsattes nyt vindue i nord, 
buen til tårnrummet og døren til sakristiet blev 
udvidet. Våbenhusets sidemure ommuredes del
vist og dets taggavl samt indgangsdør fornye
des. Endelig blev samtlige mure udvendigt af
renset for puds og hvidtelag, hvorved det viste 
sig påkrævet at skalmure dele af sydsiden og 
østgavlen, hvis kamtakker rekonstrueredes.18

Den seneste større samlede restaurering af 
kirken gennemførtes 1964-66 (arkitekt Rolf
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Fig. 15. Kirken, set fra sydøst. Landsbyen ligger ved bakkens fod, og mod horisonten anes Sidinge Fjord, hvis 
udtørring påbegyndtes 1841. Selve kirken står gulkalket med hvidtede blændinger, gesimser og muråbninger, 
ligesom tilbygningerne er holdt i hvidt. Farvelagt tegning, signeret H. L. Johansen og formentlig udført i 
1800’rnes første tredjedel. Privateje. — The church seen from the south-east. The village is situated at the foot of the hill 
and on the horizon is a glimpse of Sidinge Fjord, the draining of which commenced in 1841. The church is yellow with 
whitewashed recesses, cornices, wall-openings and additions. Colour drawing, signed H. L. Johansen and presumably dating 

from the first third of the 19th century.

Graae) og omfattede bl.a. en retablering af 
nordkapellet, som atter inddroges i kirkerum
met; endvidere en fornyelse af kirkens varmean
læg.

Gulve. Koret, der til og med langhusets andet 
sydvindue er hævet et trin, har en midterbane af 
kvadratiske fliser, dels sorte, dels gule. De stam
mer fra et gulv af »blå og gule Flensborgerfli- 
ser«, som 1844 blev lagt i koret og en del af selve 
kirken.35 Fliserne flankeres nu af almindelige 
gule sten på fladen. Sakristiets gulv, som 1861 
kaldtes »koldt og uhyggeligt«,39 er af Ølands- 
fliser i vekslende størrelse. I skibets midtergang 
ligger kvadratiske gulstensfliser svarende til ko
rets, mens der i stolestaderne er afsyrede bræd
degulve. I nordkapellet, som er hævet et trin, er 
der 1964-66 lagt gule petringer, og tilsvarende

belægning benyttes i gangarealet nærmest ka
pellets arkade samt i våbenhuset. Den vestre del 
af tårnrummet, som indtil 1982 var dækket af 
hævet træpodium, er nu belagt med gule, kvad
ratiske fliser.

†Gulve. Ved en mindre undersøgelse i tårn
rummet 1982 påvistes det oprindelige gulv, som 
var velbevaret i rummets vestlige del og frem
trådte som et noget uregelmæssigt markstens- 
gulv (jfr. fig. 19), tilsyneladende jævnet med 
sandblandet ler.

Vinduer. Langhuset har fire vinduer i syd samt 
et i nord. De er spidsbuede, med støbejernsstel, 
og formentlig alle indsat i løbet af 1860’erne.44 
De har udvendig falset indfatning af moderne 
munkesten, bortset fra sydsidens vestligste, 
hvor pladsforholdene har forhindret dette. -
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Vinduerne i tilbygningerne er omtalt i forbin
delse med beskrivelsen af de pågældende afsnit.

† Vinduer. Takket være afrensningen af ydre 
murværk er langhusets spor af ældre lysåbnin
ger i hovedsagen lette at aflæse. Det fremgår så
ledes, at der i langhusets sydside ud for tredje og 
fjerde fag, dvs. i det oprindelige skib, har været 
forskelligtformede vinduer på de nuværendes 
plads. En udmuring af ubestemt, nærmest rund 
form over vinduet lige op til våbenhuset kan 
stamme fra en åbning, som indsattes, samtidig 
med at hvælvslagningen tillukkede det roman
ske vindue, lige vest herfor. Tydeligere er sporet 
af en lavtsiddende, bredt fladbuet åbning om
kring prædikestolsvinduet, hvis tidligere form 
bekræftes af Burman Beckers tegning fra 1855 
(jfr. fig. 10). Sidstnævnte illustrerer tillige lang- 
huskorets tredobbeltfalsede vinduer, hvis van
ger og stik delvis er bevaret omkring de nu
værende åbninger.

Tagværker. Kun tårnet og nordkapellet har be
varet middelalderlige tagværker af eg. Tårnets, 
der er af krydsbåndstype med dobbelt lag hane
bånd og lodrette spærstivere, fik 1964-66 udskif
tet en række led med trykimprægneret fyrretræ. 
Nordkapellets tagstol er af spinkelt tømmer 
med to lag hanebånd og spærstivere kæmmet 
ned over spærfoden. Ved restaureringen 1964-66 
indlagdes bindbjælker i samtlige seks fag af hen
syn til det nye loft. Langhusets dragerstol (fig. 
14), af fyr, er som nævnt opsat 1827. Ved en 
reparation i nyere tid er den forstærket med la
sker og skråstivere til spærene. Sakristiet og vå
benhuset har ligeledes nyere tagværker af fyr
retræ.45

Tagbeklædning. Ved beskrivelsen 1756 anføres, 
at kirken er blytækket, bortset fra tårnet, våben
huset, sakristiet og kalkhuset (nordkapellet), 
som er teglhængt.46 Dette svarer formentlig til 
den middelalderlige situation, som er fastholdt 
til i dag, omend med idelige fornyelser, navnlig 
af blytaget.47 Tegltagene er nu alle af vingesten, 
men i hvert fald tårnet havde 1755 munke og 
nonner, idet her »fattedes 100 stk. af de gamle 
slags tagsten, som skal tages af ringmuren«.21 
Det skal nævnes, at bygningsinspektør Bonsach 
Jessen 1825 foreslog at tække tårnet med »spåner

af samme natur som de hollandske møller«, da 
tegltaget ofte falder ned.29

Opvarmning. 1878 anbragtes to kakkelovne i 
nordsiden af langhuset med tilhørende skorstene 
over tagryggen (sml. fig. 8). 1925 afløstes de af 
kalorifer med indfyring fra nordkapellet.19 Dette 
anlæg fjernedes 1964-66, da man installerede 
varmluftsanlæg med fyrrum i ligkapellet uden 
for kirkegården.

Kirken, der tidligere var kalket (sml. fig. 15) 
både ude og inde48 står i dag for det ydres ved
kommende afgørende præget af istandsættelsen 
1867-68, da murværket afrensedes, mens detal
jer i det hvidkalkede interiør afspejler fornyel
serne 1964-66 samt for tårnrummets vedkom
mende ændringerne i forbindelse med det nye 
orgel 1982. De flade trælofter i våbenhus (bjæl
keloft) og nordkapel (bræddeloft) står gråmalet.

KALKMALERIER

1924 undersøgte Kai Uldall levn af kalkmalerier 
på langhusets vægge og hvælv. Trods henstilling 
fra Nationalmuseet blev fundet atter overhvidtet 
1927, inden en konservator havde foretaget en 
nøjere vurdering af bevaringssituationen. Under 
kirkens restaurering 1964-66 afdækkedes dele af 
malerisporene påny. Kun et enkelt af disse - bil
ledet af S. Kristoffer - ønskedes imidlertid be
varet; det restaureredes 1969 af Gregers M. 
Lind.

O. 1375-1400 samt 1400’rnes anden halvdel. 
Efter hvælvslagningen i skibet, er der på nord
væggen i fjerde fag, malet et billede af S. Kristof
fer (fig. 16), der både i kraft af placering og hel
genens størrelse (ca. 3 m) henvender sig meget 
direkte til de gennem sydsidens mandsdør ind
trædende kirkegængere. En vurdering af bille
dets stil og datering kompliceres til dels af den 
relativt dårlige bevaringstilstand, men nok så 
meget af den omstændighed, at maleriet er re
staureret med opmaling og supplementer, da 
Isefjordsværkstedet udsmykkede kirkerummet i 
1400’rnes anden halvdel.49

S. Kristoffer, som strider sig gennem flodens 
vandmasser med springende fisk, er halvt drejet 
mod øst. Han bærer med sin ene hånd Kristus-



Fig. 16. S. Kristoffer. Kalkmaleri på nordvæggen i fjerde fag. Det oprindelige maleri fra o. 1350-1400 er 
restaureret og suppleret af Isefjordsværkstedet i 1400’rnes anden halvdel (s. 2290). LL fot. 1981. - St. Christopher. 
Muml painting on the north wall in the fourth bay. The original paintingfrom c. 1350-1400 was restored and added to by the 
Isefjord workshop in the second half of the 15th century.
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Fig. 17. Skematisk plan over middelalderlige kalkmalerier. A. S.Kristoffer, malet o. 1350-1400, restaureret og 
suppleret i 1400’rnes anden halvdel (s. 2290f.). 1-8. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på det 
oprindelige skibs to østligste hvælvfag (s. 2293f.). 1. Bebudelsen. 2. Besøgeisen. 3. Helligtrekongers tilbedelse. 
4. Bønnen i Getsemane have. 5. Kristus for Pilatus. 6. Hudflettelsen. 7. Korsbæringen. 8. Korsfæstelsen. - 
Schematic plan of medieval mural paintings. A. St. Christopher, painted c. 1350-1400, restored and added to in the second 
half of the 15th century. 1-8. †Mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the two easternmost vaults of the 
original nave. 1. The Annunciation. 2. The Visitation. 3. The Adoration of the Magi. 4. The Agony in the Garden. 5. 
Christ before Pilate. 6. The Flagellation. 7. The Carrying of the Cross. 8. The Crucifixion.

barnet og støtter sig med den anden til den af- 
kvistede vandringsstav, der allerede - som bevis 
på barnets almagt - er begyndt at skyde friske 
skud, her opfattet som egeløv med agern, ikke 
legendetekstens palme.50 Kristus har korsglorie 
og bærer i den ene hånd korsprydet globus, 
mens han med den anden velsigner Kristoffer. 
Helgenens fysiognomi er bemærkelsesværdigt 
ved sit feminine præg, næsten Madonna-lig
nende med et underligt påhæftet hageskæg i ste
det for den maskuline skægpragt, der oftest ken
detegner kæmpen.51

Hvad staffagen angår, så er rester af flodbred
derne synlige forneden langs feltets skjoldbue. 
Her ses endvidere mod øst levn af eremitten, der 
angav vejen til at finde Verdens mægtigste 
herre. Han er vist som en tonsureret munk foran 
sit lille kapel, ligesom også et brudstykke af 
hans lygte er synlig. Under ham hovedet af en

hund. På den vestre bred har været malet en 
stående mandsskikkelse, muligvis en vandrings
mand, der venter på at blive færget over. I hans 
bælte synes en kniv at have været ophængt og en 
stump af en stav er tillige synlig.

På det foreliggende grundlag lader den op
rindelige komposition og Isefjordsværkstedets 
»restaurering« sig ikke med sikkerhed adskille i 
alle enkeltheder. Den ældste Kristoffer-skikkelse 
har dog næppe været væsensforskellig fra den 
nuværende. Typologisk set repræsenterer den en 
gammel type, først og fremmest i kraft af den 
måde, hvormed helgenen holder og fremviser 
Kristus-barnet som et attribut. Heroverfor står 
en yngre, mere naturalistisk tradition, som gen
giver barnet ridende på skuldrene af kæmpen, 
der fatter om staven med begge hænder, således 
som Kristoffer f.eks. er vist i Isefjordsværkste- 
dets egen version i Nørre Herlev.52 På en række
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punkter er den sekundære bearbejdning dog ty
delig nok. Den sorte konturtegning er forment
lig trukket op på ny. Således anes indenfor Kristi 
glorie omridset af den oprindelige mindre cir
kel, og formentlig er tegningen af de for Ise- 
fjordsværkstedet særlig karakteristiske øjne også 
en revision ligesom de små bueslag i Kristoffers 
glorie (sml. fig. 18). Endvidere har man forsøgt 
at gøre helgenen ældre ved at tildække det op
rindelige okkerfarvede hår med hvidt og heri 
tegne fald med sort; også kindernes røde pletter 
er svagt synlige. Der kan heller ikke være tvivl 
om, at overkjortelens foldekast er trukket op 
med dodenkop, som ikke er benyttet i det op
rindelige maleri. Tilsyneladende er også den 
blomstrende stavs agern et supplement til det 
grønne bladløv, som stadig anes nedenunder.

Det er muligt, at Kristoffer-billedet ikke i den 
ældste version har haft baggrundsstaffage, men 
muligvis en indskrift med majuskler, hvoraf 
svage spor - ».. to .« - var synlige under restau
reringen. Af den fragmentariske baggrund er i 
hvert fald eremitten og kapellet tegnet på en for 
Isefjordsværkstedet meget karakteristisk måde.

Maleriets skrøbelige tilstand skyldes, at det er 
malet på et tykt hvidtelag, hvis evne til at binde 
på det underliggende senromanske maleri er 
dårlig. Isefjordsværkstedet har således bl.a. 
måtte foretage en opkalkning af svage steder; 
dog var billedet ved afdækningen temmelig 
medtaget og dele af kalklaget slået fra, hvorved 
det senromanske maleri blottedes. For at skabe 
en sammenhængende figur har restaurator sup
pleret det manglende midterparti, men således 
at alle moderne tilføjelser står med en fin skra
vering.

†Kalkmalerier. 1) O. 1250-1300. På skibets 
nordvæg påvistes i fjerde fags skjoldbuefelt lev
ninger af en senromansk udmaling, hvoraf et 
brudstykke kom til syne under S. Kristoffer-bil
ledet (sml. fig. 16). Det fremgik heraf, at væg
gen før hvælvslagningen havde været smykket 
af to billedfriser, skilt af en ca. 20-30 cm bred 
bølgeranke med groft tegnede akantusblade. Af 
den nedre frise lod sig intet motiv bestemme, 
mens underdelen af den øvre frise viste ben af en 
række figurer. Konturerne var tegnet med sort,

Fig. 18. Bønnen i Getsemane have. †Kalkmaleri ved 
Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på sydkappen i fjerde 
fag (s. 2294). Egmont Lind fot. 1965. - The Agony in 
the Garden. †Mural painting by the Isefjord workshop c. 
1460-80 on the south cell of the vault in the fourth bay.

og herudover var benyttet diverse okkerfarver 
samt en kraftig rød farve.53

2) O. 1460-80 har det såkaldte Isefjordsværk
sted foretaget en udsmykning af skibets vægge 
og hvælv. Spor heraf er ved to lejligheder påvist 
i langhusets tredje og fjerde fag, dvs. de to øst- 
ligste af det oprindelige skib. Værkstedet har 
desuden restaureret et ældre billede på nordvæg
gen, forestillende S. Kristoffer (se ovenfor). 
Udmalingen har formentlig tillige omfattet det 
senere nedrevne kor samt skibets vestligste fag. 
De billeder, som blev identificeret på skibets 
hvælvkapper forestillede scener af Kristi liv, 
henholdsvis barndoms- og lidelseshistorien.

Tredje hvælvfags cyklus indledtes formentlig 
med Bebudelsen i vestkappens søndre halvdel. 
Sydligst i kappen sås ærkeenglen Gabriel, pe
gende med korsstav mod den knælende Maria, 
hvis jomfruelighed symboliseredes af en vase 
med liljer. På et minuskelskriftbånd afdækkedes 
fragmenter af Marias svar til Gabriel (Luk. 1, 
28): »[Ecce ancilla] d(omi)ni fiat [michi secun
dum verbum tuum]« (se, jeg er Herrens tjener-
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Fig. 19. Kristus for Pilatus. †Kalkmaleri ved Ise
fj ords værkstedet o. 1460-80 på vestkappen i fjerde fag 
(s. 2294). Kai Uldall fot. 1924. - Christ before Pilate. 
†Mural painting by the Isefjord workshop c. 1460-80 on 
the west cell of the vault in the fourth bay.

inde, mig ske efter dit ord). - Ved lodret bånd 
med siksakbort var Bebudelsen afgrænset mod 
Besøgeisen i kappens nordre halvdel. Alene de 
to kvindeskikkelser, Maria og Elisabeth (med 
konelin), var klart synlige. Af billederne i nor
dre og søndre kappe blev kun afdækket meget 
lidt, mens motivet i den østre kunne bestemmes 
som Kongernes tilbedelse.

Fjerde hvælvfags billedrække videreførte Kristi 
levned i sydkappen med fremstilling af begiven
hederne i Getsemane have, indhegnet af ris
gærde. Velbevaret var Bønnen (fig. 18) i kap
pens østre del. Her sås Kristus knælende foran 
klippen, hvorpå smertens kalk med marterred- 
skaberne ris, kors og pisk. Bag Kristus de tre 
sovende apostle og over ham minuskelskrift- 
bånd med sønnens bøn til faderen (Luk. 22, 42): 
»P[ater si vis transfer calicem istum a me]« (Fa
der, om du vil, så tag denne kalk fra mig). Vest- 
ligst i kappen sås ypperstepræstens soldater an
ført af stalddrengen med lygte.

I vestkappens søndre halvdel fulgte den 
bundne Kristus, som af soldaterne førtes frem 
foran Pilatus, vist på høj tronstol i færd med at 
vaske sine hænder (fig. 19). En lodret bort, 
smykket af siksakbånd og bølgeranke midtdelte 
kappen, hvis nordre halvdel viste Hudflettelsen, 
hvor to bødler piskede løs på den nøgne, blod-

plettede Kristus, som var bundet til martersøj- 
len.

I nordre kappe var malet Korsbæringen (fig. 
20). Det fremdragne maleri viste Kristus, der 
blev trukket frem af bøddel, mens den kutte- 
klædte Simon af Kyrene hjalp med at bære kor
set; i baggrunden Maria og en anden stående 
skikkelse. - Fragmenter i østkappen bestemtes 
som nedre dele af Korsfæstelsen: Korset flan
keredes af to personer (Maria og Johannes); end
videre sås fødderne af en tredje (landsknægt).

Ornamentik og farver. Rammeornamenterne lå 
på nær enkelte undtagelser helt inden for værk
stedets gængse repertoire. Det gjaldt de tofar- 
vede siksakbånd, som på selve kapperne benyt
tedes til at skille enkelte scener og afgrænse svik
kelfelterne, mens de i fjerde fag sås på forsiden 
af skjold- og gjordbuer, hvis undersider smyk
kedes af værkstedets karakteristiske bølgeranke. 
På ribberne var malet tungeborter, og ribbe
krydset markeredes i tredje fag af en tunget top
roset. Velkendte var også det rudemønstrede 
tæppeornament, som fandtes på væggenes og 
hvælvpillernes nedre del (jfr. fig. 16). - Usæd
vanlig var derimod den båndomvundne stav på

Fig. 20. Korsbæringen. †Kalkmaleri ved Isefjords- 
værkstedet o. 1460-80 på nordkappen i fjerde fag (s. 
2294). Egmont Lind fot. 1965. - The Carrying of the 
Cross. †Mural painting by the Isefjord workshop c. 
1460-80 on the north cell of the vault in the fourth bay.
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Fig. 21. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 
1460-80 afdækket i sydsiden mellem fjerde og femte 
fag (s. 2294). Egmont Lind fot. 1965. - †Mural paint
ings by the Isefjord workshop c. 1460-80 uncovered on the 
south wall between the fourth and fifth bays.

siden af gjordbuen i tredje fag (jfr. fig. 21); lige
ledes sviklernes prismemønster, der af værkste
det også benyttedes i nabokirken Nørre Asmin
drup.

Farverne var okker, mønje, dodenkop, lidt 
grønt, sort og hvidt.

3) O. 1450-1550. Ved udspringet af nordøstre 
ribbe i tårnrummet sås et kronet hoved malet 
med sort og rødt.

4) O. 1550-1650? På nordvæggen i andet fag 
afdækkedes 1924 et brudstykke, ca. 60 x 60 cm, i 
teglrød farve, begrænset i øst af lodret bånd i 
lyserødt, hvorfra udgik to buer i samme farve. 
Fragmentet, hvis overkant sad ca. 3 m over gulv 
skønnedes at stamme fra renæssancen, men har 
måske været del af baldakinmaleri, jfr. nr. 6.

5) 15-1600’rne. På nordvæggen, vestligst i an
det hvælvfag fandtes ca. 160 cm over gulv levn 
af en indskrift i to linjer, malet med sort fraktur.

Heraf læstes i øvre linje navnet »Johanes«, i den 
nedre »A...S«.

6) 1650-1700. På korvæggen og i østhvælvet 
fandtes spor af baldakinmaleri omkring altertav
len fra 1648; farverne var rødbrun og okker.

På nordvæggen i andet hvælvfag sås ligeledes 
spor af malet draperi omkring Morten Boesens 
epitaf fra o. 1695.54

INVENTAR

Oversigt. Middelalderen repræsenteres af den roman
ske fontekumme og degnestolen fra 1500’rnes begyn
delse. Et fornemt korbuekrucifiks fra 1200’rnes slut
ning lå upåagtet på loftet i mange år, hvorefter det 
erhvervedes af Nationalmuseet, som senere har af
stået det til domkirken i Haderslev. I 1590’erne fik 
kirken nye stolestader, herunder også skriftestol. 
Årstallet 1593, som ifølge præsteindberetningen 1756 
sås på korbuebjælken, kan opfattes som et staffe
ringsår eller en fornyelse af bjælken, muligvis i for
bindelse med et †korgitter. Altertavlen fra 1648 og 
den få år yngre prædikestol er begge udført i den 
kendte billedskærer Lorentz Jørgensens værksted i 
Holbæk. Af en indskrift på korbuekrucifiksets kors
træ fremgår, at skovrideren i Lestrup, Peder Peder
sen, 1694 havde ladet korset staffere »påny«. Årstallet 
ses endnu på prædikestolshimlen og på degnestolen; 
dets anbringelse på forsvundne stolestadelåger og en 
†skriftestol tilsiger, at der har været tale om en ge
nerel staffering af inventaret, jfr. ovennævnte præ- 
steindberetning fra 1756, hvor kirken siges at have 
fået »en besynderlig stor reparation 1694, da dette 
årstal findes ikke mindre end 9 gange«. Dets tilstede
værelse på et par gravsten indgår muligvis i optæl
lingen, og alterbordsforsidens guirlander kan stili
stisk henføres til samme tid. Et pulpitur, som omtales 
1756, men meget vel kan være ældre, udmærkede sig 
derved, at der i et af felterne, i stedet for dydemalerier 
som i de øvrige, var anbragt en urskive til menig
hedens orientering.

I 1840’rne foretoges en istandsættelse og delvis ud
skiftning af stolestaderne, dog i stil med de gamle, 
degnestolen forkortedes og en ny alterskranke op
stilledes; desuden anskaffedes nyt altersølv. Stolenes 
fornyelse fortsatte de næste årtier, hvorpå stole, pane
ler, bænke, altergelænder og døbefont maledes 1868. 
Altertavle og prædikestol befriedes for gamle farve
lag, hvorefter de lakeredes, så egetræets »naturlige 
farve« kom frem, sml. afrensningen af bygningens 
ydre murværk ved den samtidige restaurering. End
videre ændredes de latinske indskrifter til identiske i 
dansk oversættelse.
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1906 maledes stolestadernes »forstykker«, hvor
med antagelig menes gavle, svarende til altertavle og 
prædikestol. Efter en hovedistandsættelse 1964-66 
ved arkitekt Rolf Graae med Einar V. Jensen som 
konservator står hovedparten af inventaret malet, 
mens altertavle og prædikestol fremtræder afrensede.

Alterbord, middelalderligt, af munkesten, ca. 120 
x 180 cm og 100-105 cm højt opført 80-85 cm fra 
korets østvæg.

†Sidealterbord? Ved en undersøgelse i tårnrum
mets gulv 1982 (sml. fig. 9), stødte man ved 
vestvæggen, lidt forskudt mod nord, på et mun- 
kestensmuret parti ovenpå kampestensgulvet. 
Det nåede ud til væggen, men havde ikke som 
venteligt afsat spor på denne, sml. Højby s. 2154 
med fig. 44.55 Der er således måske snarere tale 
om et †fontepodium; vestvæggens gemmeni
cher har en funktion i begge tilfælde.

Alterbordspaneler (fig. 22). Den enkle forside er 
formentlig udført i 1500’rnes første halvdel, 
sml. eksempelvis Jorløse og Kirke Helsinge eller 
Torslunde fra 1561,56 men fremtræder med en 
staffering, som delvis må antages at stamme fra

1694 (sml. *korbuekrucifiks). Den består af tre 
glatte, vandrette planker i enkel ramme, 105,5 x 
190 cm, uden det nedre rammetræ, som er for
nyet 1965.

Stafferingen på de lodrette rammestykker må 
være påført 1694, dog antyder frynsebortens op
deling i skiftevis røde og grønne frynser, at der 
for dens vedkommende er tale om opmaling af 
en ældre detalje (jfr. dateringen).57 I øvrigt står 
panelet siden 1965 mørkebrunt med en gul frak- 
turindskrift på midten foroven: »Mat. 5. v. 24. 
Lad bliffue din gaffue der for Alteret, och gach 
Først hen, Forlig dig med din Broder, kom saa 
och Offre din Gaffue«.58 På de lodrette, sorte 
rammestykker er malet nedhængende gule 
frugtklaser med rødbrune skygger sammen
holdt af bånd.

Kortsidernes paneler, fra 1590’erne, der ikke an
sås for at være udført til denne plads (sml. 
†skriftestol), fjernedes ved restaureringen 1965. I 
hvert fald den nordre kortside, af fyr, 99 cm høj 
(uden to tilføjede planker foroven og forneden) 
og 120 cm lang, er jævnaldrende med stolesta-

Fig. 22. Alterbordet fotograferet, da panelerne undersøgtes inden restaureringen 1964-66, hvorefter nordsidens, 
fra 1590’erne, fjernedes. Forsiden er muligvis udført tidligere i samme århundrede, men står nu med en bemaling 
antagelig fra 1694, suppleret 1965 (s. 2296). Einar V. Jensen fot. 1955. - The altar photographed during the exam
ination of its panels prior to restoration 1964-66; the panels of the north side from the 1590s were then removed. The frontal 
presumably dates from the same century, but its present painting is probably from 1694, supplemented in 1965.
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Fig. 23. Altertavle med reliefskåret årstal 1648 og Christian 4.s kronede monogram, udført i Lorentz Jørgensens 
værksted (s. 2298). LL fot. 1981. - Altar-piece with date 1648 carved in relief and Christian 4’s crowned monogram, 
executed by Lorentz Jørgensen’s workshop.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 157



2298 ODS HERRED

derne, hvis paneler den er nær beslægtet med. 
Den består af tre fag med arkader adskilt af 
smalfyldinger; i siderne mangler de. Arkaderne 
hviler på kannelerede pilastre og har småstreger 
på bueslagene, i sviklerne er treblad ganske som 
den eneste bevarede stolestadelåge. Over arka
defelterne er profillisteindrammede, lave rekt
angelfelter.

Sydpanelet, 112 x 112 cm, virker som en hel
hed med smalfelter i begge sider. Det har to 
glatte, rektangulære fyldinger og skråfas forne
den; muligvis er det lidt yngre end nordpanelet.

De to kortsiders fyldinger har samme farve 
som forsiden, og rammerne er rødbrune. De 
opbevares for tiden i en af præstegårdens ud
længer.

†Alterklæder. 1683 omtales et stjålet klæde, 
hvorefter birkefoged Morten Boesen 1687 
skænkede et nyt af rødt fløjl med frynser for
neden og en række guldgaloner derover samt 
rødt klæde slået fast på altret til at fæste alterklæ
det ved.17 Af et inventarium 1756 fremgår, at der 
på alterklædet, der betegnedes som gammelt, 
var et Jesumonogram og giverens initialer 
M.B.S. (Morten BoeSen, sml. †stolelåge og epi-

Fig. 24. Altertavledetalje, sml. fig. 23. Statuetter fo
restillende Peter og Paulus fra postamentet (s. 2298). 
EM og Erik Skov fot. 1965. - Detail of the altar-piece, 
cf. fig. 23. Statuettes of St. Peter and St. Paul on the 
pedestal.

tafium) samt årstallene 1687.46 Et nyt betræk af 
rødt vadmel anskaffet 1760 har vel snarest afløst 
det underste klæde.22 1779 skænkede kongen et 
nyt fløjlsalterklæde med guldgaloner.46 1861 
burde alterklædet opfarves og forsynes med ga
loner,11 men et nyt anskaffedes inden synet 
1866.18

Altertavlen (fig. 23), med Christian IV.s mo
nogram og reliefskåret årstal 1648, kan henføres 
til Lorentz Jørgensens værksted, ligesom den i 
Vig,59 der er udført med forbillede i Egebjergs. 
Tavlen adskiller sig fra værkstedets øvrige ved i 
midtfeltet at have en fremstilling af Korsfæstel
sen og ikke Nadveren. Desuden ses figurer af 
evangelisterne, foruden Moses og Johannes Dø
beren samt englebørn med våbener for Lorentz 
Jørgensens mæcen, lensmanden på Dragsholm 
1645-58, Christopher Urne og hustru, Sophie 
Lindenow. På gesimsen står to serafer holdende 
medaljon med Christian IV.s kronede mono
gram inden for omskriften hvori årstallet ind
går. Tavlen krones af Frelseren velsignende.

Postamentets bruskværkskartouche har eng- 
lehoved som slutsten. I de flankerende frem
springs muslingeskalnicher står statuetter af Pe
ter med nøglen og Paulus med bog og sværd 
(fig. 24). Til siderne smalle vinger med engleho- 
ved.

Midtfeltets krucifiksfremstilling forekommer 
i tilsvarende udformning på Lorentz Jørgensens 
læremester, Hans Gudewerths store tavle fra 
1640 i Egernførde.60 Kristusfiguren, med stor, 
flettet tornekrone, flankeres af svævende engle, 
tappet til baggrunden; ved korstræets fod knæ
ler Maria Magdalene med hånden under kind, 
og til siderne står Maria og Johannes. I de gen
nembrudte sidefelter Mattæus og Markus, 
begge med bog og symbol. Af ældre fotografier 
fremgår, at de er ombyttet i årene mellem 1908 
og 1918. Mellem evangelisterne og sidevingerne 
er kvindelige hermer med foldede hænder. Over 
dem ses Lukas og Johannes med de faste attri
butter; på bruskvinger bag dem står Moses med 
lovens tavler og Johannes Døberen med lam og 
korsstav. Midtfeltet flankeres af søjler, og der
over sidder englebørn med våbener for lens
manden: »H(r.) Christopher Wrne« og »F(ru)
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Fig. 25. Detaljer fra altertavle (s. 2298) og prædikestol (s. 2306). a-f. Altertavlen (sml. fig. 23). g-i. Prædikestolen 
(sml. fig. 34). a. Lukas. b-c. Moses. d. Mattæusenglen. e. Kristus. f. Maria Magdalene, g. Adam. h. Herme, 
muligvis Håbet. i. Herme, Styrke. EM og Erik Skov fot. 1965. - Details of the altar-piece and pulpit. a-f. Altar-piece 
(cf. fig. 23). g-i. Pulpit (cf. fig. 34). a. St. Luke. b-c. Moses, d. Angel of St. Matthew, e. Christ, f. Mary Magdalene. 
g. Adam. h. Term, possibly Hope. i. Term, Strength.

Sophi(e) Lindenov« som angivet med reliefver
saler på skriftbånd.

I topstykkets medaljon (fig. 26) ses Christian 
IV.s kronede monogram indrammet af bånd 
med reliefversaler: »Herrens engel leire sig om 
voris konge 1648« foranlediget af kongens død

28. febr. To engle, som tidligere holdt palme
grene, støtter kartouchen med monogrammet. 
Tavlen krones af Kristusfigur, hvis sejrsfane for
nyedes ved restaureringen 1964-66, men mang
lede igen 1981.

En tilføjelse til beskrivelsen 1756 fortæller, at

157*
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Fig. 26. Altertavlens topstykke, sml. fig. 23, med Christian 4.s monogram og omskriften: »Herrens engel leire 
sig om voris konge 1648« (s. 2299). NE fot. 1991. - Top section of the altar-piece, cf. fig. 23, with Christian 4’s 
monogram and the legend: The angel of the Lord guards our king 1648.

det øverste af altertavlen tillige med gesimsen 
faldt ned første pinsedag 1780 få minutter efter, 
at degnen havde lagt alterdugen på, og kort før 
præsten trådte ind fra sakristiet.46 Ved den sene
ste istandsættelse fik topstykkets to engle nye 
vinger og Kristusfiguren, som i beretningen si
ges at være meget ødelagt efter nedstyrtning, 
repareredes, et forhold der imidlertid næppe er
kendes i dag, hvorimod gesimsen tydeligvis er 
fornyet.

Præsteindberetningen 1756 gengiver følgende 
indskrifter, i postamentet: »Non est in alio ali- 
qvo salus, nec enim aliud nomen est sub cælo

datum hominibus, in quo oporteat nos salvos 
fieri Act: 4,(12)«, i vingerne (mod nord): »Johan: 
Cap: 17(,3). Hæc est autem vita æterna, ut cog- 
noscant te solum verum Deum, et quem misisti 
Jesum Christum« og mod syd: »Venite filii, me 
audite timorem Domini docebo vos, guste et 
videte, qumam svavis est Dominus Ps: 34(,12 og 
9)«. I gesimsfrisen læstes: »Esto fidelis usq ad 
mortem, et dabo tibi coronam vitæ (Åb. 2,10)«. 
En indskrift med sorte versaler bag på posta
mentet meddeler: »Opmalt 1827«. Ved istand
sættelsen 1868 nymaledes indskrifterne med 
gyldne versaler i dansk oversættelse. Endvidere
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blev tavlen lakeret, efter at gamle farvelag var 
afrenset, »så egetræets naturlige farve kom 
frem« (sml. prædikestol). Siden 1965 står tavlen 
totalt afrenset.

†Løse figurer. »Seks gamle katolske billeder, 
som forestillede Kristi og S. Laurentii lidelser, 
omtrent en alen (ca. 66 cm) høje«, nævnes i præ- 
steindberetningen 1756 med bemærkning om, at 
de havde været stærkt forgyldte.46 Formentlig 
levn af en middelalderlig altertavle.

Altersølv. Kalk, disk og oblatæske, fra 1847. 
Kalken (fig. 27) er 28,5 cm høj, med graveret 
skriveskrift på bægeret: »Egeberg 1847« identisk 
med den samtidige kalk i Kregme (DK. Frborg. 
s. 1568 med fig. 8). Under bægerets mundings- 
rand fire stempler: mestermærke HS for Henrik 
Ludvig Schmidt (Bøje 986), Københavnsmærke 
(18)47, guardeinmærke for Reimer Hinnerup og 
månedsmærke jomfruen.

Den tilhørende disk, 14 cm i tvm., har let 
hvælvet fane, kirkenavn og årstal graveret i 
bunden og under fanen stempler som kalkens.

Oblatæsken, 2,5 cm høj og ca. 10 cm i tvm., 
er cylinderformet, glat. Under bunden og inden 
i låget stempler som kalk og disk.

†Oblatæske. Inventariet 1726 nævner en æske 
til brød på altret;17 den er muligvis identisk med 
en lakeret æske på altret til brød omtalt 1756.46

†Altersølv. Inventariet 1683 anfører en for
gyldt kalk; disken var af sølv, ikke forgyldt og 
»brækket« af ælde. En forgyldt kalk, hvorpå 
stod: »Egeberg 1721«, og en forgyldt disk, af 
københavnsk sølv, fra 1701,17 uden indskrift, be
skrevet 1756,46 er antagelig blevet afløst af det 
nuværende sæt. Ved dets anskaffelse foreslog 
bygningsinspektør Friis, at det ældre sæt blev 
solgt, men i stedet sendtes det til bygningsad- 
ministrationen for ved given lejlighed at kunne 
anvendes ved en af de kongelige kirker i domæ
nedistrikterne (sml. Vig).35

†Alterkande. 1685 anskaffedes en ny tinflaske, 
af krontin på 1 pot,15 formentlig den tinflaske, 
der 1756 opbevaredes hos kirkeværgen.46 1862 
nævnes en større og en mindre porcelænskande, 
sidste gang omtalt i inventariet 1962.19

Sygesæt bestående af kalk (fig. 28) og disk fra 
1747, omgjort af det ældre †sæt. På den sekstun-

Fig. 27. Alterkalk udført 1847 af Henrik Ludvig 
Schmidt, København (s. 2301). LL fot. 1982. - Chalice 
1847 executed by Henrik Ludvig Schmidt, Copenhagen.

gede fod graveret skriveskrift: »Ege Bieris 
Kalch og Disch« og på fodpladen: »C Ring 
1747« for konrektor Christian Ring (sml. †sejer- 
værk); under bunden er indprikket vægtangivel
sen: »W 17 lod 3 ort«. Under fodpladen ses fire 
stempler: mestermærke MM over 1745 for Ma
thias Møller (Bøje s. 75), Københavnsmærke 
1747, guardeinmærke for Peter Næboe og må
nedsmærke skorpionen. Den tilhørende disk,
9,5 cm i tvm., har graveret hjulkors på fanen og 
under bunden med skriveskrift: »Egebieris - C. 
Ring 1747«. Desuden ses mesterstempel som 
kalkens gentaget. Sættet opbevares i skindbe- 
trukket futteral med stemplede ornamenter.

Oblatæsken (fig. 29), fra 1715, oval, ca. 5,5 cm 
høj og 9,5 x 7,5 cm, er først senere kommet til 
kirken, jfr. det graverede spejlmonogram FAK 
og 1733 på lågets flade midtfelt; langs randen 
drevet pærestav. Under bunden fire stempler,
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Fig. 28. Sygekalk fra 1747 udført af Mathias Møller, 
København, antagelig skænket af konrektor Chri
stian Ring samme år (s. 2301). LL fot. 1982. - Chalice 

for the Sick 1141 executed by Mathias Møller, Copenha
gen, presumably donated the same year by vice-principal 
Christian Ring.

Fig. 29. Sygesættets oblatæske udført af Morten 
Christen Kirchhof, København. På låget graveret 
spejlmonogram FAK (s. 2301). LL fot. 1982. - Wafer 
box by Morten Christen Kirchhof Copenhagen. Part of 
the Communion set for the Sick. Back-to-back monogram 
FAK engraved on the cover.

mestermærke MCK over 1713 for Morten Chri
sten Kirchhof (Bøje 328), Københavnsmærke 
1715, guardeinmærke for Conrad Ludolf og må
nedsmærke skorpionen.

†Sygesæt. 1683 beskrives kalk og disk til de 
syge som gammel, »forstøtt« og ubrugelig. To 
år senere var et nyt sæt, af sølv, med pose tillagt. 
Det omstøbtes 1747 til det nuværende,17 og et 
nyt †futteral anskaffedes, men 1766 bekostedes 
en skindpose, da den gamle var »reent øde«.61 
1685 købtes en †tinflaske af manggods, på 1 
pægl, til sygebrug,17 formentlig den ene af de to 
små tinflasker, der 1738 opbevaredes i præste
gården sammen med sygesættet.8 1753 anføres 
en liden og en mindre tinflaske hos kirkevær
gen, Christian Hansøn.21

Alterstager (fig. 53), sengotiske, 44 cm høje, 
med ensdannet fod- og lyseskål i flere afsæt, 
sidstnævnte dog mindre. Det slanke skaft har tre 
skarpt profilerede ringe. - Syvarmet stage, fra 
1900’rne, på cirkulær fod, såkaldt Grundtvig- 
stage.

†Alterbøger. 175646 anføres en gammel »søn- 
dret« alterbog in qvarto bekostet af kirken 1688, 
et ritual in qvarto, i præstegården og en gradual.

Messehagler. Der findes tre: En af rødt fløjl 
med latinsk kors og kanter af guldgalon, en 
grøn og en hvid fra 1985.

†Messehagler. 1683 var haglen af rødt blom
stret fløjl, dog gammel; 1685 fik den nyt for og 
nye guldgaloner og er antagelig identisk med 
den, der nævnes 1726.17 1756 havde kirken en 
gammel messehagel af karmoisinrødt fløjl med 
guldgalon, hvorpå stod 1613, 1685. 1779 skæn
kede kongen en ny fløjlsmessehagel med guld
galoner.46

†Skriftetavle. Inventariet 1756 omtaler et reg
nebræt i skriftestolen,46 brugt i forbindelse med 
altergang.

Alterskranke, fra 1844,62 svarende til den sam
tidige i Odden (s. 2104). Af jern, med spinkle 
runde, lodrette standere, hvorimellem kryds af 
firkantjern, og håndliste af bøg. Rødmalet und
tagen håndlisten, som står i træets farve. For
men er firkantet. Af fotografi fra 1918 fremgår, 
at standernes opstilling er ændret. 1965 rykkedes 
hele skranken ca. 80 cm mod vest, så at præsten
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frit kunne komme til altret uden at benytte låge. 
En †alterskranke anskaffedes 1767.17

Font (fig. 30), romansk, af rødlig granit, Ros
kildetype.63 Foden er en grov, kun lidet tildannet 
sten fra restaureringen 1964-66. Tidligere på en 
fod af »nyt murværk«. Tvm. 70 cm. Kummen, 
som minder om den i Nørre Asmindrup (s. 
2266, fig. 34), har lille tovsnoning foroven og 
næsten lodrette sider med affasning forneden, 
hvorunder en mindre rundstav. Nederst et led, 
som er tilspidset på midten. 1868 maledes fon
ten,18 men året efter ønskedes oliemalingen fjer
net.11 Opstillet på møllesten ved nordvæggen i 
andet fag fra øst.

†Fontepodium? se †sidealterbord?
Dåbsfade. 1) O. 1550, af messing, stemplet 

»RS« på fanen.64 Tvm. 69 cm. Det store fad har 
midt i bunden en mindre medaljon med drevet, 
udvisket fremstilling af Bebudelsen.65 Det anes,

Fig. 30. Romansk døbefont af granit på fod fra re
staureringen 1964-66 (s. 2303). LL fot. 1981. - Roma
nesque granite font on a base from the 1964-66 restoration.

Fig. 31. Dåbskande af tin med stempel for Flans Høy 
(s. 2303). Erik Skov fot. 1968. - Baptismal ewer of 
pewter with the mark of Hans Høy.

at der udenom har været en indskrift. Yderst ses 
ligesom på fanen en drevet bort med hjorte for
fulgt af hunde og inden for denne stemplede 
stjerneornamenter. 2) Formentlig fra 1800’rnes 
slutning, af messing, med drevet græsk kors i 
bunden svarende til de af Martin Nyrop tegnede 
pengebøsser.

To †dåbsfade af tin nævnes første gang i in
ventariet 1862.19 1870 ansås det lille for over
flødigt, eftersom det store smukke messingfad 
(jfr. ovf.) burde benyttes.11

Dåbskande (fig. 31), anskaffet 1870 for at be
nyttes sammen med det store messingdåbsfad. 11 
Af tin, med versaler stemplet Hans Høy på han
ken.66 25 cm høj. Kanden er af nyklassisk form, 
såkaldt chokoladekandetype, sml. f.eks. Svalle- 
rup (s. 1600, fig. 18). På korpus graveret skrive
skrift: »Egeberg Kirke 1870«. En †dåbskande, an
skaffedes 1830,35 vel den tinkande til dåben som 
nævnes i inventariet 1862 foruden en †kobberteke- 
del til dåben.19
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Et *korbuekrucifiks (fig. 33), fra o. 1275, tjener 
som alterprydelse i Haderslev domkirke.67 
175646 stod det over koret på en fyrretræsbjælke; 
en indskrift bag på korstræet oplyste: »Dette 
Kaars haver jeg Peder Pedersøn Skovrider i Led
strup paa nye igien ladet stafferet Kirken til Pry
delse 1694« (sml. †gravsten nr. 3 over Mogens 
Mogensen Holst, født i Lestrup, siden 1694 
skovrider). På den side af †korbuebjælken, som 
vendte ned mod kirken, læstes: »Ligesom Mo
ses ophøjede Slangen i Ørken, saa skal og Men- 
niskens Søn ophøjes, paa det at hver den som 
troer paa hannem ikke skulle fortabes, men have 
det ævige liv. Joh. 3 v. 14. 15. 1694 Elias Han 
1694«, og på den anden side, mod altret, var 
følgende vers (sml. Højby s. 2164):

Betænk du Menniske, som her fremgaar 
At du er Aarsag til Christi Saar,
Han døde for dig, at du maat leve,
Ingen Kierlighed kand større blifve. 1694.1593.

Farverne, der blev beskrevet 1908, ansås da 
for næppe at være mere end 100 år gamle. Ind
skrifterne var malet med gul fraktur på rød 
bund. Figuren havde bleg kødfarve og sort hår,

tornekronen var grøn, lændeklædet hvidt med 
gyldne rande og blåt for, korsarmene violette, 
randene grå med grønne striber. Evangelist
mærkerne stod grå på blå bund.

1865 trængte krucifikset til at renses, repareres 
og ferniseres;19 året efter flyttedes det til tårn
rummet med den begrundelse, at det var »et 
mådeligt arbejde uden kunstnerisk værdi«.68 
1908 blev det fundet liggende i stumper og styk
ker mellem forskelligt skrammel på våbenhus
loftet (fig. 32). Da det viste sig, at så godt som 
alle dele var til stede, tilbød Nationalmuseet at 
anbefale et tilskud fra ministeriet til dets istand
sættelses. Men kirken reagerede ikke. Først 1921 
blev krucifikset sendt til undersøgelse i Køben
havn; da var det imidlertid så medtaget, at til
skud til dets konservering blev gjort afhængig 
af, at kirken også selv bidrog. Da den ikke øn
skede det, overtog museet krucifikset mod en 
godtgørelse på 500 kr. 1944 vedtoges en afståelse 
til Haderslev domkirke, hvor det blev opstillet 
som alterprydelse i stedet for et tysk krucifiks.

†Korgitter? muligvis fra 1593, jfr. det malede 
årstal, som 1756 sås bag på en †korbuebjælke 
(sml. *korbuekrucifiks).

Fig. 32. *Korbuekruci- 
fikset fotograferet da det 
var hentet ned fra loftet, 
sml. fig. 33 (s. 2304). 
Ældre fot. i NM2. - 
*Chancel-arch crucifix 
photographed after it was 
brought down from the loft,
cf. fig. 33.

Fig. 33. *Korbuekruci- 
fiks fra tiden o. 1275, tje
ner nu som alterprydelse 
i Haderslev domkirke (s. 
2304). LL fot. 1949. - 
*Chancel-arch crucifix 

from the close of the 13th 
century, now embellishing 
the altar of Haderslev Ca
thedral.
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Fig. 34. Prædikestol ud
ført mellem 1648 og 1658 
i Lorentz Jørgensens 
værksted (s. 2306). LL 
fot. 1981. - Pulpit made 
between 1648 and 1658 by 
Lorentz Jørgensen’s work
shop.

Prædikestol (fig. 34), antagelig leveret i tiåret 1658, da Christopher Urne, hvis våben ses på 
mellem Frederik III.s tronbestigelse 1648 og den tilhørende himmel, ombyttede Dragsholm
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len med et i Norge. Stolen er ligesom den lidt 
ældre altertavle udført i Lorentz Jørgensens 
værksted,59 sml. de signerede prædikestole i 
Holmstrup fra 1647 og den langt yngre, fra 
1679, i Nørre Jernløse.69 Oprindelig mægler ved 
den i øvrigt fornyede trappe.

Stolens fem fag, der flankeres af dydehermer, 
illustrerer ligesom på den et fag større stol i 
Holmstrup Adam og Evas historie: 1) Adams 
skabelse, 2) Evas skabelse af den sovende 
Adams ribben, 3) Syndefaldet, 4) Uddrivelsen 
af Paradis (fig. 35a og 25g) og 5) Adam og Eva i 
færd med henholdsvis at grave og spinde efter 
Uddrivelsen (fig. 35b). De flankerende hermer, 
hvis rækkefølge ændredes 1965, repræsenterer 1) 
Tro (kun den lodrette korsstav bevaret), 2) 
Håb? med korslagte hænder (fig. 25h), muligvis 
oprindelig holdende anker (sml. Butterup s. 74),
3) Kærlighed med barn på armen og 4) 
Styrke med lod hvorpå vægtangivelse 10 
(fig. 25i), attributtet i den anden hånd, antagelig 
et sværd, mangler (sml. Nørre Jernløse s. 101 
med fig. 16).

Opbygningen er den af værkstedet normalt 
benyttede, sml. eksempelvis Højby (s. 2165, fig.
61 og 64). Under storfelternes bruskede arkader 
med englehoved som slutsten er et ovalfelt lige
ledes indfattet i bruskværk, som også fremhæ
ver hermeskafternes masker eller frugtklaser. 
Over det glatte postament er indskudt et karnis- 
formet led; begge brydes på hjørnerne af knæg
te med diademhoved. Tilsvarende markering 
mangler nu mellem de udskårne hængestykker. 
Bøjler med englehoved markerer gesimsens 
hjørner. Under kurven hænger drueklase støttet 
af tre bruskede bøjler.

Den regelmæssigt ottekantede himmel er ud
formet som en illustration af Johannes’ syn på 
Patmos (Åb. l,12f), sml. Højby eller Store Tå
strup,70 hvor den kronende Kristusfigur med 
strålekrans om hovedet og syv stjerner på fing
rene er bevaret. På hjørnerne står flammevaser 
og mellem dem kartoucher, hvoraf tre med reli
efskæringer: Frederik III.s monogram flankeret 
af våbener for lensmanden, Christopher Urne, 
og hans hustru, Sophie Lindenow. Den glatte 
frise brydes ligesom kurvens af bøjler med eng-

Fig. 35a-b. Detaljer af prædikestolen, sml. fig. 34. a. 
Adam og Eva på vej ud af Paradiset, b. Adam og 
Evas jordeliv (s. 2307). EM og Erik Skov fot. 1965. - 
Details of the pulpit, cf. fig. 34. a. The Expulsion of 
Adam and Eve. b. Adam and Eve Provided with Clothes 
and Tools.

lehoved; nedenunder er udsavede hængestyk
ker. Undersiden deles ved profillister i felter, det 
midterste med indridsede stråler. Opgangen er 
ny, men værkstedets karakteristiske mægler be-
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Fig. 36. Indre, set mod øst. LL fot. 1981. - Interior to the east.

varet, sml. eksempelvis Store Tåstrup (s. 335). 
1965 flyttedes den fra østre til vestre vange. I øst 
er ind mod væggen anbragt et stykke nærmest 
formet som en vinge, der ser ud til at være jævn- 
aldrende med stolestaderne. Det kan enten have 
hørt til prædikestolens forgænger eller måske 
være vingen af en ældre altertavle.

175646 gengives følgende indskrifter, på en 
†dør til opgangen: »Gen XXVIII, v. 17. Hic do
mus dei et porta coeli 1708« og i storfelternes 
kartoucher som kommentarer til billederne: 
»Gen. 1 v. 27. Adam e deo creatur«, »Ex costa 
sit mulier Gen. 2. 28 [22]«, »Rom: 5. 12. Origo 
peccati«, »Gen. 3. 24. Poena peccati« samt nær
mest vinduet »Gen. 3. 19. Panis qværendus«. I 
postamentets frise læstes: »Es. XL. v. 8. Verbum 
dei manet in æternum« og i frisefelterne for
oven: »Evangelium est potentia dei ad salutem 
credenti. Rom. 1. v. 16«. I himlens frise stod:

»Beati qui audiunt verbum dei, et servant illud. 
Luc: XI. v. 28.«. Foruden de ovenfor beskrevne 
reliefskæringer på tre af topkartoucherne næv
nes de tre sidstes endnu eksisterende: sammen
skrevne initialer, muligvis BLD (sml. †stolelå- 
ger), Christian V.s monogram og årstallet 1694. 
Ved restaurering 1868 erstattedes de latinske 
indskrifter, ligesom på altertavlen, af tilsvarende 
i dansk oversættelse. Samtidig fik stolen, efter at 
de gamle farver var fjernet, tre lag lak, »så at 
egetræets naturlige farve kom frem«.18 Såvel 
indskrifter som lak afrensedes 1965. - Stolen står 
ved sydvæggen i tredje fag.

Stolestaderne (fig. 37), med reliefskårne årstal
1590, 1591 og 1592, svarer til Søndersteds og 
nogle af staderne i Undløse71 samt Fårevejle 
(Ods hrd.). En del er dog fornyet midt i 
1800’rne,72 men i overensstemmelse med de 
gamle.



Fig. 37-38. Stolestadegavle, udført i Harmen snedkers værksted. 37. Til venstre gavl med reliefskåret årstal 1590, 
antagelig oprindelig hørende til †skriftestol. På gavlens bagside indskåret ornament, fig. 38 (s. 2309). NE fot. 
1991. Til højre nordrækkens østligste gavl med årstallet 1592 (s. 2309). LL fot. 1981. 38. Den indvendige side af 
†skriftestols gavl med spor efter pultbræt (s. 2311). LL fot. 1981. - 37-38. Bench-ends, made by Harmen Carpenter’s 
workshop. 37. To the left bench-end with the date 1590 probably originally part of a †confessional, cf. fig. 38. To the right 
bench-end to the east in the north row. 38. Back of the bench-end with traces of former desk panel of †confessional.

EGEBJERG KIRKE

Gavlene har joniske pilastre med et lille, ka
rakteristisk trekantet blad mellem kapitælets vo- 
lutter; de afsluttes af en trekantgavl med stærkt 
fremspringende lister hvorpå tandsnit eller ind- 
skårne streger, som også findes i nogle af ge
simsfriserne. På bagsiden af tre gavle er indskå
ret et ornament (fig. 38), som findes næsten 
identisk i de ovennævnte kirker. Såvel ryglæn 
som sæder er udskiftet i ny tid, men ældre hatte

knager af træ er bevaret.
Imellem de to gavle ud for prædikestolen sid

der en fast låge med arkadefelt, hvis bueslag hvi
ler på kannelerede pilastre; i sviklerne treblad. 
Udformningen ses identisk på det panel, der

dækkede alterbordets nordside, sml. †skriftestol 
nr. 1, og svarer stort set til indgangspanelernes. 
Disse er let varierede, men alle udført efter 
samme skema med arkadefyldinger, hvorimel
lem enten kannelerede pilastre eller smalfyldin
ger. Langs væggene er anbragt nyere paneler.

Gavlene er især beslægtet med stolene i Fåre
vejle, hvis let genkendelige hoveder viser, at de 
er udgået fra Harmen snedkers produktive 
værksted, sml. også prædikestolen i Nørre As
mindrup (s. 2268).

En del af gavlene har indskrifter med relief
versaler i fordybet felt således de to vestligste, i 
syd: »IHS Mas Nelssen Kirckerge 1590« (se
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†skriftestol) og i nord: »Iens Nielsen Kerkeverge 
anno 1591«. På første gavl i sydsiden vest for 
indgangen læses: »Iens Pedersen sognehere anno 
1591« og på de to østligste gavle, i syd: »Boeld 
Anderse Kirckeverge Høstrv 1592«, i nord: 
»Marine Peder Hemmingsens 1592«. Over 
sidstnævnte indskrift er der mellem pilasterkapi- 
tælerne en roset. Gavlenes opstilling med tilfæl
digt anbragte mands- og kvindenavne illustrerer 
de forandringer i opstillingen, som er sket i for
bindelse med fornyelser og reparationer.

Fra beskrivelsen 175646 kendes indskrifter, 
sandsynligvis malede, på de fjernede †låger. På 
den første i sydsiden: »Jer. 17.14. Herre læg du 
mig, saa bliver jeg sund, frelse du mig, saa bli
ver jeg frelst, thi du est min Roes. M(orten) 
B(oe)S(en): 1694« (sml. †alterklæde, epitafium 
og †gravsten nr. 2). På den anden i nordrækken: 
»Es: XXX v: 15. In silentio et spe erit fortitudo 
mea. A(nna) H(ansdatter) W(iwild) uxor. Dn: 
A(ndreas) N(ielsen) C(rystalsin) 1694« (sml. 
†pengetavle og gravsten nr. 3), på den tredje: 
»Ps. 119. v: 50.92. det er min Trøst i min Elen

dighed, thi mine Ord Vederqvæge mig. item. 
Dersom din Lov ikke havde været min Trøst i 
min Elendighed, da havde jeg omkommet. I.L. 
S.L.I.B.S. 1694. Betænk Døden«. Endelig læ
stes på den fjerde stoledør: »Betænk Døden saa 
giør du aldrig ilde. 1708«.

Gavle og indgangspaneler er mørkebrune, 
stolesæderne meget mørkegrønne, ryglæn, 
vægpaneler m.m. lysgrønne.73

I nordkapellet står løse stole fra restaureringen 
1964-66.

Bænke. 1) 17-1800’rne, med høj, udsavet, tun
get sarg. 1908 i våbenhuset, nu i nordkapellet. 2) 
To, fra 1800’rne, med tremmeryg, i midten dog 
et kryds, sml. †skriftestol nr. 2. Der kan dog 
også være tale om to af de tre nye bænke, som 
1868 anskaffedes til sangbørnene.18 Lysebrune. I 
koret. †Bænk. En bænk, hvis ryg havde udsa
vede balustre fra 1700’rne, måske fra †alter- 
skranke, stod 1918 i våbenhuset.

†Skriftestole. 1) Med reliefskåret årstal 1590 og 
formentlig som vanligt udført af panelværk.74 
Dens indskrifter er gengivet i beskrivelsen fra

Fig. 40. Detalje af deg
nestolen med Urnevå
ben (s. 2311). LL fot. 
1981. - Detail of the 
parish clerk’s pew with the 
Urne coat of arms.

Fig. 39. Degnestol fra 
1500’rnes første tredje
del, væsentligt ændret (s. 
2311). LL fot. 1981. - 
Parish clerk’s pew from the 

first third of the 16th cen
tury, considerably altered.
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1756;46 formentlig har den stolegavl (fig. 37), 
der nu står længst mod vest i sydsiden hørt til 
den stol, der 1756 benævnes skriftestolen. Dels 
er indskriften: »I.H.S. (Jesumonogram) Ma(d)s 
Nelssen kirck(v)erge« identisk med den »på si
den af skriftestolen, ned mod kirken«, dels er 
der på gavlens indvendige side spor af et pult
bræt (fig. 38), som ikke hører til et almindeligt 
stolestade. Det kan ikke udelukkes, at det panel 
(sml. fig. 22), der 1965 fjernedes fra alterbordets 
nordside, hvor det var øget med et bræt foroven 
og forneden, kan have udgjort stolens forside. 
Målene på dets fyldinger svarer til den faste sto
lelåge, som er anbragt i søndre stolerække foran 
prædikestolen. Det skulle da være identisk med 
den side, der vendte mod koret, og som 1756 
havde tre »afdelinger«, dvs. fag. I det første sås 
foroven ordet »Contritio« (Sorgen, Angeren) 
og nedenunder »Gal. 3 v. 24. Loven er en Tugte
mester til Christum, at vi skulle blive retfærdig- 
gjorte af Troen«. I den anden foroven »Fides« 
og nedenunder »Ebr. 12 v. 2. Seer hen til Troens 
Begyndere og Fuldkommere Jesum, hvilken

isteden for den Glæde ham var foresat, lidde 
Kors«. I den tredje oventil »Vita nova« og ne
denunder »Matth. 3. v. 8. Giøre Frugt, som hø
rer til Omvendelse. Anno 1694«. På døren læ
stes: »Matth. 11 v. 28. Kommer hid til mig alle I 
som arbejde og ere besværede, jeg vil giøre Eder 
Hvile« og »Phill. 2 v. 12. Forarbejder eders egen 
Saliggiørelse med Frygt og Bevelse«.

Inden i skriftestolen stod: »Matth. 16 v. 19. 
Jeg vil give dig Himmeriges Nøgle, hvad du 
faaer bunden paa Jorden, det skal være bunden i 
Himmelen, og hvad du faaer løst paa Jorden, det 
skal være løst i Himmelen«. Det fremgår ikke 
direkte af arkivalierne, hvornår stolen fjernedes, 
men det er snarest sket i forbindelse med byg
ningsarbejder o. 1820, da også en ny skriftestol 
indrettedes, jfr. nr. 2.

2) 1819 indleveredes overslag til bl.a. to nye 
bænke med gelænder og en stol til præsten i sa
kristiet,29 utvivlsomt identisk med de to malede 
bænke og en stol til præsten i skriftestolen, som 
opregnes i inventariet 1862.75 Bænkene er mu
ligvis de to, der nu står i koret.

Degnestol (fig. 39), fra 1500’rnes første tred
jedel, muligvis sammenstykket og ændret i det 
mindste 1844, da den omarbejdedes og forkorte
des med ny bagklædning og nyt bræddegulv35 
samt igen 1964-66.

Stolebænken er afkortet, så at rygpanelet nu 
består af 2½ fag, foruden den indrammende pro
filliste til et fjerde fag. På den indvendige side af 
gavlene er udsparet en medaljon, den østre med 
Urnevåben, fig. 40 (sml. degnestolen fra 1525 i 
Store Tåstrup s. 336 med fig. 22), den vestre 
med roset omgivet af større fiskeblærer, hvori 
flere mindre. Vangernes svungne overside ender 
i sengotisk, udskåret bladværk, som løber ud i 
et lille, kun lidet udformet hoved over forsidens 
sekskantede søjle; denne er fornyet på den vestre 
gavl, hvor hovedet mangler. Den øvre afslut
ning i form af spir eller bladflig savnes på begge 
gavle. En yngre sædeplanke, af fyr, er hævet ca.
10 cm, muligvis samtidig med fornyelsen.

Forpanelet består nu af to fag, af hvilke det 
østre fungerer som skabslåge; den har oprinde
ligt låseblik og tre gangjern, hvoraf det midterste 
ender i roset med dørring. I den anden fylding og
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Fig. 41. Korets sydside med degnestolen foran den 
østligste hvælvpille (s. 2311). Einar V. Jensen fot. 
1955. - South side of the chancel with the parish clerk’s 
pew in front of the most easterly vault pier.

på rammerne sidder tilfældigt indslåede roset
nagler. Hængselspor på den vestre gavl viser, at 
der også i denne side har været en låge, som det 
eksempelvis kendes fra Lage Urnes degnestol i 
Roskilde domkirke.76 Gavlene er stærkt for- 
skårne, så at den øvre afslutning ikke kan erken
des. Stolen lukkedes indtil 1965 mod vest af en 
låge, muligvis den der er flyttet til søndre sto
lerække ud for prædikestolen.

I pultbrættet findes mange indridsede og ind- 
skårne initialer og årstal, eksempelvis: »Niels 
Hansøn Lollik 1624«, sammenskrevet »NHL«, 
»Iohannes Petri Coagensis 1634«, »IN 1810« og 
»PLS CCL 1831«. Også på forbrættet er der 
skæringer, bl.a.: »IMMI 1571«.

Stolen står med en rødbrun maling og lyse-

gråt på profillisterne.77 Beslagene har mønje- 
farve. På den faste forsidefylding er med hvide 
versaler malet: »Psal cantabo domino 34. sem
per lavs eivs in ore meo« (SI. 34,2). Længere 
nede er senere tilføjet årstallet 1694 med gul 
farve. Bænkens Urnevåben har grønne fjer og 
gul klo på mønjefarvet skjold. Indtil 1965 stod 
stolen i andet fag med ryggen mod sydvæggen; 
foran den var anbragt kortere stolestader i for
længelse af sydrækkens øvrige. Da denne ind
bygning i stoleværket ansås for skæmmende 
fjernedes de foranstående stole, mens placerin
gen i øvrigt bibeholdtes.

†Degnestol? Ifølge brev af 25. aug. 1848 var der 
da her og i Vig »et par kirkesangerstole i korene, 
hvis vangestykker har nogle gotiske ornamen
ter, der er simple, men efter mit [bygningsin
spektør Friis’] skøn i en ren og stor stil«.78

Yngre paneler med spejlfyldinger som indtil 
1964-66 havde plads på østvæggen, hvor de 
flankerede alterbordet, opbevares for tiden i en 
af præstegårdens udlænger. †Paneler. Endnu 
1918 var der et stykke panel fra 1600’rnes første 
halvdel op ad skibets nordvæg, men kun i de 
øverste stole. Det havde arkadefelter, hvis bue
slag med stregmønster hvilede på kannelerede 
pilastre; i sviklerne var bladværk i fladsnit. Den 
oprindelige funktion kan nu næppe bestemmes. 
Panelets nedre del var savet af, sml. f.eks. Sær
slev (s. 1707 med fig. 30).

†Skabe. 1) Sandsynligvis middelalderligt, om
talt 1683 som en jernbeslået blok til at opbevare 
kalk og disk, uden låse. Disse anskaffedes året 
efter.79 Antagelig identisk med det gamle ege- 
skab i sakristiet, nævnt 1756.46

2) 1683 opregnes foruden ovennævnte et skab 
med to rum, uden låse, til at opbevare alterklæ
der i.17 3) 1756 nævnes et gammelt skab eller 
fjæleværk i våbenhuset.46

Pengeblok, 1862,80 nu kun 21 cm høj, men for
mentlig oprindelig svarende til blokken i Vig, 
med jernbånd om den øvre kant og jerndækket 
låg med yderligere et jernbånd hvori penge
tragt. Dette bånd lukker over krampe på for
siden. Lysegrågrøn som stolestadernes ryglæn. I 
skibet, øst for indgangsdøren.

†Pengebøsser. 1862 nævnes to blikbøsser.19
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Pengetavle, 18-1900’rne, formet som en skuffe 
med lukket låg, hvori pengetragt, og lås på si
den. Udsavet rygbræt og drejet håndtag. †Pen- 
getavler, omtalt 1756. Bagpå den ene var udskå
ret: »Eegeb. Eccles. Pastor A.N.S.C. 1698 d. 25 
Dec.« for Anders NielSen Chrystalsin (sml. 
†stolelåge og gravsten nr. 3). På den anden stod: 
»S.P.« (sognepræst).46 Inventariet 1862 opregner 
tre pengetavler.19

Dørfløjene stammer fra 18- eller 1900’rne. 1-2) 
1868 anskaffedes indgangsdøren til sakristiet og 
døren mellem dette og koret.18 Begge har ni 
høje, smalle fyldinger anbragt i tre rækker med 
tre i hver. Lys brungul med lysegrå fyldinger på 
begge sider. 3) Til sakristiet er uden for denne en 
glat dør, som er mørkebrun udvendig, lysegrå 
på indersiden. 4) 1924-25 udvidedes åbningen 
mellem våbenhus og skib; her indsattes en fløj
dør med fem fyldinger i hver fløj.19 Døren står i 
blank egetræ. 5) 1949 udvidedes indgangsdø
ren,19 der er en fløjdør, flammeret på ydersiden, 
glat indvendig; farveholdningen er henholdsvis 
mørkebrun og lys brungul.

†Pulpitur, omtalt 1753 da stolene på pulpituret 
og i kirken repareredes med 40 søm.21 Af præ- 
steindberetningen 175646 fremgår, at det var på 
ti fag med malede billeder af de tre teologiske og 
de fire kardinaldyder, hvilket ses af underskrif
terne: »Fides« (Tro), »Spes« (Håb), »Caritas« 
(Kærlighed), »Justitia« (Retfærd) til den ene side 
samt »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Joh. 
14(,6)«. I den sjette afdeling, dvs. felt eller fag, 
var en skive til et urværk, som tidligere havde 
stået i kirken, med underskrift: »Ere der ikke 
tolv Timer om Dagen? om nogen vandrer om 
Dagen, han støder sig ikke, thi han ser denne 
Verdens Lys. Joh. 11 (,12)«. I syvende felt læstes: 
»Salige ere de spagfærdige, thi de skal eje Jor
den. Matth. 5(,5).«, endvidere »Prudentia« 
(Klogskab), »Fortitudo« (Styrke) og i den tiende 
»Temperantia« (Tålmod).

En tilføjelse til beskrivelsen 1756 oplyser, at 
»pulpituret 1779 befandtes aldeles brøstfældigt 
og blev med tilladelse nedtaget og derimod ind
rettet med nye stole«.46 Det synes at være blevet 
opstillet i tårnet, hvor det indrettedes til ung
dommen på en måde, så at der blev dobbelt så

megen plads som tidligere. Derefter siges kirken 
at være blevet »ordentligere, værdigere og ulige 
lettere at tale i end forhen«.

For at skaffe plads nok i kirken uden at opføre 
en tilbygning foreslog synet imidlertid 1866, at 
tårnbuen udvidedes, pulpituret fjernedes, og 
den nederste del af kirken forsynedes med stole, 
hvoraf en del allerede fandtes uden at kunne 
bruges. Det gamle pulpitur kunne derefter for
mentlig benyttes som »støtte« under orglet 
(s.d.).111868 betaltes snedkermester J. Larsen for 
opbrækning af gulv på det gamle pulpitur og 
nedtagning af trapper samt tømmerværk, hvor
efter pulpituret anbragtes op ad tårnrummets 
vestvæg (sml. †orgel).18

I forbindelse med en udgravning i tårnrum
met 1982 fandt man seks afsavede søjler (fig. 42) 
af lidt forskellig højde (77-89 cm), med en staf
fering antagelig fra 1800’rnes begyndelse. Det 
glatte skaft er hvidmalet, vulsten derover for
gyldt og kapitælets forside, som er den eneste 
bemalede, mørk grøn med en lysere stribe langs 
kanten foroven og forneden. Samme farve er 
brugt til palmetten, hvis blade har gul skygge. 
Opbevares for tiden i en af præstegårdens ud
længer.

Fig. 42. Pulpitursøjler fundet under udgravning i 
tårnrummet (s. 2313). HS fot. 1982. - Columns from a 
gallery found when the tower chamber was excavated.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 158
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Fig. 43. Orgel fra 1983 efter tegning af Rolf Graae og 
Erling Jessen, med anvendelse af dele fra 1866 (s. 
2314). NE fot. 1991. - Organ from 1983 drawn by Rolf 
Graae and Erling Jessen, using parts from 1866.

Orgel (fig. 43), 1983, med 12 stemmer, to ma
nualer og pedal, bygget af Gunnar Fabricius 
Husted, Fredensborg. Disposition: Manual I: 
Principal 8’, Gedakt 8’, Oktav 4’, Gemshorn 2’, 
Mixtur III. Manual II: Rørfløjte 8’, Spidsfløjte 
4’, Kvint 2 2/3’, Italiensk principal 2’, Terts 1 
3/5’; svelle. Pedal: Subbas 16’, Koralbas 4’. Faca
den fra 1866 er, sammen med en del af orgel
huset, genanvendt i omdannet og udvidet skik
kelse efter tegninger af Rolf Graae og Erling Jes
sen. Manualværk I er placeret over spillebords- 
partiet, bag facaden fra 1866; bagved dette står 
manualværk II, med svellefacade; de to manual
værker flankeres af pedalværket, hvis tilbage
trukne facader er udformet under hensyntagen 
til den gamle facades stil. Samtlige prospektpi
ber tilhører Principal 8’. I vest.

†Harmonium, anskaffet 1846,81 stod 1863 på 
tårnrumspulpituret.18 †Orgel, 1866, med seks 
stemmer, bygget af Knud Olsen, København,

og anskaffet ved bidrag fra Odsherreds Jorde- 
bogskasse og menigheden.19 Ombygget 1952 af
I. Starup & Søn, København. Den oprindelige 
disposition har antagelig været: Bordun 16 Fod, 
Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, 
Fløite 4 Fod (eller Quint 2 2/3 Fod), Octav 2 
Fod. Disposition efter ombygningen: Bordun 16 
Fod, Gedakt 8 Fod, Quintatøn 8 Fod, Principal
4 Fod, Quint 2 2/3 Fod, Octav 2 Fod. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. Nygotisk facade med 
klingende og stumme prospektpiber af tinlege
ring, opstillet i tre pibefelter. Sokkelen havde tre 
fyldingsfelter, beregnet til indbygning i pulpi
turbrystningen; på fodlisten læstes årstallet 
1866. Spillebordet var anbragt i orgelhusets syd
side. 1907 besluttedes det at lade orgelfacaden 
male »i stil med altertavle og prædikestol«.19 
Orglet opstilledes først på det ældre tårnrums- 
pulpitur, men allerede 1868 blev dette udskiftet 
eller gennemgribende omdannet. Til erstatning 
for tremmeværket i den gamle pulpiturforside 
udførtes fire fyldingsfelter, der sammenbygge
des med de tilsvarende felter i orgelfacadens 
sokkel.18 På et senere tidspunkt omdannedes 
pulpituret til et podium. Facaden er, i udvidet 
skikkelse, genanvendt i det nuværende orgel.82

Fig. 44. Lysekrone formentlig fra 1600’rnes anden 
halvdel, skænket af herredsfoged Claus Byssing (s. 
2315). LL fot. 1981. - Chandelier, probably from the se
cond half of the 17th century, donated by Claus Byssing, 
district judge.
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Fig. 45-46. Klokker. 45. Støbt 1550 af Laurids Matsen, København, til kirken i Vig (s. 2315). 46. Støbt 1601 af 
Borchart Qvellichmeyer (s. 2316). LL fot. 1981 - Bells. 45. Cast 1550 by Laurids Matsen, Copenhagen, for the church 
in Vig. 46. Cast 1601 by Borchart Qvellichmeyer.

Salmenummertavler, fra 1800’rnes anden halv
del,83 med numre af metal. Glatte, indrammet af 
kannelerede pilastre, med trekantgavl foroven 
og hængestykke forneden (sml. fig. 41). Frem
træder siden 1964-66 i afrenset egetræ.

Lysekrone (fig. 44), formentlig fra 1600’rnes 
anden halvdel, skænket af Claus Byssing, tid
ligere herredsfoged i Ods herred,46 antagelig 
først kommet til kirken efter 1726, da indførslen 
i dette års inventarium er en tilføjelse. Kronen 
har profileret stamme med skiveled, hvorfra 
otte s-formede arme udgår; højere oppe sidder 
to rækker pyntearme. Stammen afsluttes for
oven med flakt ørn og forneden stor glat hænge- 
kugle med lille drueklase.

Gammel ophængningsstang af smedejern 
med ovale kugler af træ på hver af de fire led. 
Stangen er rødmalet, kuglerne grønne. Hænger, 
antagelig som oprindeligt, i tredje fag fra øst. 
Desuden lampetter fra 1964-66, da †lysekroner, 
formentlig fra o. 1900 fjernedes.

Kirkeskib, ophængt o. 1928, navnløst orlogs
skib med to batterier; dukkematroser. Bygget 
og givet af arbejdsmand Jens Svendsen, Bråde.84

I skibets vestligste fag.
†Ligbårer. 1683 omtales en gammel ligbåre 

med tilføjelsen »forstøtt« (beskadiget), hvoref
ter der 1686 var to nye. 172617 og 175646 nævnes 
to, 1763 en og en gammel.17

†Tårnur, omtales tidligst 1683, bl.a. vedrø
rende en stang fra værket til solskiven. 17 1726, 
1739, 1742 og 1745 nævnes det gamle ubrugelige 
urværk,85 og 1756 beskrives på pulpituret (s.d.) 
en skive af et urværk, som tilforn havde stået i 
kirken.46 Udvendig på den store klokke er der 
slidspor efter en slaghammer.

Klokker. 1) (Fig. 45) støbt 1550 til kirken i Vig 
af Laurids Matsen, København.86 Tvm. 106,5 
cm. Om halsen indskrift i fire linjer med relief
versaler: »Hielp os Gvd altid er Gvd med os hov 
(hvo) kand tha were imod os, thenne klocke skal 
oc til Wiis kircke som liger y Osdz herret,

158*
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vincvla Christe pie peccati solve amathie, war 
Peder Stercke y Vig oc Peder Saxen y Kielstrup 
kirke werie sam(m)e tid støbt y Kiøbinghafven 
af meg Lauritz Madsen bøssestøbere anno do
mini mdl« (...fromme Kristus? løs syndens læn
ker med glemsel...). Mellem linjerne er lister og 
over indskriften en buefrise; de enkelte ord ad
skilles af fransk lilje, dog forekommer også ro
setter og (malteser)kors. På slagringen fem li
ster.

2) (Fig. 46) støbt 1601 af Borchart Qvellich- 
meyer. Tvm. 119 cm. Indskrift med reliefversa
ler i tre linjer om halsen: »Denne Kloke lod erlig 
och wellbivrdig Mand Arild Hvitfeldt till 
Odersberg, Danmar(k)s Rigens Kandsler och 
Høffvitzmand paa Draxholm støbe till Egeberg 
Kierke paa Kierkens Bekostning anno 1601 støbt 
mig Borchardt Gelegiesser«. Over og under 
indskriften buefriser, på slagringen rammelister. 
På legemet våben for Huitfeldt flankeret af ini
tialerne AH og støberens ofte anvendte medaljo
ner med pelikanen, der hakker sit bryst til glæde 
for ungerne, og ridder knælende ved korsets 
fod. - Begge klokker hænger i vuggebom.

†Klokker. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes 
to klokker, den ene vejede to skippd., den anden 
var i den hob, som ingen vidste at gøre rede 
for,87 sml. klokke nr. 1 støbt til Vig.

Klokkestol, 1766 omtalt som ny,61 med over
ligger fra 1862.19 Stolen har fire skråstivere og 
krydsbånd under klokkerne.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 47), o. 1695. Maarten Boesøn, 
fordum amtsforvalter og ridefoged på Drax
holm, siden birkedommer i Aadsherret, *29. 
sept. 1632 i Aasøie i Sædland, †6. april 1695 på 
Egebierg-Gaard (jfr. †alterklæde og stolegavl). 
Bibelcitater (Åb. 21, 7 og 14, 13). Sml. †gravsten 
nr. 2.

Af træ, beklædt med kobber, undtagen top
stykket, der alene består af udstanset kobber, i 
øvrigt med forskellige drevne bladdekorationer 
på detaljer. Den rektangulære skrifttavle, 95 x
70 cm, med indskårne hjørner foroven og op
malet indskrift i forgyldte versaler, flankeres af

Fig. 47. Epitafium over Morten Boesen, amtsforval
ter og ridefoged på Dragsholm, birkedommer i Ods 
herred, †1695 (s. 2316). LL fot. 1981. - Wall monument 

for Morten Boesen, district revenue officer and steward of 
Dragsholm, judge in Ods herred, †1695.

glatte pilastre, nu uden kobberbeklædning på 
skafterne. Tavlen med vinger, formet som store 
volutter, hviler på et karnisprofileret led med 
palmetfrise. Stort hængestykke kantet af akan- 
tusblade symmetrisk anbragt omkring dødnin
gehoved i laurbærkrans, hvorunder kogle. Over 
indskriftfeltets kraftige kronliste med palmet
frise et topstykke bestående af symmetrisk 
akantusbladværk omkring en midtstængel. Det 
flankeres af englebørn med palmegren i hånden 
stående over pilastrene. På fotografi fra 1918 var 
topstykket kronet af et lille, glat og formentlig 
yngre metal(?)kors. På nordvæggen, tredje fag 
fra øst, hvor det antagelig har hængt siden 
1695/96, da tilladelse til opsætningen blev givet,



EGEBJERG KIRKE 2317

samtidig med at indtægten for Morten Boesens 
begravelsessted i kirken bogførtes.17

†Epitafier? 1738 fortælles, at der er adskillige 
indskrifter og epitafier i kirken.8

Gravsten. 1) (Fig. 48) o. 1575, over lille pige, 
hvis navn er udslettet af en sekundær indskrift. 
Figursten af hvidgrå kalksten, 102 x 82 cm, 
stærkt nedslidt på især højre side, hvor øvre og 
nedre hjørne er brudt itu, ligesom stenens un
derkant er beskåret. Den glatslidte barneskik- 
kelse i fodsid dragt med højt liv har haft hæn
derne foldet på maven og står under en rund
buet arkade, båret af kannelerede, perspektivi
ske pilastre med toskanske kapitæler. På bue
slaget ses rester af en latinsk indskrift med 
fordybede versaler: »Præmiss... m...«. Svikler
nes englehoved er bevaret i venstre side og et 
udslidt våbenskjold midt over arkaden. Stenens 
overkant og sider smykkes af rammeborter med 
stiliserede planteornamenter, mens dens nedre 
del udfyldes af indskriftfeltet.

Den lille ungrenæssancesten er beslægtet med 
en række andre figursten fra 1570’erne og som 
disse tilskrevet den såkaldte Roskilde-successors 
værksted.88

Engang i 1700’rne er stenen blevet genan- 
vendt og den oprindelige indskrift afløst af en 
gravskrift med fordybede versaler over Eva Ma
ria Ache, født Crus[..]e, der efterlod sin mand 
[...], med seks sønner [...].

Stenen blev fundet 1908 på en gård i det nær
liggende Glostrup, hvor den tjente som trap
petrin. Mod betaling af et nyt trin af cement 
indvilligede ejeren i, at den flyttedes tilbage til 
kirken, hvor den siden har stået i sakristiet, op 
ad væggen.

2) 1550-1650, over ukendt. Grå kalksten, syn
lige mål ca. 115 x 77 cm, stærkt nedslidt. I hjør
nerne evangelistmedaljoner med symboler, af 
hvilke to anes, for Markus og Johannes. Rester 
af randlinier. Stenen har antagelig en overgang 
befundet sig på kirkegården (jfr. †gravsten med 
note 90), men lå 1918 på nuværende plads, delvis 
skjult som trædesten i indgangsdøren til våben
huset.

3) (Fig. 49) 1650-1700. Over ukendt, med se
kundær indskrift fra o. 1729. Rød kalksten, 176

x 106 cm, revnet i nederste venstre og øverste 
højre hjørne, med centralt indskriftfelt, der for
oven og forneden afgrænses af mindre felter 
med hver tre medaljoner: Foroven den op
standne Kristus med sejrsfane omgivet af evan
gelisterne Mattæus (til venstre) og Johannes, 
siddende vendt mod stenens midte i højryggede 
stole med bøger og henholdsvis engel og ørn 
ved siden, samt navnene anført med fordybede 
versaler på den flade liste under medaljonerne. 
Forneden forkrænkelighedssymbolet kranium 
på knogle over timeglas, flankeret af evangeli
sterne Lukas (til venstre) og Markus, siddende 
på samme vis med henholdsvis okse og løve, 
samt navnene angivet med tilsvarende skrift på 
listen oven over medaljonerne. Langs stenens 
kant et smalt bånd med fordybet versalindskrift 
fra SI. 84,2-3.

Gravstenen er nær beslægtet med en række 
andre fra 1600’rnes anden halvdel, nemlig sten

Fig. 48. Gravsten nr. 1, fra o. 1575 over ukendt pige. 
Sekundært anvendt i 1700’rne for Eva Maria Ache (s. 
2317). LL fot. 1981. - Tombstone no. 1, c. 1575 marking 
the grave of an unknown girl. Secondarily used in the 18th 
century for the grave of Eva Maria Ache.
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Fig. 49. Gravsten nr. 3, fra 1650-1700. Sekundært an
vendt for provst Andreas Nielsen Crystalsin, †1729, 
og hustru Anna Hansdatter Wiwild, †1728 (s. 2317). 
LL fot. 1981. - Tombstone no. 3., c. 1650-1700. Secon
darily used for the graves of Andreas Nielsen Crystalsin, 
†1729, rural dean, and his wife, Anna Hansdatter Wiwild, 
†1728.

nr. 2 fra 1655 i Kvanløse, nr. 3 i Soderup, nr. 5 
fra o. 1654 i Raklev samt også en sten i Roskilde 
Vor Frue, nr. 13 fra o. 1679.89 De har alle samme 
opbygning, og der er i hvert fald for de nedre 
evangelistmedaljoners vedkommende benyttet 
identiske forlæg.

Ved stenens genanvendelse er midtfeltets 
øverste totredjedele slebet ned og udfyldt med 
en indskrift i fordybede versaler (navne i kursiv) 
over Andreas Nielsøn Crystalsin, *1655 i Ny- 
kiøbing, præst til Eegebierg menighed 1684, 
provst i Oddens herred 1712, †25. nov. 1729 (jfr.

†stolelåge og †pengetavle), og hans hustru Anna 
Hans Daatter Wiwild, *1665 i Asnæs, ægteviet 
7. maj 1685, †12. sept. 1728. I hvert fald siden 
1756 på nuværende plads i sakristiets gulv.46

†Gravsten. 1756, 1758 og 1761/62 har man op
regnet en varierende række gravsten i kirken og 
på kirkegården.90 To af disse er identiske med de 
bevarede gravsten nr. 2 og 3, mens de øvrige er 
forsvundet.

1) O. 1621. Niels Wognsøn i Egebierg Gaard, 
herredsfoged i Ods herred, †5. maj 1621, med 
hustru Margrete Niels Daatter. Beskrevet som 
sønderbrudt, liggende straks neden for koret, 
og formentlig identisk med den sten, der 
1761/62 beskrives som optagen og i stykker, be
tegnet med det i så fald fejlagtige årstal 1721, der 
ikke genfindes i andre kilder.21

2) O. 1695. Morten Boesøn, birkedommer, 
†6. april 1695, lagt på hans »Leyersted« i kirken 
(jfr. epitafium). Var optaget og stod oprejst i 
kirken.

3) O. 1717. Mogens Mogensen Holst, skovri
der i Draxholm amt, født marts 1669 i Ledstrup, 
skovrider 26. maj 1694, †31. marts 1717. Lå i 
gangen neden for prædikestolen. Endnu 1832 sås 
den i kirkegangen.91

4) O. 1720. Birgitte Margrete Andreæ Daatter 
Chrystalsin (jfr. forældrenes sekundære ind
skrift på gravsten nr. 3), *6. okt. 1706, †30. 
marts 1720. Betegnet som en lille ligsten, der lå i 
koret ved den ene side af altret, ved degnestolen.

5) O. 1720. Peder Pedersen, skovrider i 
Odensherred, og hans søn Peder Pedersen, 
*1671 i Ledstrup, †1720 (jfr. indskrift på *kruci- 
fiks). Lå på kirkegården straks ved tårnet.

6) O. 1736. Jens Dorscheus, *16. marts 1702, 
†l. sept. 1736. Lå på kirkegården uden for sa
kristidøren. Endnu 1832 sammesteds.91

7) O. 1807. Lars Petersen, skovrider, †1807. 
1832 på kirkegårdens østre side.91

Endnu en †gravsten, af rød kalksten, nedslidt 
og sønderbrudt, blev 1918 iagttaget på samme 
plads som gravsten nr. 2, ved våbenhusets dør.

†Begravelsesarrangement på kirkegården, o. 1760. 
Provst og sognepræst Jens Arctander fik 1760 
tilladelse til at indrette et begravelsessted for sig 
og sin familie på kirkegården. Det var omgivet
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af en lille indhegning med murfod og stakit
værk, som sammen med port, lås, hængsler, 
stifter og søm skulle vedligeholdes for et legat 
på 120 rdl. til kirken.92 Allerede 1765/66 blev 
salig provst Arctanders begravelse opmalet,17 og 
1771/72 repareredes muren under stakitværket, 
samtidig med maling af begravelsen med olie
farve.93 Stadig i 1860’ernes begyndelse var man 
opmærksom på vedligeholdelsespligten.94 På en 
plan af kirkegården 1869 ses begravelsen afmær
ket i kirkegårdens nordvesthjørne.95

Støbejernskors. 1) (Sml. fig. 8) o. 1847. Sogne
præst Peter Dastrup, *21. juni 1770, kaldet til 
Egeberg menighed 9. april 1817, †28. nov. 1847 
(Fil. 1,21). Korsarmenes ender er udformet som 
spidse kløverblade, hvori rosetter omgivet af 
palmetter. Højde ca. 153 cm. På den profilerede 
fod valmuer og valmuekapsler, flankeret af gen
nembrudt bladværk.96 Korset er fastgjort på et 
postament af støbejern, ca. 48x66x34 cm, hvor
på indskriften med reliefversaler, mens bibelor
dene med samme skrifttype er anført på selve 
korset. På gravsted nord for kirken, ud for sa
kristiets gavl.

2) O. 1866. Gårdmand Niels Willumsens hu
stru af Abildöre, *16. juni 1824, †22. april 1866. 
Korsenderne har spidse kløverblade, hvori fire 
modstillede hjerter og liljer. Højde ca. 107 cm. 
Indskrift med støbte versaler. På fod med gen
nembrudt bladværk, stående i jorden. Identisk 
med en række andre kors, bl.a. et i Nørre As
mindrup fra o. 1854 og †støbejernskors i Od
den.97 Det sortmalede kors står på et familie
gravsted syd for kirken, ud for tårnet.

*Støbejernsmonument (fig. 50), 1800’rnes anden 
halvdel, formentlig genanvendt o. 1890. Udfor
met som et kors stående på et postament med 
indskriftplade, samlet højde ca. 147 cm. Korset 
har en høj, hulkantprofileret sokkel og gennem
brudte arme med store valmueblomster og frø
kapsler. I korsskæringen en cirkel, hvori engle
hoved. Øverst en knælende engel med foldede 
hænder på en sky.98

Postamentet med let skrånende sider bærer på 
forsiden en påskruet indskriftplade, som for
mentlig er nyere, idet der bag dens afbrækkede 
øvre højre hjørne ses et hul til fastgørelse af en

Fig. 50. *Støbejernsmonument, fra 1800’rnes anden 
halvdel. Formentlig genanvendt for gårdejer Jens 
Holgersen, †1890, og hustru Dorthe Pedersdatter, 
†1866 (s. 2319). I Holbæk Museum. LL fot. 1982. - 
*Cast-iron churchyard monument from the second half of 
the 19th century. Probably re-used for the grave of Jens 
Holgersen, †t890, farmer, and his wife, Dorthe Peders
datter, †1866.

oprindelig(?) plade. Den nuværende indskrift 
med støbte versaler er over gårdejer Jens Hol
gersen af Frødstrup, *22. marts 1822, †10. aug. 
1890, og hustru Dorthe Pedersdatter, *22. marts 
1831, †19. juli 1866. Sortmalet, repareret med 
jernskinner bag et brud under korsskæringen. 
Nu i Holbæk Museum (inv. nr. 7.842).

†Støbejernskors. Et kors ses på fotografi 1908 
stående på kirkegården nord for kirken. Det er 
tilsyneladende af samme type som nr. 2, men 
formentlig ikke identisk med dette, der som an
givet befinder sig i et gravsted mod syd. Et an
det †støbejernskors er gengivet på et jævngam
melt postkort, stående på et postament i et grav-
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sted syd for kirken og øjensynlig af typen med 
runde kløverblade som afslutning på korsar- 
mene.

Et enkelt støbejernsgitter er bevaret omkring et 
gravsted nordøst for kirken. På ældre fotogra
fier og postkort ses adskillige †støbejernsgitre af 
varierende udformning, øst for koret, nordvest
ligt på kirkegården og især på dennes sydlige 
del. Så sent som 1963 fjernedes et jernstakit fra 
et gravsted.19
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ger. - LA. Sjællands stiftsskriverembede. Egebjerg kir- 
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Notebøger. NM2. C. G. Schultz LXVII, 56.

1 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IV, nr. 166.
2 Jfr. Jørgensen: Helgendyrkelse s. 143. Oplysningen 
bygger på præsteindberetningen 1756 (note 46), og 
gentages 1774 af Pontoppidan (DaAtlas, VI, 206). Af 
præsteindberetningen fremgår, at dedikationen ikke 
er skriftligt afhjemlet, men alene bygger på den om
stændighed, at der da i sakristiet henstod rester af en 
middelalderlig †altertavle, forestillende »Christi og 
St. Laurentii lidelser«.
3 Roskildebispens jordebog s. 161.
4 Landebogen s. 143.
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
6 Kronens Skøder II, 398.
7 Samme II, 675 og V, 401.
8 LA. Bispearkivet. Ods hrd. 1728-1820.
9 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
10 1776 siges kirken udtrykkeligt at høre til Egebjerg- 
gård, som da skulle sælges på auktion, jfr. RA. Rtk. 
2422.616. 1776. Kommissionsakter samt trykte speci
fikationer og konditioner til auktioner over kgl. gods 
i Odsherred.
11 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
12 Fundstedet ikke oplyst og mønterne indleveredes 
først 1981, jfr. NM6. Fundprot. 3767/1981.
13 NM6. Fundprot. nr. 3912/1982. Desuden fandtes et 
bælteendebeslag (NM2. D1041/1982).
14 I kirkens Liber Daticus fra 1756 hedder det, at »Kir
ken har ellers smuk anseelse, da den ligger på en høj
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bakke, hvorfra der kan ses nogle mile bort, både til 
lands og vands, jfr. note 46. I en indberetning fra 1772 
(NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til Thu- 
rah og Hoffman. 1755 og 1773. II.) siges kirkebakken 
at være så høj, at man med det blotte øje med lethed 
kan se Roskilde domkirke, hvorfor kirken tjener som 
sømærke for sejladsen i Isefjorden og Kattegat. Dette 
gentages af Pontoppidan to år senere, jfr. DaAtlas, 
VI, 205.
15 Forud for gennemførelsen af udvidelsen udarbej
dede forstassistent, løjtnant Holck såvel en plan over 
kirkegården som en generel situationsplan (kopier 
heraf i Danmarks Kirkers arkivalieudskrifter). Heraf 
fremgår, at de fire til seks skæpper land, som på
regnedes, tilhørte gårdejer Jacob Hansen samt for en 
mindre dels vedkommende kommunen (»Exerser- 
plads for Egebjerg Skole«), jfr. note 18.
16 RA. Dragsholm lensregnskaber. Dragsholm len. 
1621-27.
17 LA. Sjællands stiftsskriverembede. Egebjerg kir- 
kergsk. 1683-1777.
18 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Div. sager. 
1856-66 og 1867-72.
19 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(81).
20 Jfr. s. 620 og 1791f. I begge tilfælde er der bevaret 
en serie blændinger, som - uberettiget - har været 
inddraget i en diskussion om formodet fortifikatorisk 
hensigt med dette arrangement, jfr. Johan Lange: 
Værn og våben i kirker og klostre, 1987, s. 56f.
21 LA. 270. Roskilde domkirkes Kirkeinspektion. 
1591-1676. Roskilde Domkapitels kirkers rgsk.
22 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1736-63. Rgsk. for for
skellige beneficerede kirker.
23 Jfr. Flemming Jerk: Gamle danske præstegårde, 
1978, s. 68.
24 Ved synet 1923 ønskedes døren udvidet og forsynet 
med ny fløj, hvortil en tegning skulle forelægges mi
nisteriet. Ændringen var gennemført inden næste års 
syn, jfr. note 19.
25 Ved synet 1866 bemærkedes, at »den nederste kor
bue!« skal udhugges parallelt med de øvrige buer for 
at skaffe plads nok i kirken uden en tilbygning, jfr. 
note 11. At der var tale om tårnbuen fremgår klart af 
regnskaberne for hovedreparationen, jfr. note 18.
26 Det fremgår af regnskaberne (note 18), at det spids
buede støbejernsstel flyttedes fra vestvinduet til den 
nye plads, hvor man brød hul i muren og indmurede 
rammen med nye false.
27 Trappehuset styrtede sammen 24. sept. som følge 
af arbejdet med at afrense kirkens ydermure. Da mu
rerne bankede på trappehusets ydersider afsløredes en 
meget spinkel mur, som kun var en sten tyk omkring 
snegletrappen, jfr. note 18.
28 Således 1761 (note 22) og 1795 (RA. Rtk. Byg
ningskontoret. 244.3-20. 1782-1804. Kommunice
rede kgl. resolutioner m. bilag).

29 RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.115-51. 1782- 
1826. Journalsager.
30 Hverken indretningen af ligkapellet eller retiraden 
omtales i de gennemgåede kilder, men må formentlig 
tænkes indrettet i slutningen af 1800’rne, efter at kir
ken var blevet privatejet. På fotografi 1908 ses begge 
døråbninger, og indretningen er beskrevet 1918.
31 1925 var kakkelovnene opbrændte, og et nyt var
meanlæg skulle anskaffes, jfr. note 19. På C. G. 
Schultz’ grundplan 1929 er den nye ruminddeling an
givet.
32 Jfr. Højby s. 2186 (note 32), hvor flere eksempler er 
opregnet.
33 Da våbenhuset opførtes lå jordsmonnet formentlig 
en halv meter lavere, jfr. undersøgelse af sokkelfor
hold 1984.
34 Allerede 1847 opsatte P. E. I. Kornerup på Annisse 
kirke (DK. Frborg. s. 1367) en gavl med tilsvarende 
tvillingdelte spærstik, muligvis en gentagelse af den 
brøstfældige forgænger. Under alle omstændigheder 
benyttede den kgl. bygningsinspektør typen flittigt i 
forbindelse med restaureringen af de odsherredske 
domænekirker i 1860-70’erne, jfr. Højby (s. 2134).
35 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.159-399. 1782-1840. 
Journalsager.
36 Mønstermuring i den nuværende anden blænding 
fra syd er vel forsvundet ved fornyelse af dette stærkt 
ommurede hjørne af gavlen.
37 Jfr. gavle i Svallerup, Bregninge og Holmstrup (s.
1591, 1726 og 1810).
38 Jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vestsjællandsk 
murermester fra 1500-rnes første årtier, i Strejflys

Fig. 52. Låge i kirkegårdens nordmur (s. 2279), set fra 
præstegårdshaven, sml. fig. 4. Pennetegning ved J. B. 
Løffler 1874. - Gate in the north wall of the churchyard 
seen from the vicarage garden, cf. fig. 4.
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over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, s. 99-109.
39 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
40 Jfr. note 17 samt LA. Stiftøvrighedsarkivet. 
1773-74. Kopi af stiftkirkens rgsk.
41 RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.152-56. 1804-26. 
Kopiregninger.
42 Jfr. note 29 samt RA. Rtk. Bygningsadm. 245.91- 
121. 1782-1840. Journaler.
43 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.414-16. 1782-1827. 
Beregninger og overslag over bygningsarbejde.
44 1864 blev indmuret to nye jernvinduer med store 
røde sten, formentlig på sydsiden, og under restaure
ringen 1867-68 indsattes yderligere to - et i nord og et 
i syd, jfr. note 18. Da langhuset i alt har fem spids
buede støbejernsvinduer, savnes følgelig oplysninger 
om det sidste.
45 I overslaget til langhusets nye tagværk 1824 anfø
res, at gammelt tømmer kan bruges til udbedring af 
tagene på våbenhus, nordkapel og sakristi, jfr. note
29. I forbindelse med overgang til selveje 1909 hen
lægges beløb til fornyelse af tagværk over våbenhus 
og kapel, jfr. note 19.
46 Præsteindberetningen er udfærdiget af Jens Holger- 
sen Arctander og skrevet i kirkebogen 1756, jfr. LA. 
Pastoratsarkivet. Egebjerg pastorat. Liber Daticus 
1756-78. Teksten er i margin suppleret, dels af provst 
Arctander 1761, dels efter 1779 af en senere efterføl
ger. En maskinskrevet afskrift af kirkebeskrivelsen 
findes i NM2. Beskrivelsen er endvidere indført i den 
gamle herredsbog, jfr. LA. Stiftsprovstearkivet. 1615- 
1808. Bog over Ods hrd.
47 Således blev kirkens blytag 1702-03 aftaget, om
støbt og forbedret ved lodning, jfr. note 17. I løbet af 
1700’rne omtales reparationer af blytaget fire gange, 
og 1821 foreslog den kgl. bygningsinspektør Johan 
Andreas Meyer, at man af sparehensyn udskiftede 
blyet med sorte glaserede sten. Efterfølgeren C. B. 
Hornbech bibeholdt dog blyet ved tagværkets for
nyelse få år senere, eftersom dette »er langt varigere 
og mindre dyrt at vedligeholde«, jfr. RA. Rtk. Byg
ningskontoret. 244.66-84. 1782-1826. Journaler.
48 1692 blev kirken, der var »ganske grøn indeni«, 
kalket. 1768 betaltes murermesteren for at hvidte kir
ken og tårnet på alle sider udvendigt (note 17). Det er 
denne gulkalkede kirke, som ses på en tegning fra o. 
1840 (fig. 15) og Burman Beckers tegning (fig. 10).
49 Billedet er omtalt i Susanne Wenningsted-Torgard: 
Sankt Kristoffer i Bollerup kirke, i ICO. Iconogra- 
phisk Post, nr. 1. Stockholm 1990, s. 3; endvidere 
samme: S. Kristoffer-fremstillinger, i Ulla Haastrup, 
red.: Danske kalkmalerier. Tidlig gotik 1275-1375.
1989, s. 164-67. Den mest indgående redegørelse for 
billedets problemer og ikonografi er dog Gregers M. 
Linds indberetning 1970.
50 Om Kristoffer-legenden, se Tue Gad: »Kristoffer«,

i KulthistLeks. IX, 1964, sp. 355-363; endvidere 
Niels-Knud Liebgott: Hellige mænd og kvinder, 
Højbjerg 1982, s. 77, 175.
51 En mere feminin, ynglingeagtig Kristoffer møder 
man i flere unggotiske fremstillinger, jfr. f.eks. en 
stenskulptur fra o. 1320 i forhallen til St. Emmeram i 
Regensburg, afbildet i Gertrud Benker: Christopho- 
rus, München 1975, fig. 56.
52 DK. Frborg. s. 1943.
53 Farvediapositiv af malerifragmentet findes i NM2. 
54 Som eksempel på baldakinmaleri kan nævnes †dra- 
peri i Farum (DK. Frborg. s. 2501).
55 Foruden henvisningerne s. 2190 i note 81 vedr. det 
mulige alterbord i Højby kan nu anføres Henrik 
Græbe, Birgit Als Hansen og Hans Stiesdal: Gundsø- 
magle kirke, i NMArb. 1990, s. 141-56.
56 S. 1975 med fig. 19-20 og s. 1259, fig. 21 samt DK. 
Kbh. Amt s. 520 med fig. 7.
57 Der synes ikke ved sidste restaurering at være fore
taget prøveafrensning for at efterspore evt. under
liggende senmiddelalderlig bemaling.
58 Jfr. også note 46.
59 For litt. se s. 2239 med note 68.
60 Om Gudewerth, se Holger Behling: Hans Gude- 
werdt. Bildschnitzer zu Eckernförde, Neumünster
1990. Om forholdet mellem mester og svend, se 
Anne J. Christiansen: Egernførdes billedskærere. 
Hans Gudewerdt den Yngre og hans svend i Dan
mark, i Egernførde Bys Historie, red. Harald Jørgen
sen, O. M. Olesen og Frants Thygesen, Flensborg 
1980, s. 71-93.
61 LA. Stiftøvrighedsarkivet. Rgsk. for de under Sjæl
lands stiftskrivers inspektion stående kirker. 1764-68, 
1769-72.
62 Jfr. note 35. Ved anskaffelsen blev jernets vægt op
givet til at være 13 lispd.
63 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 405.
64 Tilsvarende kendes fra adskillige kirker eksempel
vis Jyderup (s. 745) og Svallerup (s. 1600, fig. 17). Det 
første med Bebudelsen, det andet med det habsborg- 
ske våben i bunden.
65 1756 siges, at Jesu dåb i Jordan er fremstillet på 
fontefadet, af messing (note 46). Muligvis er den no
get utydelige fremstilling fejltydet, jfr. indb. 1918, 
hvor motivet angives at være næsten helt udkradset 
og udpudset.
66 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 52-54.
67 Se beskrivelse DK. SJyll. s. 133 med fig. 59-60 og 
Jørn Barfod: Holzskulptur des 13. Jahrhunderts im 
Herzogtum Schleswig, Husum 1986, s. 113.
68 Jfr. note 18. En udateret marginalnote, yngre end 
beskrivelsen 1756, oplyser, at krucifikset blev ned
taget, hængt i tårnet, men siden opmalet og ophængt 
i koret (en jernkrog på nordvæggen vidnede endnu 
1908 herom).
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Fig. 53. Sengotiske alterstager (s. 2302). NE fot.
1991. - Late Gothic altar candlesticks.

69 S. 1834, fig. 50-53 og s. 100 med fig. 16.
70 S. 2165, fig. 61 og s. 336, fig. 19.
71 S. 412 med fig. 19 og s. 384 med fig. 28a-b.
72 1844 anføres en udgift for at nedtage de gamle stole 
på mandssiden, gulvet at opbrække og grunden at 
planere; desuden snedkerarbejdsløn for 20 nye stole 
(note 35). 1859 blev der bevilget penge til 16 nye sto
lestader, da de gamle var angrebet af svamp (note 18), 
og igen 1862 noteredes, at mandfolkestolene var 
slemt angrebet af svamp. 1864 var stolestaderne re
pareret i stedet for fornyelse, men allerede året efter 
var 12 alligevel bestemt til fornyelse (note 11). 1868 
betaltes for otte nye stole ligesom de gamle (note 18). 
Eksempelvis volutternes regelmæssige form og den 
måde, hvorpå småstregerne i trekantgavlene er skå
ret, viser fornyelserne.
73 Ved prøverensning 1960 fandtes følgende farvelag: 
a. Lyst gråblåt med en sort staffering på enkelte pro- 
filled, b. Mørk egetræsådring, c. Okkeragtig stryge- 
farve, d. Lyst blåt fra 1700’rne, pilastrene mørke
brune, e. Brunlig trælasering med mørk brun ådring. 
Understrygningen er grålig, og af en ældre, måske 
partiel bemaling skimtes på højre pilasters yderste 
platte en italienskrød, ligesom denne farve også iagt
tages på bagsiden.
74 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 109-25.
75 Jfr. note 19. Sml. en lignende indretning i Gevninge

ved Roskilde gengivet fig. 12 i Erik Skovs artikel 
(note 74).
76 DK. Kbh. Amt s. 1712 med fig. 390-92.
77 Ved istandsættelsen 1965 beskrev konservatoren 
farvelagene således, begyndende med det yngste, 
som var en blålig strygefarve med sortmalet sæde, 
derunder ret mørk egetræsfarve, så en lys okkeragtig 
strygefarve, og underst en staffering formentlig fra 
første halvdel af 1800’rne, hvor gavlenes ydersider og 
kanter samt forstykkets rammetræ var blåt, felterne 
sorte med kromgul farve på cirkelfelterne, hvis hjul 
og firkløver havde lys rosa bund, hvidt på hjul og 
firkløver og mørk violet på den omrammende hul
og kvartrundstav. Panelernes inderside var grønlig- 
grå med hvid og grå staffering på de to cirkelfelter, 
således at Urnevåbnets klo var hvid på klar grå 
skjoldbund, stavværket hvidt. Feltet på den modsva
rende gavl havde grønliggrå bund, gråt på rosetten 
og hvidt på snitværket.
78 Brevet ligger i NM2 under Ribe domkirke.
79 Jfr. note 17. Sml. Marie-Louise Jørgensen: Penge
blokke, i Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto 
Norn, Herning 1990, s. 76.
80 Noterne 11 og 19.
81 Noterne 35 og 19.
82 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel
registrant.
83 1862 var der tre (note 19), og 1865 burde to an
bringes på den søndre væg (note 11).
84 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
85 I inventariet 1726 hedder det: I tårnet et gammelt 
ubrugeligt sejerværk, som således har været i mange 
år. 1739 beklagede kirkeejeren, konrektor Christian 
Ring sig over, at han var ansvarlig for sejerværket, 
der var ubrugeligt, da han overtog det, og - hvad 
mange i sognet kunne bevidne - i nogle og fyrre år 
havde været et gammelt spoleret og forrustet værk, 
fra de første tider salig biskop [Henrik] Bornemanns 
høje embeds år. Konrektor håbede, »at de høj gun
stige herrer nådigst ville have ham for sådant, ham ej 
vedkommende brøstfældighed i nåde forskånet, helst 
den store omkostning ville blive sognet til ingen 
nytte, og ham alt for utåleligt i sin gamle alder, så 
aldeles uforskyldt at istandsætte». Året efter gjorde 
Jesper smed klokkeværket til rette. 1742 henledte bi
skop [Peder] Hersleb og Gersdorff opmærksomhe
den på, at sejerværket 1688 ikke omtaltes som »ubru
geligt«, og at Ring måtte være ansvarlig for den 
manglende vedligeholdelse af værket. Herpå beviste 
Ring ved tingsvidne ved Dragsholm birketing, at se
jerværket var ubrugeligt, da han »pro officio« over
tog ansvaret for kirken (1723). 1744 afgjorde Chri
stian VI sagen ved at pålægge Ring at betale 10 rdl. 
årligt til sejerværkets reparation, og hvis dette ikke 
rakte til en reparation ved hans død, skulle hans efter
kommere betale det samme. I sagen refererer kongen
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til Rings argument, at »kirken ligger så langt fra 
byen, at det hverken ret vel kan høres i byen eller få 
fornøden opvartning«. Ikke desto mindre fastholdes, 
at kirker, der engang har haft sejerværk, skal bevare 
dette (jfr. note 17).
86 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 94.
87 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over ind
krævede klokker.
88 Jensen: Gravsten, II, 102 f.
89 S. 124, 298, 1400 med fig. 37. DK. Kbh. Amt s. 92 
med fig. 35.
90 Jfr. note 46 og LA. Bispearkivet. 1758-69. Flist. ef
terretn. til HofmFund. samt note 21. Afskriverne sy
nes at have bestræbt sig på at gengive de originale 
indskrifters skrivemåde og gengives derfor ordret for

person- og stednavne.
91 Larsen: Holbæk, 1, s. 128.
92 HofmFund., VIII, 261f.
93 Jfr. noterne 17 og 61.
94 Jfr. noterne 11, 39 og 19.
95 Jfr. note 15.
96 Se Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, kat. 
nr. 185, s. 100 med fig. 172.
97 Jfr. Faye, kat. nr. 183, s. 100 med fig. 170.
98 Bortset fra denne detalje er monumentet i sin hel
hed parallelt med to andre i Gimlinge (Sorø amt) og 
Biersted (Ålborg amt), ligesom tilsvarende, men frit
stående kors af samme type findes i Østløs (Tisted 
amt) og Harboør (Ringkøbing amt). Jfr. Faye, kat. 
nr. 315, s. 136f. med fig. 307.



Fig. 1. Luftfotografi af Dragsholm set fra nordvest. Kapellet er beliggende i nordfløjen, og nord herfor er 
kirkens klokke (s. 2470) ophængt i en stabel. HS fot. 1968. - Aerial photograph of Dragsholm seen from the north
west. The chapel is in the north wing, and the church bell hangs in the belfry north of this.

DRAGSHOLM KAPEL
FÅREVEJLE SOGN

Dragsholm var i middelalderen en af Roskildekirkens 
hovedbesiddelser.1 Borgen omtales første gang 
25. maj 1313, da biskop Oluf udsteder et brev på 
Draugh,2 og 28. febr. 1320 omtales bispens befuld
mægtigede (procurator) på Dragsholm.3

Kapellet nævnes 21.aug. 1536 i det inventarium,4 
der optages, efter at bispegodset er blevet inddraget 
af kronen.

I en skrivelse 13. okt. 1652 til lensmanden, Chri
stoffer Urne, siges at slotskirkens reparation skal 
vente til videre anordning.5 Ved besigtigelse 17.ja
nuar 1661 hedder det: Fjenden borttog alt, den tid

slottet skulle sprænges og ødelægges. Intet blev for
varet uden kirkens kalk, disk og messeklæder. Hr. 
Ludvig Herfordt sognepræst i Føllenslev, rantzione- 
rede ellers herforuden kirkens ornamenter, altertavle 
og prædikestol.6 1664 overtog rentemester Henrik 
Müller Dragsholm, som, da han måtte gå fra den på 
grund af gæld, 1688 blev overdraget Manuel de Tex- 
eira fra Hamborg. 1694 overtog Cort Adelers yngste 
søn, Frederik Christian Adeler, gården.

Efter Svenskekrigene synes kapellet ikke at have 
været brugt, før Christian Lente von Adeler 8. april 
1730 kunne meddele, at kirken nu efter hans afdøde

Danmarks Kirker, Holbæk amt 168
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Fig. 2a-b. Opmålinger. 1:300. a. Nordfløjens gårdfacade, b. Østfløjens gårdfacade med tværsnit gennem kapel
let. Målt af Emil Jørgensen 1908. - Elevations, a. North wing cross-section through the chapel. b.East wing, courtyard 

facade with cross-section through the chapel.

faders vilje var sat i stand, hvorfor han ønskede, at 
den måtte blive indviet i samme eller næste måned.
3. juli var det endnu ikke sket, da præsten i Fårevejle 
ville have ekstra betaling for at forrette tjeneste der, 
mens Adeler mente, at den tidligere kirke på slottet 
blev passet uden ekstra betaling.7 Fra 11. august fore
ligger en kontrakt,8 som fik kongelig konfirmation
4. maj 1731;9 heri anføres, at kirken påny er indrettet 
for dem, der holder »dug og disk« på slottet, og 
gudstjeneste skal holdes af præsten i Fårevejle, som 
det stadig er tilfældet. Gården forblev i slægten Ade
lers besiddelse til 1932, og har siden 1936 været ejet af 
familien Bøttger.

Dragsholm er strategisk velbeliggende på den 
smalle landtange, Draget, der adskiller den nu 
udtørrede Lammefjord fra Nekselø Bugt, og 
som tidligere udgjorde den eneste landforbin
delse til området nord herfor. Borgen er anlagt 
på landtangens laveste del, mod nord begrænset 
af høje bakker kulminerende i den 121 m høje 
Vejrhøj, mens landskabet mod syd er af mere 
behersket højde.

Byggegrunden udgøres af et omtrent kvadra
tisk voldsted (topflade ca. 60x60 m), der hæver 
sig op til 10 m over voldgravens vandspejl. Gra
vene er endnu bevarede mod vest, nord og øst, 
mens terrænformerne i syd er noget udviskede 
ved haveanlæg; en smal dæmning eller land
tange må her have adskilt en søndre grav fra 
Lammefjorden, hvis vandspejl lå væsentligt la
vere end i de endnu bevarede dele af voldgra
vene.10

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Emil Jørgensen 1908, Teg
net af Mogens Vedsø 1992. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p.9.

Adgangen til banken sker fra nord ad en 
dæmning, der har afløst en bro over graven. 
Bygningskomplekset fylder langt fra hele ban
kens topflade, men er trukket ud mod det syd
østre hjørne.
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Hovedbygningen (fig. 1) udgøres af et treflø
jet anlæg, der mod den fjerde, vestre, side luk
kes af en spærremur. Bygningerne stammer fra 
vidt forskellig tid, men det nuværende ydre går 
tilbage til en gennemgribende ombygning o. 
1697 udført for den første ejer af slægten Adeler, 
Frederik Christian Adeler. Østre halvdel af syd
fløjen udgøres af resterne af det store »Pala- 
tium« fra Roskildebispens borg, formentlig op
ført i anden halvdel af 1200’rne, og jævnald
rende var den i vinkel hermed anlagte søndre 
halvdel af østfløjen. I løbet af middelalderen luk
kedes anlægget til alle fire sider, dog var en min
dre strækning i vest, længst mod nord, blot luk
ket af en spærremur, udenfor hvilken stod bor
gens porttårn. Det nordøstre hjørne var optaget 
af det mægtige, knap 10x10 m store, forsvars- 
tårn.

I årene omkring 1638 nødvendiggjorde tilta
gende forfald en fornyelse af bispeborgens 
gamle østre vinkelfløj, der genopførtes, for
mentlig i lidt smallere skikkelse, af bygmesteren 
Hans van Steenwinkel d. y. og udstyredes med 
et mindre, endnu bevaret, karnaptårn på østsi
den og et, nu nedrevet, trappetårn mod gården.

Alvorlige skader fik borgen 1659, da svenske 
tropper ødelagde hovedparten af bygningerne, 
formentlig ved sprængning, bl.a. gik det store

tårn helt til grunde, og efter krigen stod tilsyne
ladende kun en mindre del af østfløjen stadig 
under tag. Årstallet 1675 formet i murankre på 
den vestlige del af sydfløjens gårdfacade antyder 
istandsættelsesarbejder allerede i Henrik Müller, 
gårdens første private besidders, ejertid, men sin 
nuværende skikkelse fik hovedbygningen, som 
nævnt, først ved ombygningen 1697.

Vel beholdt bygningen udadtil adskillige levn 
af sin brogede fortid i form af talrige uregel
mæssigheder i murværket, men ind mod gården 
omformedes den ved radikale indgreb til et 
symmetrisk anlæg udformet helt efter tidens 
idealer. Hovedfløjen udgøres af østfløjen og den 
nærmeste del af de tilgrænsende fløje, der inde
holder tre stokværk over kælderen. Den reste
rende del af nord- og sydfløjen blev skåret ned 
til lave sidefløje, et stokværk over kælder, mens 
der af vestfløjen kun levnedes dele af vestmuren, 
som indgår i den nuværende spærremur. En 
fladrundbuet port midt i den formidler nu ad
gangen til gårdspladsen. Fløjenes gårdfacader 
egaliseredes ved behugning, skalmuring og op
førelse af helt nye murstrækninger. Symmetrien 
har sine steder voldt kvaler, således ses adskillige 
markante uregelmæssigheder ved vinduerne, 
ikke mindst i kælderen, for at få disse indordnet 
i de lodrette akser.

168*
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Fig. 4. Indre set mod øst. 
NE fot. 1991. - Interior to 
the east.

Fig. 5. Indre set mod 
vest, mod alteret. NE 
fot. 1991. - Interior to the 
west, towards the altar- 
piece.

Indgangen til kapellet og hovedfløjen er be
liggende i nordfløjens gårdside (fig. 2a) umid
delbart op til hjørnet mod østfløjen, hvor en 
vandret overdækket dør leder ind til en vesti
bule. Herfra er adgang til kapellet samt et kort 
trappeløb, der forgrener sig til henholdsvis det i 
kapellets østende anbragte pulpitur og til hoved
trappen i østfløjens nordende.

KAPELLET

Som ovenfor nævnt omtales borgens kapel før
ste gang i et inventarium optaget 1536, omend 
det må formodes at være væsentligt ældre. Ka
pellet11 nævnes i de efterfølgende inventarier, 
men 14.juli 165812 præciseres at det var belig
gende i gårdens nordfløj. Det er derfor sandsyn
ligt, at det 1730 nyindrettede kirkerum er an
bragt samme sted som det ældre kapel, hvilket 
tillige synes at blive bekræftet af, at indretnings-

arbejdet det nævnte år betegnes som en istand
sættelse.7

Vor viden om det ældre kapel er begrænset, 
idet der aldrig er foretaget undersøgelser i mur
værket omkring det bestående rum. Når kapel
let 1591 kaldtes »det nye kapel« er dette for
mentlig blot udtryk for en nyligt gennemført 
ombygning, snarere end en flytning fra én loka
litet til en anden. 1620 kalkedes kirkens indre 
under hvælvingerne, og der indsattes i nordsi
den ved prædikestolen et nyt trævindue, som 
blev beslået med »kroge og marner« af smeden. 
Kapellets indre kalkedes atter 1631, idet prinsen 
ventedes at besøge slottet. Samme år sikrede 
smeden hvælvingerne med to murankre og le
verede 51 jernkiler til at drive hvælvene sammen 
med. Endnu en kalkning og pudsreparation af 
det indre skete 1641, hvor kirken betegnedes 
som »mørk og skiden«. 1658 nævnes, at kirken 
er smukt repareret i lensmanden Christoffer Ur
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nes tid (1645-58).12 Disse arbejder har formentlig 
fundet sted før 1652, hvor lensmanden, jfr. s. 
2461, får besked på at lade slotskirkens repara
tion vente.

Det 1730 indrettede kapel ligger i nordfløjen, 
dels i den høje østre del, dels i den lave vestre. 
Rummet begrænses mod nord af borgens knap
3 m tykke ringmur, mens gårdmuren forment
lig stammer fra ombygningen 1697, og dette sy
nes også at gælde den skillemur, der afgrænser 
kapellet mod vest. Den tynde, antagelig af bin
dingsværk opførte, skillevæg mod vestibulen i 
øst stammer rimeligvis i sin nuværende udform
ning fra kapellets indretning 1730. Midt i denne 
væg er den eneste adgang til rummet, mens der 
fra forrummets trappe er opgang til pulpituret 
ad en dør nordligst i skillevæggen. Alteret er 
opstillet i vest.

Rummet belyses fortrinsvis fra syd af seks 
vinduer, der indadtil udmunder i høje, rektan

gulære, nicher med panelklædt overdækning. 
Alle er af ensartet størrelse, trods vinduernes 
forskellige udformning i det ydre, hvor dimen
sionerne er dikterede af de øvrige vinduer i de 
respektive to bygningsafsnit. De tre østre er 
høje vinduer med fire rammer, de tre vestre la
vere med blot to rammer; heraf følger at indadtil 
er såvel overdækning som sål væsentlig stejlere 
ved de vestre åbninger end ved de østre.13 Vest- 
ligst i den kraftige nordmur er brudt en vindues- 
åbning, der, som de øvrige, har panelklædt 
overdækning. Ved en ca. 2 m høj skærmvæg, 
hvori en dør, er vinduesnichen afskilt som »præ- 
steværelse«. I nichens vestside et mindre, ind
bygget skab, mål: 84x55x54 cm.

Væggene er limfarvede i gult, mens det glatte 
stukloft og den omkransende karnisgesims af 
træ er hvide. 1900 ønskedes der anbragt panel på 
væggene for enden af stolestaderne, men året 
efter påbegyndtes istedet en opsætning af lær-
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red.14 Grundet væggens hårdhed valgtes det 
slutteligt at male væggene indtil overkanten af 
stolene med oliefarve, mens den resterende del 
limfarvedes.15 Gulvet er hovedsagelig lagt af 
kvadratiske, gotlandske kalkstensfliser, mål: 
henholdsvis 47x47 cm og 52 x 52 cm, der i vest
enden, ved alteret, ligger vinkelret på væggene, 
i midtergangen diagonalt. Sidstnævnte sted er i 
østenden et mindre parti lagt med »halve« fliser. 
Alterpartiets gulv er, i forhold til midtergan
gens, hævet et trin, der har forkant af en ege
planke og flugter med stolestadernes endepane
ler. I stolene er plankegulve.

En patent †kirkeovn blev anskaffet 190415 og 
opstillet i kapellets nordvesthjørne. På ældre fo
tografier ses den omgivet af et panel, der mulig
vis stammer fra kapellets restaurering 1912.16 
Ovnen erstattedes 1966 med et luftvarmeanlæg.

Fig. 6-7. Alterkalk og -disk udført 1730 af Axel Jo
hannes Krøyer, København (s. 2467). NE fot. 1991. - 
Chalice and paten from 1730 made by Johannes Krøyer, 
Copenhagen.

INVENTAR

Oversigt. Det helhedspræg, der karakteriserer kapel
lets indre, stammer fra 1730, da det genindrettedes 
efter, at det vistnok havde stået øde siden svenskekri
gens plyndringer 1658-60. Kort forinden havde lens
manden, Christoffer Urne, ladet sin yndlingssned- 
ker, Lorentz Jørgensen, udføre en ny altertavle og 
prædikestol samt stolestader, der var malet og staf- 
feret;12 tavlen reddedes til Bregninge kirke, hvorimod 
stolens skæbne synes ukendt. Det samme gælder for
gængernes, såvel som også deres alder og udseende. 
De inventariefortegnelser, der er udfærdiget i forbin
delse med slottets overdragelse fra en lensmand til en 
anden omhandler, som vanligt for kirkerne, især 
mindre genstande såsom altersølv og -stager. 1862 
noteredes, at Adelersborg eller Dragsholm kapel efter 
gammel praksis ikke synedes,17 hvorfor vor viden er 
begrænset. Kalk, disk og messeklæder siges at blive 
reddet fra svenskernes overfald,6 men deres videre 
skæbne er ukendt. 1912 var kapellet »helt igennem 
restaureret på en overordentlig smuk og stilfuld 
måde«,14 antagelig med den farveholdning, som træ
værket i dag har: hvidt med forgyldning på lister.

Fig. 8. Stempler under disken, sml. fig. 7. Køben- 
havnsmærke 1730, guardeinmærke for Peter Nicolai 
von Haven, mestermærke antagelig for Axel Johan
nes Krøyer og månedsmærke vandmanden (s. 2467). 
NE fot. 1991. - Marks on the bottom of the paten, cf. 
fig. 7. Copenhagen mark 1730, assay mark of Peter Nico
lai von Haven, maker’s mark presumably Axel Johannes 
Krøyer, and sign of Aquarius for the month.
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Alterbordet er en kasse af fyrretræ.
To knæleskamler (sml. fig. 5), fra 1730, med 

udsavet sarg og rødt fløjlsbetræk.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med kanter og 

latinsk kors af guldgalon.
†Alterklæder. 1536 nævnes fire alterklæder.18 I 

årene mellem 1645 og -58 blev inventaret for
bedret med et rødt damaskes klæde.12

Altertavlen, der af biskop Mynster 1839 be
tegnedes dårlig og gammel,19 udgøres af en søj
lestilling kronet af trekantgavl, med nyt lille, la
tinsk kors (sml. fig. 5). Søjlerne hviler på høje 
postamenter, der når gulvet. I gavlfeltet Guds- 
øje hvorfra udgår stråler. Maleriet, fra o. 1850, 
af Sophus Schack,20 forestiller Bjergprædike
nen. Kristus er iklædt rød kjortel hvorover hvid 
kappe, tilhørerne har mat røde og grønne drag
ter samt en enkelt blå. Farverne er som helhed 
afdæmpede, således svarer himlens farver til jor
dens brungrå.

*Altertavle, anskaffet i tiden 1645-58, udført i 
Lorentz Jørgensens værksted. Da inventaret 
under Svenskekrigene frygtedes tilintetgjort, 
købte sognepræsten i Føllenslev altertavlen for 
senere at sælge den til Bregninge (jfr. s. 1749).

Altersølv. Kalk og disk (fig. 6-7), fra 1730. Den 
enkle kalk er 19,5 cm høj, har cirkulær fod, ba- 
lusterformet skaft og på det forholdsvis store 
bæger graveret våben kranset af Dannebrogsor
denen for Adeler. Under bunden sås 1918 for
uden udslidt mestermærke, et Københavns- 
mærke 1730 og guardeinmærke for Peter Nico
lai von Haven. Glat disk, 15 cm i tvm. med 3 cm 
bred fane, hvorpå graveret våben identisk med 
kalkens. Under fanen fire stempler (fig. 8): me
stermærke antagelig AK over 1723 for Axel Jo
hannes Krøyer (Bøje 304), Københavnsmærke 
1730, guardeinmærke for Peter Nicolai von Ha
ven og månedsmærke vandmanden.

†Altersølv. 1536 nævnes en kalk og disk.18 
1645-58 blev inventaret forbedret med en sølv 
forgyldt kalk og disk.12 Ved slottets besigtigelse 
1661 bemærkedes, at kalk og disk som noget af 
det eneste var forvaret.6

En †oblatæske, skænket 1730, kendes fra be
skrivelsen 1918, hvoraf fremgår, at den var oval 
med drevet og ciseleret frugtklase på låget, på

Fig. 9. Alterstage fra 1600’rnes første halvdel 
(s. 2467). NE fot. 1991. - Altar candlestick from the first 
part of the 17th century.

siderne tilsvarende akantusranke. Såvel lågets 
som bundens kant var »bølgebuklet». Under 
bunden graveret: »Gieved i Jesu Nauen til Drax 
Holms Kirckes Alterbrug A(nn)o 1730«. Des
uden stempler som kalkens, dog havde mester
mærket tydeligere årstal: 1723. Æsken synes at 
have været udformet som de lidt ældre, f.eks. i 
Stenmagle kirke, Sorø amt, skænket 1709 eller 
den cirkulære i Stigs Bjergby (s. 761 med fig. 7).

Alterkande, 1800’rnes sidste halvdel, fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, sort med guldkors 
og -kanter, såkaldt chokoladekandeform.

Alterstager (fig. 9), fra 1600’rnes første halvdel, 
antagelig de to nye messinglysestager, der an
føres i inventariet 1658.12 52 cm høje, med rigt 
profileret skaft, hvori indgår balusterled lidt un
der lyseskålen. †Alterstager. I forbindelse med 
Herman Juels overdragelse af lenet til Christof
fer Parsberg 1595 nævnes to alterlysestager af 
kobber i fadeburet, formentlig omtalt igen 1609



2468 ODS HERRED

Fig. 10. Prædikestol og døbefont fra kirkens indret
ning 1730 (s. 2468). NE fot. 1991. - Pulpit and font from 
the interior furnishing of 1730.

og muligvis 1624 og 1645, da benævnt messing
lysestager. 12

To †»amplæ«, af bly, nævnes 1536.18 Antal og 
materiale, der sandsynligvis også kan betegne 
tin, taler for, at det drejer sig om to ampullæ, 
dvs. de små kander der brugtes til det vand, der 
skulle blandes i vinen, før denne blev indviet.21 
To *flasker af bronze er bevaret fra Skjoldelev 
og Tvenstrup i Århus amt, men deres anven
delse kendes ikke.22 En anden mulighed er am
pler til vokslys eller tran, formentlig hængende 
ned fra loftet eller fra en arm på væggen.23 
Denne anvendelse modsiges imidlertid af mate
rialet.

Bibel, 1550, »Prentet i Kopenhaffn aff Ludo- 
wich Dietz MDL« og »Skænket Dragsholm 
Slots Kapel til Minde om min Mand Godsfor
valter Carl Jensen. Faarevejle d. 9/11 1973 Nancy 
Jensen«.

†Messehagler. 1536 nævnes et ryklin, to hagler 
og et messerede (d.e. præstens klædedragt til 
messen).18 1645-58 blev inventaret forbedret 
med en brun fløjlsmessehagel.12 Ved slottets be
sigtigelse 1661 bemærkedes at kun messeklæ
derne, foruden kalk og disk, var bevaret; resten 
havde fjenden borttaget.6

Alterskranke, fra 1730, af smedejern, tresidet, 
bestående af enkle rundjern med overligger og 
tilsvarende vandret, men spinklere jern forne
den. Bronzeret i overensstemmelse med synets 
ønske 1895.14

Font (sml. fig. 10), fra 1730, af træ, 92 cm høj, 
tvm. 55 cm, drejet, med vulst midt på det cylin
derformede skaft. Hvidmalet. I begyndelsen af 
1900’rne vestligst i midtgangen, nu nedenfor 
prædikestolen.

Dåbsfad (fig. 18a), antagelig anskaffet sammen 
med det øvrige inventar ved kapellets indret
ning 1730, jfr. også det graverede våben for 
Adeler på fanen. Af engelsk tin, tidligst udført 
1717, jfr. stemplet under bunden (fig. 18b) for 
Johan Schønefeldt, København, der blev mester 
dette år.24 Glat, 49 cm i tvm., med riflet kant.

Dåbskande, 1896, af tin, 25 cm høj, leveret af 
kandestøber L. Buntzen, Landemærket 9, Kbh., 
svarende til kanderne i f.eks. Kirke Eskilstrup 
og Store Fuglede (s. 316 med fig. 12 og s. 1623 
med fig. 18).25

Prædikestol (fig. 10), fra 1730, med samtidig 
himmel og opgangspanel. Kurven har fem fag 
og et halvt nærmest opgangen, hvert med 
glatte, profillisteindrammede felter. Flad under
baldakin forneden afsluttet af knop, kantet sva
rende til kurven. Himlens underside er delt i otte 
felter med nedhængende due i midten; i stedet 
for topstykker en udsavet bort. Hvidmalet med 
gyldne lister. Opstillet ved sydvæggen, mellem 
de to vestligste vinduer.

Om en †prædikestol, anskaffet i tiden 1645-58, 
vides, at den var malet og stafferet. Der var 
sandsynligvis tale om et arbejde fra Lorentz Jør
gensens værksted, jfr. †altertavle. En ældre, i 
øvrigt ukendt, omtales 1620 ved nordvæggen.12

Stolestader, fra 1730. Gavlene har pålagt, glat 
pilaster og udsavet topstykke, dørene rektangu
lær spejlfylding. Tilsvarende rygpaneler. 1906
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skulle bænkene på mandssiden gøres bredere, li
gesom det var sket på kvindesiden.14 Stolene er 
malede i blågrå nuancer med hvidt og forgyld
ning.

†Stole. 1632 anskaffedes otte nye stole. 1621 
gjorde snedker Jens Dirichsen et nyt sæde og 
bagstykke i slotsherrens stol, og 1644 gjorde sned
ker Peder Olsen i Vindekilde en stol, som lens
mandens frue stod i.6 †Bænke. 1609 nævnes en 
lang fyrrebænk og 1624 tre gamle lange fyrre- 
bænke. 1638-39 er inventaret forringet med tre 
fyrrebænke.12

†Kister. 1536 toges to beseglede kister fra ka
pellet og sattes i bispens kammer.18 1621 gjorde 
Jens Dirichsen snedker en kiste til alterlysene.6 
†Skab. 1536 nævnes et skab.18

To pengetavler (fig. 12), antagelig fra kapellets 
indretning, med lave skuffer. Rygbrættet ender 
foroven i buetunge hvori hjerteformet udsav
ning. Den ene er rødmalet, den anden sort, 
begge dekoreret med metalglimmer; desuden 
forskellige blomster af udklippet, farvelagt pa
pir (kobberstik).

Pengebøsse (fig. 17), fra 18-1900’rne, af mes
sing. Klokkeformet med profileret låg, hvori 
pengeslids. På væggen uden for indgangsdøren 
til kapellet.

Dørfløj, fra 1730, fløjdør med tre fyldinger i 
hver fløj. Samtidigt låsetøj. Indgangsdør.

Pulpitur, fra 1730. Brystningen har ti fyldinger 
(sml. fig. 4), og under loftet er også ti, men her 
lave, liggende rektangulære. I kapellets østende.

Fig. 11. Orgel, antagelig bygget o. 1800 (s. 2469). NE 
fot. 1991. - Organ probably built c. 1800.

Orgel (fig. 11), antagelig bygget o. 1800.26 
Ombygget o. 1867 af Knud Olsen, Køben
havn.27 Nuværende størrelse: tre stemmer, alle 
indsat af Knud Olsen. Disposition: Gedakt 8 
Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod; et fjerde

Fig. 12. To pengetavler, antagelig fra 1730 (s. 2469). NE fot. 1991 - Two collection trays probably from 1730.
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registertræk bærer påskriften »Vacant«. Meka
nisk aktion, sløjfevindlade. Facaden, der er 
hvidmalet med guldbronzerede detaljer, har tre 
indrammede felter med pibeattrapper af sølv
bronzeret træ. Midtfeltet er højere og bredere 
end sidefelterne og er udformet som en dør med 
hængsler og låseanordning. Facaden krones af 
en profileret gesims med tandsnitlignende frise. 
Under pibefelterne er et nyere, enkelt nodestativ 
anbragt til afløsning af den oprindelige, meget 
lave nodepult, der er indfældet umiddelbart 
over klaviaturet. Bælganlægget kan trædes af 
den spillende; elektrisk centrifugalblæser fore
findes ikke. På podium ved nordvæggen, øst for 
døren til sakristiet.

Salmenummertavler. 1905 ønskedes to nye tav
ler med løse tal til salmenumre anskaffet,14 mu
ligvis de nuværende enkle, hvidmalede tavler, 
der er tilpasset det øvrige inventar og har løse 
numre af metal.

Malerier. 1) (Fig. 13) 1600’rnes anden halvdel, 
olie på lærred, 125x97 cm, portræt af generalad
miral Cort Sivertsen Adeler (†1675).28 Knæ
stykke, en face til højre. Den portrætterede er 
fremstillet stående, i fuld rustning, med hvid 
halsklud og kniplingsmanchetter. Over venstre 
skulder et rødt gevandt, over højre Danne
brogsordenen og S. Markusstjernen. I højre 
hånd holder han kommandostav, foran et bord 
med tæppe af rødt guldbrokade, hvorpå ligger 
hjelm og stridshandske. Højre hånd peger ud af 
billedet. Bagved er der udsigt til havet med et 
par krigsskibe. Kunsthistorikeren N. L. Høyen 
har i et notat tilskrevet Jacob d’Agar billedet, 
som skal være stukket af Albert Haelweg, der 
døde 1673. Den franskfødte kunstner synes 
imidlertid først 1683 at blive knyttet til hoffet i 
København, og Cort Adeler var død i novem
ber 1675.29 I samtidig, bred ramme med relief- 
skårne trofæer og båndakantus.

2) (Fig. 19) formentlig o. 1840, kopi efter ma
leri fra 1600’rne, olie på lærred, 112x92 cm. Kri- 
stus som smertensmand er afbildet siddende. 
Kristi nøgne legeme har hudfarve, håret er 
mørkt, tornekronen ligeså; et falmet rødt klæde 
dækker benene. Baggrunden mørkebrun-sort. I 
enkel forgyldt ramme.

Lysekrone, antagelig fra kort før 1919, da elek
trisk lys var installeret, og en anselig og smuk 
krone omtales.14 Barokform, med gennembrudt 
kugle og to gange otte arme; stammen krones af 
engel.

Klokke, skænket 1967, har tidligere hængt ved 
Husumvold barakkirke, København.30 Tvm. ca. 
52 cm. Ophængt i fritstående klokkestol med 
saddeltag, nord for kapelfløjen. †Klokke nævnt 
1536.18

GRAVMINDER

På pulpituret er ophængt seks forsølvede blad
kranse, på sydvæggen tre i en kasse med glas for 
og direkte på væggen en. Over samme findes 
endvidere en forsølvet laurbærbladgren fra funk
tionærer og forpagtere på Adelersborg gods.31

Mindekranse. 1) Georg Fredrik Otto, lensba
ron af Zytphen Adeler, *10. maj 1810, †18. april 
1878. Taknemmeligt minde fra hengivne tje
nende på baroniet. Indskrift med graveret frak- 
tur på bånd ved to forsølvede palmegrene, sml. 
Fårevejle †kiste nr. 5 (s. 2450).

2) Taknemmelig erindring fra Dragsholm 
håndværksmestre. Indskrift med skråtstillede 
versaler på bånd ved forsølvet egeløvskrans.

3) Taknemlig erindring fra Dragsholm hånd
værksmestre. Indskrift med kursiv. I øvrigt som 
nr. 2.

4) Kammerherre, lensbaron (Frederik Her
man Christian de Falsen) Zytphen-Adeler 
10. febr. 1840 - 1. april 1908 R(idder) A(f) D(an
nebrog). Fra forhenværende og nuværende 
funktionærer og forpagtere på baroniet Adelers
borg og Søbysøgård. Graveret fraktur og versa
ler på bånd ved forsølvet bøgebladskrans, sml. 
Fårevejle †kiste nr. 10 (s. 2450).

5) Kammerherreinde, lensbaronesse Zytphen 
Adeler, f. de Falsen, *10. dec. 1848, †23. febr. 
1919. Som nr. 4.

6) »Til min lille Petra fra gamle Fader Julen 
1922«. Indskrift med graverede versaler på bånd 
ved forsølvet palmegren.

Nr. 1-6 er ophængt på pulpituret.
7) Lensbaronesse Petra Zytphen-Adeler, f. 

Steensen-Leth, *6. sept. 1873, †l. april 1922. Fra
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Fig. 13. Maleri nr. 1, fra 1600’rnes anden halvdel forestillende Cort Adeler, †1675 (s. 2470). NE fot. 1991. - 
Portrait of Cort Adeler, †1675.



2472 ODS HERRED

Fig. 14-16. Begravelseskjolde (s. 2472). 14. Nr. 1, fra 1859, med allinancevåben for Løwenskiold og Adeler. 15. 
Nr. 3, fra 1869, med våben for Louise Augusta baronesse Pechlin von Lövenbach gift med baron Zytphen- 
Adeler. 16. Nr 4, fra 1878, med våben for Zytphen-Adeler. NE fot. 1991. - Funereal hatchments. 14. No. 1 from 
1859. 15. No 3, from 1869. 16. No 4, from 1878.

funktionærer og forpagtere på Adelersborgs 
gods. Graveret frakturindskrift på bånd ved 
laurbærbladsgren med frugter.

8) Lensbaronesse Petra Zytphen Adeler, f. 
Steensen Leth, *6. sept. 1873, †l. april 1922. Fra 
taknemmelige beboere i Fårevejle sogn. Ind
skrift med fraktur på glat, latinsk kors af sølv.

9) Fra baroniets lejere, januar 1932. Graveret 
frakturindskrift.

10) 9.jan. 1932 lensbaron F. G. de Falsen 
Zytphen Adeler fra forpagtere, funktionærer og 
slottets personale. Indskrift med graveret anti
kva.

11) Til lensbaron F. G. de Falsen Zytphen 
Adelers båre. Fra arbejderne og personalet på 
Dragsholm 9. jan. 1932. Graveret indskrift med 
kursiv på skjold ved forsølvet bøgeløvskrans. 
Nr. 7 - 11 på sydvæggen.

*Begravelsesskjolde.32 1-2) (Fig. 14) fra 1859, af 
blik, med oprullede flige til siderne og forneden, 
foroven en grevekrone, sml. Dråby og Kirke 
Hvalsø.33 På det hvælvede midtparti malet alli
ancevåben for Løvenskiold og Adeler. Herman 
Løvenskiold (1783-1825) gift med baronesse So
phie Hedevig Adeler (1795-1859). I Holbæk 
Museum, sml. Fårevejle †kister nr. 2 og 4 (s. 
2450).

3) (Fig. 15) 1869, af blik, med våben for 
Louise Augusta baronesse Pechlin von Löwen- 
bach (1787-1869, gift med Ernst Frederik von 
Zytphen) og derover friherrekrone.

4-5) (Fig. 16) 1878, af blik, med malet krone 
hvorunder våben for (Georg Frederik Otto) ba
ron Zytphen-Adeler (1810-78), sml. mindekrans 
nr. 1.

Fig. 17. Pengebøsse af messing fra 18-1900’rne 
(s. 2469). - Brass offertory-box.
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Fig. 18a-b. Dåbsfad af tin, antagelig fra 1730 (s. 2468).
a. Helhed, b. Stempler for gørtler Johan Schønefeldt, 
København. NE fot. 1991. - Pewter baptismal dish 
probably from 1730. a. In its entirety, b. Marks of the 
pewterer Johan Schønefeldt, Copenhagen.

KILDER OG HENVISNINGER

RA. DaKanc. B57. Sjællandske Tegnelser nr. 32 
(1651-53)f. - Lensrgsk. Dragsholm slots len. 1587- 
1658. - Kvittansiarumsbilag og inventarielister 1587- 
1658. (Det har kun været muligt at gennemgå lens- 
regnskaberne sporadisk). - LA. Godsarkiver. Adelers- 
borg. Kirkerne vedk. 1719-1924. - Kirke- og sko- 
lergsk. 1895-1905. - Fårevejle pastoratsarkiv. 1730. 
Kontrakt om gudstjenesten i Dragsholm på ny ind
rettede kirkesal. - Ved Fårevejle pastorat. Synsprot. 
1862-1926/1963-(84). - Se i øvrigt arkivalier for Hol
bæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1918-19 
(bygning og inventar), Anton Birch 1952 (bygning). 
Knud Prange har været konsulent vedr. heraldiken. - 
Bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø, inventar og 
gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktio
nen afsluttet 1992.

Tegninger. NM2. Tryk af planer, snit og facader ved 
Emil Jørgensen 1908. - Opmålinger af paneler, døre 
m.m. ved Martha Rambusch og Thorsten Gunarsen 
1966. - Koteopmåling af borgbanken ved Anders 
Bach og Ole Bjørn Timmer 1966.

Litteratur. Chr. Axel Jensen: Dragsholm, i Danske 
Slotte og Herregårde, 2. udg., red. Aage Roussell, 
1964, 3, s. 321-354. Peder Hansen Resen: Kobberstik
kene fra Atlas Danicus, 1677, udgivet med efterskrift 
og kommentarer af Ib Rønne Kejlbo, 1974.

1 Roskildebispens jordebog s. 164f. og passim, De 
ældste danske Arkivregistraturer III, 355, J. O. Ahr- 
nung: Roskilde Domkapitels Historie 1416-(1536) II, 
udg. af Troels Dahlerup, 1970, s. 70, 72, 86-97.

2 Dipl.Dan., DaRigBr. 2. rk. VII, nr. 41.
3 Dipl.Dan., DaRigBr. 2. rk. VIII, nr. 183.
4 Roskildebispens jordebog s. 323.

5 RA. DaKanc. B57. Sjællandske Tegnelser nr. 32 
(1651-53)f.
6 RA. Lensrgsk. Dragsholm slots len. 1587-1658.
7 LA. Bispearkivet. Ods hrd. 1728-1820.
8 LA. Fårevejle pastoratsarkiv. 1730. Kontrakt om 
gudstjenesten i Dragsholm på ny indrettede kirkesal.
9 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirkerne vedk. 
1719-1924.
10 Omkring 5 m over havet i nordre grav, 7 m i østre.
11 Oftest benævnt kirken.
12 RA. Lensrgsk. Dragsholm slots len. Kvittansia
rumsbilag og inventarielister 1587-1658.
13 Under vestafsnittets østre vindue (fig. 2a) er på 
ydersiden af symmetrimæssige årsager anbragt en 
»dør« til den ikke eksisterende kælder under kapel
rummet, ligesom tre rektangulære nicher under de 
østre vinduer formentlig tidligere har illuderet som 
kældervinduer, som det endnu ses et par steder både i 
øst- og sydfløjen.
14 Ved Fårevejle pastorat. Synsprot. 1862-1926/ 
1963-(84).
15 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirke- og sko- 
lergsk.1895-1905.
16 Jfr. note 14. Panelet ses ikke på Emil Jørgensens 
opmåling fra 1908 (jfr. fig. 2).
17 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-1844, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
18 RA. Regnskaber ældre end 1559. Kammersager 
1536. Inventarier på bispegårde. (Trykt i Monumenta
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Fig. 19. Maleri nr. 2, antagelig fra o. 1840 forestil
lende Kristus som smertensmand (s. 2470). NE fot. 
1991. - Painting, probably c. 1840, depicting Christ as the 
Man of Sorrows.

Historiæ Danicæ, ved Holger Fr. Rørdam, 1873, I, 
207 og i Roskildebispens jordebog s. 323).
19 Mynster: Visitatsdagbøger I, 77.
20 Jfr. Jørgen Jacob Nielsen: Georg Frederik Otto 
Lehnsbaron Zytphen-Adeler, 1910, s. 6: Ved [lens
baronens] tiltrædelse var slottets ydre og indre for
faldent... det blev restaureret og monteret i hans tid 
ligesom slotskapellet blev restaureret, fik nyt orgel 
og en altertavle malet af vennen Major Schaack, der 
faldt i 1864. Sophus Schack havde 1848 udført et al
tertavlemaleri med samme motiv til kirken i Ring
købing, jfr. Weilbach: KunstLeks. Ifølge samme kilde 
malede han altertavlen i Hørve (udstillet 1857).
21 I KultHistLeks. (III, 321) omtales ampulla i artiklen 
Drikkekar med bemærkning om, at der så vidt vides 
ingen vin- eller vandampulla er bevaret fra nordisk 
middelalder. Mereth Lindgren: Liturgiska kärl, i 
Tanke och tro. Aspekter på medeltidens tankevärld 
och fromhetsliv, Stockholm 1987, s. 109, bekræfter,

at der ingen middelalderlige ampullæ er bevaret i 
Sverige og finder en vigtig forklaring i, at en be
tydelig større vinkande var nødvendig efter reforma
tionen, da menigheden fik del i vinen.
22 DK. Århus s. 1862, fig. 2 og s. 2588 med fig. 3.
23 Jfr. KultHistLeks. (I, 445), artiklen: Belysning.
24 Sml. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 35.
25 Note 15. Om gørtleren se Flemming Steen Niel
sen: Buntzens kandestøberi. Blade af historien om et 
forsvundet håndværk, i Danmarks tekniske museum. 
Årbog 1986, s. 5-31. Desuden Poul Halkjær Kristen
sen: Danske tinmærker, ved Holger Rasmussen, 
1983, s. 55.
26 I facadens fyldinger ses på indersiden spor efter otte 
registertræk, fire på hver side af klaviaturet. Orglet 
har muligvis haft fire bas- og fire diskantstemmer. 
Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.
27 Bælgvægtene er indpakket i avispapir fra 1867. Re
gisterhåndtagenes og pibernes udformning tyder på, 
at ombygningen er foretaget af Knud Olsen, den 
samme orgelbygger der 1866 byggede orglet til Ege
bjerg kirke, jfr. s. 2314. 1932-33 blev orglet efterset af 
Knud Olsens efterfølger, I. Starup & Søn (Erhvervs- 
arkivet, Århus, I. Starup & Søns arkiv).
28 Jfr. E. F. S. Lund: Danske malede Portrætter. En 
beskrivende Katalog. Under medvirken af Konserva
tor ved den kgl. Malerisamling C. Chr. Andersen, 
1895-1910, IX, 107.
29 Jacob d'Agar fik 1672 et medlemsstykke til Akade
miet i Paris forkastet, 3. aug. 1675 blev han imidlertid 
optaget, men måtte som reformert flygte til England
i 70’ernes slutning. Herfra kom han til Danmark.
30 Barakken på Frederikssundsvej opførtes som di- 
striktskirke i Husum sogn 1948, sognekirke 1951. 
Den nuværende kirke er fra 1960, jfr. Kirkefondets 
årbog 1990, red. Mogens Miland, Anne-Mette Grav- 
gaard og Bende Kragh s. 145.
31 Ifølge Jørgen Jacob Nielsen: Georg Frederik Otto 
Lehnsbaron Zytphen-Adeler, 1910, s. 25, lå to sølv- 
laurbærgrene dengang på kisten i Fårevejle kirke.
32 Litt. S. Ellkier-Pedersen: Offerlys og minde
skjolde. En gammel begravelsesskik, i Vejle Amts 
Årbog 1981, s. 7-60. Begravelsesskjolde i brug er af
bildet i DK. Kbh. Amt II, 830, fig. 4, der viser alter
tavlen og på alterbordet to stager med begravelses
skjolde fæstnet til alterlysene.
33 DK. Frborg. s. 2569, gravskjolde nr. 2-3 og Kbh. 
Amt s. 840.



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1992. - Church seen from the north-west.

VALLEKILDE KIRKE
ODS HERRED

6. september 1315 blev kirken af biskop Oluf af Ros
kilde henlagt til det samtidigt ved kapitlet indstiftede
kantori.1 Den er i Roskildebispens jordebog, sammen
med Hørve, opført under Skippinge hrd. og ansat til
2 mk.2 8. sept. 1454 nævnes præsten Jens Hvid og 
30.jan. 1468 Niels Iwerss(en).3 1567 havde sognet 96 
tiendeydere, men en del af disse søgte Fårevejle kirke, 
ligesom også efterhånden tre landsbyer, der lå afsides 
i sognet.4 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten for at 
ligge til kapitlet i Roskilde,5 men 1673 fik rentemester 
Henrik Müller skøde på den.6 Efter at kirken 1683 var 
hjemfaldet til kronen, henlagdes den 1688 til rektor
embedet ved Roskilde skole men ombyttedes med 
Vejby i Frederiksborg amt. 1695 havde kongen igen 
patronatsret,7 og 1698 fik assessor i Admiralitetet, 
proviantskriver Jens Hellegaard til Vognserup, skøde 
på jus patronatus et vocandus.8 1733 havde Christian

Lente von Adeler til Adelersborg (Dragsholm) jus 
vocandi, jfr. †klokke.9 Overgang til selveie skete 
28. marts 1911.

Møntfund. Ved Nationalmuseets undersøgelser i 
kirken 1976 fandtes som løsfund ialt ti mønter, fem 
Christopher II, Roskilde, en borgerkrigsmønt, en 2- 
skilling 1677, en skilling 1780 og en Meklenborg hul- 
penning fra 1400’rne.10 Herudover fremkom enkelte 
andre småfund i form af gulvfliser, rudeglas, slagger 
(muligvis fra klokkestøbning, jfr. †klokke), et 
bog(?)beslag mm. (inv. nr. D8-D18/1976). Desuden 
er på kirkegården fundet et halsskår fra en krukke 
eller kande af brændt ler med nopret, olivengrøn gla
sur på ydersiden og rød indvendig. 1944 afleveret til 
Nationalmuseet (inv. nr. D212/1964). 1966 indlevere
des en cylinderformet flaske, fra 15-1600’rne, af grøn
ligt glas, 8,6 cm høj (inv. nr. D3202/1966).
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Fig. 2. Kirken set fra øst. Mogens Vedsø fot. 1992. - 
Church seen from the east.

Kirken og den tilhørende kirkegård er belig
gende i den oprindelige landsbys sydøstre ud
kant (fig. 3) på randen af den sydvendte skrå
ning ned mod Svinninge Vejle, en sydvestlig 
gren af den nu udtørrede Lammefjord. Terrænet 
falder tillige mod vest, mens det stiger jævnt 
mod nord og, især, nordøst. Den regelmæssigt 
anlagte, rektangulære kirkegård har gamle 
grænser til de tre sider, mens der i nyere tid er 
foretaget en mindre udvidelse mod øst.

Hegn og indgange. Mod nord, vest og syd er 
hvidkalkede, med vingetegl afdækkede, tegl- 
stensmure, der i hovedsagen må være senmid
delalderlige. Størsteparten af vestmuren og den 
vestligste del af nordmuren prydes af et savskif
te på indersiden, et skifte under den let udkra
gede gesims, der bærer afdækningen. Udvidel
sen mod øst hegnes af, ligeledes teglafdækkede, 
kløvstensmure.

Hovedadgangen er midt i vestmuren ad en, 
formentlig samtidig, muret portal (fig. 13) med 
såvel køreport som fodgængerlåge. Begge åb
ninger har fals i vangerne ind mod kirkegården,

mens dette ikke gælder de, formentligt ommu
rede, ekstremt flade buestik. En, rimeligvis 
jævnaldrende, fodgængerlåge ses i nordmuren 
nær nordvesthjørnet. Den murede opbygning 
afdækkes af munke og nonner med fald udad, 
og åbningen har udvendig fals i såvel vanger 
som stik, førstnævnte formindsket ved behug- 
ning. Midt i udvidelsens østmur er en nyere, 
bred låge. Alle indgange lukkes af hvidmalede 
trætremmefløje. †Kirkeriste nævnes 1785, da så
vel disse som låger manglede overalt, og et par 
favne kirkegårdsmur var nedfalden.11

Bygninger ved kirkegården. Vest for det indheg- 
nede område, nord for hovedadgangen, ligger 
en 1959 opført toilet- og redskabsbygning af tegl, 
hvidkalket og med helvalmet tag. Øst for kirke
gården er o. 1990 rejst to bræddeklædte, tegl
hængte bygninger indeholdende graverkontor, 
traktorgarage mm. Et †nødtørftshus opførtes 1907 
op ad vestmurens yderside ved nordvesthjør
net.12

På kirkegården er enkelte fritstående birke- og 
piletræer. Omkring kirken et 1907 anlagt bro
lagt, cementeret fortov,12 der 1992 er erstattet 
med pikstensbrolægning.

BYGNING

Kirken, der rummer bemærkelsesværdige arkitekto
niske træk, består af kor med tresidet apsis og skib 
med spor af oprindeligt vesttårn fra o. 1200. Hertil er 
o. 1400 føjet et tårn i vest samt i senmiddelalderen et 
sakristi på korets nordside og våbenhuse ud for begge 
skibets døre. Orienteringen afviger noget mod nord.

Fig. 3. Landsbyplan 1805. - Village map.
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Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1992, tegnet og suppleret af Mogens Vedsø 1992. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p.9.

Den oprindelige, velbevarede kirkebygning er 
opført af rå og kløvet kamp iblandet en del frådsten 
lagt i nogenlunde jævne skifter. Sidstnævnte 
materiale er omtrent enerådende i muråbninger 
og andre detaljer. Murværket har formentlig fra 
opførelsen stået dækket af et groft, grusblandet 
pudslag, hvilket endnu ses fra tilbygningernes 
tagrum. Forskelle i korets og skibets udform
ning kunne antyde en, formentlig kort, pause i 
byggeriet efter førstnævnte bygningsafsnits af
slutning, jfr. s. 2480 note 17.

Den tresidede apsis, der er jævnbred med ko
ret, prydes udvendigt af rundbuede blændinger 
mellem hjørneliséner, én i øst og to i hver af de 
skrå sider.13 Forneden er en stejl skråkant, der 
skærer sig lidt dybere ind i murværket end selve 
blændingsbunden. Østre blænding, der her har 
falset stik, omfatter et vindue og rejser sig (jfr. 
fig. 2) højere end apsidens gesimsniveau; i skrå
siderne er underkanten anbragt lidt højere og 
blændingerne adskilles af en lisén med et om
løbende bånd umiddelbart over foden. Murene 
krones af en gesims med to fremspringende led, 
henholdsvis retkantet og affaset. I øst forløber 
gesimsen i en flad bue over blændingen, hvor 
det nederste led er sammenfaldende med dennes

stik. Over gesimsen er bevaret yderligere mur
værk, der skråner indad og sandsynligvis udgør 
den sidste rest af et oprindeligt, støbt stentag, 
jfr. s. 2480.

Korets langmure har ved begge ender liséner, 
der forneden forbindes af en profileret sokkel, 
rundstav over stejl skråkant. De østre liséner af
sluttes i niveau med apsidens tagfod med en 
fortsættelse af dennes gesims, mens de vestre i 
omtrent samme højde er afdækket med en kraf
tig skråkant over et fremspringende skifte med 
hulkel i underkanten; i tilknytning hertil ses et 
lignende, lidt lavere siddende, fremspringende 
bånd på triumfmurens østside. Spor på såvel 
skibets som korets østgavl i form af afbrudt 
murværk viser, at korets langmure tidligere har 
været 30-40 cm højere og dermed af omtrent 
samme højde som skibets mure. Et spærformet, 
fremspringende, retkantet skifte på triumfgav
lens østside angiver et hertil svarende tag med 
tagryggen i samme højde som nu, mens tag
foden lå højere og havde en kraftigt fremsprin
gende sugfjæl. En form for buefrise i forbindelse 
med lisenerne synes naturlig, men spores ikke i 
det bevarede murværk. Korets gavltrekant har 
på nordsiden en kam, der kan være en rest af

Danmarks Kirker, Holbæk amt 169
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Fig. 5a-c. Opmålinger. 1:300. a. 
Vestfacade, b. Østfacade. c. Syd
facade. Målt og tegnet af Anders 
P. Pedersen og Th. Mortensen 
1911. - Elevations. 1:300. a. West 
side. b. East side. c. South side.

gavlens oprindelige afslutning, idet den korre
sponderer med førnævnte tagspor på triumfgav
len.

Døre og vinduer. Skibets syddør er bevaret, ud
adtil rundbuet og indvendig vandret afdækket. 
Mod sædvane er østsidens indre vange smiget, 
mens vestsiden, dikteret af nedennævnte †vest
arrangement, er retvinklet.14 I begge vanger er 
markeret, nu tilmurede, stængebomhuller, ca. 
17x13 cm. Norddøren er opslugt af en sekun
dær, nu atter tilmuret, arkade til nordre våben
hus, jfr. s. 2485.

Apsidens vindue er i sin nuværende skikkelse 
sekundært, jfr. s. 2482, men må have afløst en 
oprindelig, sandsynligvis lidt mindre, åbning, 
der indadtil udmundede i en dyb, rundbuet ni

che. I korets nordmur er bevaret en relativ lille 
lysåbning, tilmuret med munkesten mod koret, 
men synlig fra sakristiets tagrum. Vinduets lys
ning sidder bemærkelsesværdig tæt på ydre 
murflugt, ca. 28 cm, og den indvendige sålbænk 
er usædvanlig stejl. Åbningen måler i ydre mur
flugt ca. 84x43 cm, i den indre 132x65 cm samt i 
lysningen 55x24 cm. Her ses i pudsen aftryk ef
ter såvel vinduesbly som vindjern, et lodret og 
to vandrette.

Af skibets vinduer er der i nord bevaret tre, 
der alle sidder øst for dørstedet. De er tilmuret 
lidt udenfor lysningen og står synlige som ud
vendige nicher. Indvendig ses det østre fra tag
rummet, mens det midterste, der er tilmuret i 
indre murflugt med munkesten, blev iagttaget
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Fig. 6a-d. Opmålinger. 1:300. a. 
Tværsnit i kor set mod øst. b. 
Tværsnit i skib set mod øst. c. 
Tværsnit i skib set mod vest. d. 
Længdesnit set mod syd. Sam
mentegnet af Mogens Vedsø 1992 
på grundlag af opmålinger ved 
Aage Mathiesen 1895, Anders P. 
Pedersen og Th. Mortensen 1911, 
Marinus Andersen o. 1948 og 
Hej 1976. - Elevations. 1:300. a. 
Cross-section of chancel to the east.
b. Cross-section of nave to the east.
c. Cross-section of nave to the west.
d. Longitudinal section to the south.

ved restaureringen 1976; det vestre er forstyrret 
ved udhugning til en skorsten. De slanke åb
ninger, hvis top sidder ca. 80 cm under nuvæ
rende murkrone, måler udvendig 133x45 cm, 
mens bredden ved lysningen, der ligger nær
mest ydre murflugt, er ca. 19 cm og den ind
vendige bredde ca. 62 cm. Vinduerne har, lige
som i koret, tilsyneladende ikke haft trækarm. 
Midt i vestgavlen, i nær tilknytning til kirkens 
nu forsvundne †vestarrangement, er bevaret ho
vedparten af et cirkelvindue, der i sin nuvæ
rende udformning er sekundært, men kan have 
erstattet en tilsvarende, formentlig mindre, op
rindelig åbning, sml. Viskinge s. 1861.

Indre. Væggene har allerede før hvælvenes 
indbygning, formentlig fra opførelsen, været

hvidtede, hvilket især ses tydeligt fra korets 
loftsrum, hvor lang- og gavlvæggene er kalkede 
op til henholdsvis nuværende murkrone og un
derkanten af det oprindelige bjælkelag.

Apsidens østvæg prydes af en dyb, rundbuet 
niche, i hvis bund østvinduet udmunder; dens 
underkant er, under hensyntagen til det oprin
delige alterbord, hævet ca. 110 cm over nuvæ
rende gulv. Rummet overdækkes af et hvælv, 
der nærmest, trods den trapezoide planform, må 
karakteriseres som et tøndehvælv. Vederlagene i 
de skrå vægge er vandrette, og dette gælder også 
hvælvets isselinje, omend en svag stigning mod 
ovennævnte niches stik spores.15 Den usædvan
lig rigt udformede apsisbue bæres af to ca. 160 
cm høje søjler (fig. 7 og 9). De koniske baser står

169*
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Fig. 7. Apsisbuens nordre søjle (s. 2479). NE fot. 
1992. - North pillar carrying the apsidal arch.

på en retkantet plint. De entasisformede søjle
skafter har skaftring ved begge ender, ved den 
søndre er øvre ring dobbelt. Foroven afsluttes 
de af forskelligt udformede terningkapitæler, af 
hvilke det nordre har rundstav langs kanten af 
sidernes buefelter. Dækpladerne har simpelt af- 
faset fremspring i nord, i syd med flere rundede 
led. Øverst er store murede klodser, hvor over
gangen til bueslaget formidles af affasede krag- 
bånd, der nu er kraftigt forhugget i syd.

Korbuen, hvor der 1976 konstateredes spor af 
de borthuggede kragbånd, er kun en ubetyde
lighed smallere end korrummet.16 Bueslaget er 
velbevaret, mens vangerne er noget forhug
gede, i nord ved opsætning af en mindetavle, i 
syd ved opstilling af opgangen til prædikesto
len. †Loftsbjælkerne har i koret været indbygget i 
den oprindelige, højere liggende, murkrone,

idet de ellers ville dække den nederste del af ne
dennævnte åbninger i henholdsvis korets og ski
bets østgavl. I skibet synes bjælkerne at have 
hvilet på murkronen.17

Korets østre gavltrekant, der er ca. 60 cm tyk 
og opført udelukkende af frådsten, er udstyret 
med en oprindelig, spærstikformet gennem
gang, hvis sider viser tydelige spor i mørtelen af 
forskallingsbrædder, over hvilke stikket er op- 
muret. Under nuværende apsistagværk fremvi
ser gavlen såvel som hvælvets overside kun råt 
afbrudt murværk, og det ses tydeligt, at gen
nemgangens sider har fortsat længere østover. 
Oprindelig må apsis have været afdækket med 
en støbt †kuppel, hvor hulrummet i forlængelse 
af den tresidede åbning i gavlen har tjent som 
aflastning over apsishvælvet. Nærmeste parallel 
til denne usædvanlige konstruktion er kuplerne

Fig. 8. Kirkens oprindelige udformning med antydet 
tvillingtårn i vest (s. 2481). Aksonometri ved Mogens 
Vedsø 1992. - The original appearance of the church with 
suggestion of a double tower to the west.
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på tvillingtårnene i Tveje-Merløse (Holbæk 
by).18

Skibets østre gavltrekant er hovedsagelig op
ført af frådsten og brydes på usædvanlig vis af 
en rundbuet åbning,19 der formentlig har tjent 
som aflastningsanordning over korbuen, og 
som forbinder loftsrummene over kor og skib. 
Bueslaget fremviser tydelige spor af forskal- 
lingsbrædder, og den nu noget forstyrrede bund 
har været aftrappet svarende til overkanten af 
bjælkelaget i henholdsvis kor og skib. Ovenover 
ses på vestsiden en lille spærstikformet niche, 
hvis formål er ukendt.20 Den vestre gavltrekant 
er overvejende opmuret af kamp, blot ses lidt 
frådsten forneden ved skibets hjørner.21

†Tårn(?) Uregelmæssigheder i murværket i 
skibets vestende suppleret med undersøgelser 
1976 giver en rimelig klar forestilling om ud
formningen af et planlagt og formentlig tillige 
helt eller delvist udført vestarrangement. Ved 
udgravninger i gulvet blotlagdes dels et kraftigt 
fremspringende fundament22 under vestgavlen, 
hvorpå sandsynligvis har stået en †bænk,23 dels 
et ca. 120 cm bredt nord-syd gående fundament 
øst herfor. Sidstnævnte fundament, der havde 
samme opbygning og dybde som kirkens øv
rige, må have båret en mur gennembrudt af, 
sandsynligvis tre, arkader.24 Afstanden fra arka
demuren til vestvæggen har været ca. 135 cm. 
Den nordre og søndre arkade har tilsyneladende 
haft vederlag direkte i skibets nord- og syd
væg,25 idet der ikke ved undersøgelserne 1976 
registreredes murværk i tilknytning til funda
mentet mod nord, og en mindre murstump i 
syd, med puds på nordsiden, formentlig har 
tjent andet formål, jfr. nedenfor. Tårnrummet 
har været overdækket med et bjælkeloft, hvis 
placering angives af et tilbagespring i vest- og 
nordvæggen ca. 210 cm over nuværende gulv. 
Et mere uregelmæssigt tilbagespring i sydvæg
gen godt en meter over gulvet kan muligvis af
spejle arkadernes vederlagsniveau.

Den følgende etage i vestanlægget har for
mentlig indeholdt et galleri. Manglende spor af 
østmuren på skibets langmure over hvælvene 
antyder, at også dette stokværk har haft åbnin
ger uden fremspringende vanger og med veder-

Fig. 9. Apsisbuens søndre søjle (s.2479). NE fot. 
1992. - South pillar carrying the apsidal arch.

lag på eller over skibets murkrone.26 Galleriet 
har været belyst af ovennævnte cirkelvindue.

Adgangen til gallerietagen var i rummets søn
dre side ad en †trappe, hvis detaljer nu vanskeligt 
lader sig rekonstruere. En nicheagtig fordyb
ning, der sandsynligvis må ses i forbindelse med 
denne trappe, registreres i den øvre del af syd
muren. Nichen er vandret afdækket ved en ud
kragning af muren nær skibets murkrone. Spo
rene antyder en ligeløbstrappe langs sydmuren 
begyndende umiddelbart inden for skibets syd
dør. Under trappen må have været udsparet et 
mindre rum, en †niche, idet trappen ellers ville 
dække for en enkeltsmiget, vandret overdæk
ket, nu tilmuret, lyssprække, hvis formål kun 
kan have været at oplyse en sådan niche.

Det beskrevne vestarrangement må være 
ment som underbygning for et, muligvis aldrig
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Fig. 10. Skibets sydvesthjørne med spor af †tårnanlæg 
(s. 2481). NE fot. 1992. - South-west corner of the nave 
with traces of †tower.

opført, †tårn, om hvis udformning intet sikkert 
kan aflæses af det bevarede murværk. Mulig er 
både et tvillingdelt tårn (fig. 8) og et »bredt«, 
tværstillet tårn med gavle i nord-syd.27

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Tidligt, 
formentlig inden udgangen af 1200’rne, blev ho
vedparten af kirkens vinduer fornyede. I øst er
stattedes den oprindelige åbning af et smiget, 
rundbuet vindue af tegl. Dette, der nu er til
muret, men står synlig som ud- og indvendig 
niche, måler i ydre murflugt 152x68 cm, i den 
indre ca. 168x101 cm, mens den tilmurede lys
ning måler ca. 105x33 cm. I korets og skibets 
sydside erstattedes de oprindelige lysåbninger af 
større, rundbuede, smigede †vinduer, udvendig 
bredde ca. 75 cm, indvendig ca. 100 cm. De høje 
slanke åbninger har haft sålbænk i omtrent 
samme højde som de nuværende lysgivere. Re
ster af alle fire vinduer er bevarede og indgår i 
større eller mindre udstrækning i de nuværende. 
Sandsynligvis samtidig ommuredes vestgavlens 
cirkelvindue, jfr. s. 2479, i tegl. Det 1976 delvis 
genåbnede vindue er velbevaret, blot forstyrret 
forneden ved gennembrydning af tårnbuen. Åb
ningen har toppunkt i omtrent samme niveau 
som sydsidens lysgivere og måler i indre mur
flugt 127 cm. Lysningen, diameter ca. 52 cm, er

halvstens bred og opmuret af krummede tegl
sten; udvendig registreredes en ca. 3 cm bred 
glasfals med bevarede jernsøm fra fastgørelsen 
af den oprindelige, sandsynligvis blysprossede, 
rude. Alle de nævnte vinduer er klart ældre end 
kirkens overhvælvning.

Indbygning af hvælv i kor og skib er rimelig
vis sket i løbet af 1300’rne. Ældst er formentlig 
korhvælvet, der har halvstens ribber og bæres af 
helstens, spidsbuede skjoldbuer på falsede væg
piller med forneden affasede kragbånd. De to 
østre piller mangler den ene fals, hvilket må 
skyldes et, ikke helt vellykket, forsøg på hen
syntagen til den oprindelige, søjlebårne apsis- 
bue. I nordsiden af den sydøstre pille er en lille 
rektangulær niche, ca. 22x12x13 cm, 128 cm 
over nuværende korgulv (sml. fig. 9). Den ne- 
derste del af sydøstre ribbe er borthugget, mu
ligvis for at øge lysindfaldet på altertavlen, og 
den nordøstre pille er genopført 1971-72 sam
men med de tilstødende dele af hvælvet (fig. 15) 
efter en partiel sammenstyrtning. Nedbrydnin
gen af den øverste del af korets langmure, jfr. s. 
2477, kan være samtidig med hvælvslagningen, 
men er dog snarest udført ved opsætningen af 
det nuværende, senmiddelalderlige tagværk.

Fig. 11. Skibets nordvesthjørne med spor af †tårnan
læg (s. 2481). NE fot. 1992. - North-west corner of the 
nave with traces of †tower.
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Fig. 12. Indre set mod vest. NE fot. 1992. - Interior to the west.

Forud for skibets overhvælvning er vestarran
gementet28 og det eventuelle tårn fjernet. De to 
fag høje krydshvælv med halvstensribber bæres 
af spidse, helstens skjold- og gjordbuer på fal
sede piller. Den nordøstre pille mangler det rib- 
bebærende led.29 De vestre hjørnepiller og den 
mellemliggende skjoldbue er let uregelmæssige i 
opbygningen grundet det vandrette tilbage
spring i murværket, jfr. s. 2481. Kapperne har 
endnu bevaret flere synlige spygat, og i sydve
stre hjørne ses på loftet en fladbuet lem, der på 
oversiden omgives af en halv sten bred, muret 
ramme. En partiel behugning af gjordbuens 
sydside, jfr. Fårevejle (s. 2416), kan skyldes en 
ældre opstilling af prædikestolen.

Hvælvslagningen må have forårsaget ændrin
ger af skibets sydvinduer, hvilket endnu for
nemmes ved de to vestre. Begge må, under hen
syntagen til hvælvenes skjoldbuer, være blevet

udstyrede med lavere siddende stik,30 og det ve
stre blev tillige, grundet hvælvpillens nærhed, 
udvidet mod vest.

Tårnet, der formentlig er fra tiden o. 1400, jfr. 
gavlenes blændingsdekoration, er for de to 
nedre stokværks vedkommende opført af rå 
kamp i regelmæssig skiftegang, mens klokke- 
stokværket og de øst-vest vendte gavle er af 
tegl.31 Vesthjørnerne omfattes forneden af to ny
ere støttepiller af små, gule teglsten. En pille ved 
sydvesthjørnet omtales 1838,32 og 190012 for
stærkedes foden af begge piller med beton. I for
bindelse med den udvendige restaurering 1992 
er foretaget mindre ændringer i udformningen. 
Støttepillerne er forårsaget af alvorlige statiske 
problemer, der tillige er forsøgt afhjulpet ved 
adskillige murankre og omfattende skalmurin
ger; vestmuren er helt ommuret i de to øvre 
etager. Det udvendigt spidsbuede, indvendigt
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Fig. 13. Kirken set fra vest. Victor Hermansen fot. 
1944. - Church seen from the west.

fladrundbuede vestvindue er i sin nuværende 
udformning nyere. Ved restaureringen 1976-77 
indsattes et spidsbuet, afsprosset trævindue. 
1895 sad heri et lignende trævindue, der 190312 
erstattedes med et støbejernsstel. Tårnrummet 
forbindes med skibet af en spidsbuet åbning af 
teglsten og overdækkes af et muligvis, jfr. ne
denstående, lidt yngre hvælv, der bæres af en 
spids, helstens skjoldbue mod øst og forlæg til 
de øvrige sider. Hvælvet har halvstensribber, et 
enkelt synligt spygat i sydvestre kappeflig og et 
klokkerebshul med træforing i nordkappens østre 
del. En tilmuret †dør, ca. 170x60 cm, i nord
væggen ca. 230 cm over nuværende gulv har 
sider af tegl og vandret overdækning af planker.
I tilknytning til døråbningen registreredes 1976 i 
nordvæggen tre †bjælkehuller, 21 x 21 cm, i 
henholdsvis nordøsthjørnet, ca. 115 cm vest her
for og forneden i dørens østside. Da der ikke 
konstateredes tilsvarende huller i sydvæggen, 
må †bjælkerne formentlig have båret en art †pul- 
pitur.33 Døren, der tillige med bjælkehullerne 
må opfattes som oprindelig, har næppe kunnet 
fungere sammen med hvælvet, idet dette dæk
ker åbningens øverste del.

Adgangen til mellemstokværket foregik op
rindeligt ad en †fritrappe, der ledte op til den 
endnu i brug værende dør østligst på sydmuren. 
Den af munkesten opmurede åbning, der er fal
set og fladbuet både ud- og indvendig, stiger 
stejlt op gennem murlivet og overdækkes her af 
et spidsbuet tøndehvælv. Etagen oplystes indtil 
1992 kun af en lille, nu tilmuret, åbning med 
træramme ved indre murflugt i østmuren nær 
søndre hjørne, en 1891 udført udvidelse af et op
rindeligt bomhul.12

Klokkestokværket har et glamhul til hver 
side. I nord, syd og øst to slanke, koblede, flad- 
buede åbninger i fælles, fladbuet blænding; i 
vest en ommuret fladrundbuet åbning. Østre 
glamhul er tilmuret forneden, formentlig i for
bindelse med opsætning af skibets senmiddelal
derlige tagværk (s.d.). På østsiden er bevaret to 
rækker åbne bomhuller i højde med henholdsvis 
under- og overkant af glamhullet. Flankemu
rene afsluttes af dobbelte falsgesimser.

Østre taggavl er bevaret; dog er eventuelle 
kamtakker fjernet, og gavltrekanten afsluttes i 
dag med glatte kamme og en spinkel toptinde. 
Gavlen prydes af en dekoration med fem spids
buede blændinger, hvoraf den midterste er tvil- 
lingdelt med en hængestav. I midtblændingen en 
stor fladbuet luge, der tvedeles af en, muligvis 
sekundær, retkantet pille. Den ommurede vest
gavl er en kopi af den østre, dog er bueslagene 
uregelmæssigt rundbuede. I midten en lille, 
rektangulær luge.

Trappehuset på tårnets sydside er middelalder
ligt og opført som afløser for ovennævnte †fri
trappe. Materialet er munkesten i munkeskifte. 
Foroven i syd afsluttes den halvtagsdækkede 
bygning med en dobbelt falsgesims. En falset, 
fladbuet dør giver adgang til spindeltrappen, der 
belyses af to lyssprækker i henholdsvis syd og 
vest. Trappen, hvis trin er ommurede i små, 
gule tegl, drejer sig om en rund, halvstens spin
del og overdækkes af fladbuede binderstik.

Sakristiet på korets nordside er opført af mun
kesten34 over et par skifter marksten. Flankemu
rene afsluttes af en gesims bestående af et enkelt 
fremspringende skifte, mens den glatte gavltre
kant krones af syv kamtakker. Gavlen er mulig
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vis ommuret, idet den hovedsagelig er opmuret 
af en mindre teglsten end det øvrige murværk 
omend stadig i munkeskifte. I østmuren et op
rindeligt, fladbuet, falset vindue, hvori kvadra
tisk træramme. Døren til koret er fladbuet og 
falset mod sakristiet, mens afdækningen i øvrigt 
er ændret ved senere behugning, idet den stiger 
gradvist gennem murlivet mod koret, hvor den 
nærmer sig spidsbuens form. Den vandret over
dækkede udgang til kirkegården i vestmuren er 
indsat 1926.12

Søndre våbenhus, der kan have haft en forgæn
ger (jfr. s. 2486), er opført i første halvdel af 
1500’rne, jfr. kalkmalerier, af munkesten i mun
keskifte.35 Flankemurene afsluttes af en dobbelt 
falsgesims, mens den glatte gavltrekant har lave 
kamme og toptinde, der formentlig skyldes en 
senere ændring. Gavlen har noget under tag- 
fodshøjde et savskifte, der brydes af den øst for 
midten anbragte dør. Den nuværende åbning er 
en 1976-77 udført rekonstruktion af den oprin
delige, fladbuede indgang, dog med udeladelse 
af den ud- og indvendige halvstensfals, der blot 
står markeret i pudsen. I sin tidligere skikkelse 
fremtrådte døren med rundbuet overdækning, 
muligvis udført 1886. I trekanten en oprindelig, 
rektangulær lyssprække. Østsidens rundbuede 
vindue er formentlig indsat 1881.12 Den rektan
gulære træramme afløste ved restaureringen 
1976-77 en støbejernsramme. Åbningen har af
løst en oprindelig, halvstens bred lyssprække, 
der indadtil udmundede i en fladbuet niche, hvis 
nordre halvdel ødelagdes ved gennembrydnin- 
gen til førnævnte vindue.

Nordre våbenhus, o. 1900 indrettet til ligkapel 
og 178511 betegnet som kalkhus, er fortrinsvis 
opført af rå marksten i nogenlunde regelmæssig 
skiftegang, flankemurenes øverste del med den 
dobbelte falsgesims og gavltrekanten dog af tegl 
i munkeskifte.36 Gavlen havde endnu 1895 be
varet sin oprindelige dør, fladbuet i spidsbuet 
spejl, men denne var før 1911, formentlig ved 
bygningens indretning til kapel, erstattet af en 
bred, rundbuet, portlignende åbning. Den sand
synligvis ændrede gavltrekant, der krones af 
glatte kamme og en toptinde, brydes af en rekt
angulær lyssprække og enkelte åbne bomhuller.

Østsiden havde 1895 et bredt rektangulært vin
due med afsprosset træramme; før 1911 afløst af 
et smallere, rundbuet vindue, hvis støbejerns
ramme 1976-77 erstattedes af en træramme med 
sprosser. Den oprindelige adgang fra våbenhu
set til kirken, skibets norddør, afløstes senere, 
sandsynligvis endnu i middelalderen, af en lav
stammet, rundbuet arkade.37 Denne er senere 
atter tilmuret, og i lukkemuren anbragtes en, nu 
ligeledes lukket, rundbuet dør med fals mod vå
benhuset. Det indre er glatpudset ved indret
ningen til ligkapel. Fra loftsrummet er gennem 
skibets nordmur brudt en med fladbue over
dækket adgang til skibets loft.38

En række mindre ændringer af kirken har fun
det sted i senmiddelalderen i forbindelse med 
udskiftning af tagværker. Formentlig på dette 
tidspunkt blev korets mure gjort 30-40 cm la
vere, jfr. s. 2477, og der skete flere ændringer af 
kirkens gavle. Det massive stentag over apsis 
erstattedes af et tømret tagværk, og, formentlig 
for at forenkle udformningen af dette, rejstes 
over østsiden (fig. 14) en endnu 1839 bevaret 
†gavltrekant med glatte kamme samt top- og 
fodtinder; fladen udfyldtes af et mønstermuret 
felt, hvortil næppe kendes paralleller. Den nu
værende udekorerede gavl med toptinde er ny-

Fig. 14. Apsis med †senmiddelalderlig gavltrekant set 
fra sydøst (s. 2485). Tuschtegning 1839 i NM2. - Apse 
with †late medieval gable seen from the south-east.
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Fig. 15. Koret set fra vest, efter hvælvets delvise sam
menstyrtning (s. 2486). Henrik Græbe fot. 1971. - 
Chancel seen from the west after the partial collapse of the 
vault.

ere af små, gule tegl. Tilsvarende må kirkens 
øvrige gavle, især korets, være tilpasset det nye 
tagværk.

†Våbenhus. 1919 registreredes i skibets sydmur 
over døren, ca. 115 cm under murkronen og 
synlig fra våbenhusets loft, en indmuret ege
bjælke, der kan have udgjort en rest af tagkon
struktionen i et ældre våbenhus. Bjælken er nu 
udtaget, og sporet udmuret og overpudset.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol
delse. I tiden efter reformationen skete kun få og 
små ændringer, der har sat sig varige spor i kir
kebygningen. Skiftende varmeanlæg i skibet har 
krævet indgreb i nordmuren ved udhugning af 
skorsten og i gulvet ved udgravning af kalori
fergrube. En regulering af korgulvet fandt sted
o. 1949 og igen 1971 grundet delvis undermi
nering forårsaget af et sprængt vandrør. I for
bindelse med gulvets retablering og konsolide
ring af murværket skete en delvis sammenstyrt
ning af korhvælvet, jfr. s. 2482, der genopførtes 
kort efter. 1976-77 gennemgik bygningen en 
omfattende restaurering (arkitekterne Rolf 
Graae og Erling Jessen), der fortrinsvis berørte

det indre; udvendig fjernedes et lille skur ind
rettet i den smalle slippe mellem trappehuset og 
vestmuren af søndre våbenhus. Yderligere re
staureringsarbejder (arkitekt Michael Madsen) 
vedrørende den udvendige murbehandling samt 
korets indre er gennemført 1992.

Udvendig murbehandling. Ved undersøgelser 
1992 konstateredes farvespor, tilsyneladende 
fortrinsvis fra 1700’rne, på flere udvendige byg- 
ningsdetaljer. En fuldt dækkende grå farve er 
konstateret i apsidens blændinger, de tilmurede 
vinduer på skibets nordside samt i tårnets nor
dre glamhul og den nordre blænding på østgav
len. I samme glamhul er tillige, inderst i falsen, 
registreret yderligere fire ældre farvelag i tegl
rød, lyserød og grå, mens østgavlens blænding 
tidligere havde fremtrådt mørkokker. Omkring 
den tilmurede dør på tårnets nordside er iagtta
get spor af teglrød farve.

Gulvene er overalt af små, gule sten. I våben
huset og sakristiet lagt på fladen, i koret, skibet 
og tårnet lagt på kant, sidstnævnte sted i silde
bensmønster; i stolestaderne ludbehandlet bræd
degulv. I ligkapellet gule Hasleklinker af format 
som mursten og lagt på kant. Gulvene i kapel og 
sakristi er lagt 1962-63,12 de øvrige supplerede 
eller fornyede ved restaureringer 1971 og 
1976-77; korets atter fornyet 1992. Koret er hæ
vet to trin i forhold til skibet og apsis yderligere 
et trin.

†Gulve. Ved undersøgelserne 1976 i skibets 
vestende afdækkedes ud for norddøren rester af 
kirkens oprindelige gulv i form af et ca. tre cm 
tykt mørtellag. Gulvets afgrænsning mod vest
arrangementet antyder, at gulvet i dette har lig
get hævet et trin over skibets.

Ved samme undersøgelse registreredes en 
yngre gulvrest af munkesten anlagt efter ned
rivningen af det oprindelige tårnanlæg. Løst i 
fylden fandtes to stærkt fragmenterede *gulvfli- 
ser fra sidste halvdel af 1200’rne (NM2 inv. nr. 
D8/1976), begge rødbrændte med grøn glasur. 
Den bedst bevarede prydes af et fletværksmotiv; 
denne flise kendes indenfor amtet i Sæby og 
Højby (s. 904 og 2136). Ved omlægning af kor
gulvet, i forbindelse med opstilling af ny alter
skranke, afdækkedes en rest af et munkestens-
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Fig. 16. Indre set mod øst. NE fot. 1992. - Interior to the east.

gulv (fig. 17) samtidig med eller yngre end grav
sten nr. 1, der lå indlejret midt i gulvet.

Vinduerne i sydsiden af koret og østligst i ski
bets østfag er nyere, spidsbuede og begge indsat 
i ældre, fladbuede åbninger; 1645-46 slog Ras
mus smed stifter for sidstnævnte. De hvidma- 
lede trækarme og rammer er kopier udført 
1976-77 efter de endnu 1895 bevarede, der for
mentlig o. 1903, jfr. s. 2484, erstattedes af støbe- 
jernsrammer. Skibets to vestre sydvinduer, der 
flikkedes 1645-46 af Anders glarmester,39 har 
spidsbuede, 1976-77 fornyede, trærammer, der 
1906 ønskedes erstattet af jernrammer »i kirkens 
stil«. Dette skete dog ikke, men rammerne ud
skiftedes 1964,12 ved hvilken lejlighed det vestre, 
bredere vindue mistede den lodrette sprosse 
(genindsat ved fornyelsen 1976-77).

†Vinduer. Et sekundært gennembrudt, flad
buet vindue i sydøstsiden af apsis er tilmuret i 
ydre murflugt, men bevaret som indvendig 
blænding. Åbningen er ældre end 1645-46, da 
den repareres af Anders glarmester,39 og var 
endnu i brug 1839, jfr. fig. 14.

Tagværkerne over kirkens oprindelige afsnit er 
senmiddelalderlige og, i hovedsagen, endnu be
varede, omend noget ombyggede og supple
rede. Apsis og kor har simple hanebåndstagvær- 
ker, hvoraf sidstnævnte er tilpasset bygningsaf- 
snittets tresidede plan ved den mod øst faldende 
spærbredde og rygningshøjde; apsistagværkets 
udformning har affødt opførelsen af oven
nævnte †gavltrekant.

Skibet er udstyret med et langstolstagværk, 
hvis tre kongestolper har ét par skråstivere til
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Fig. 17. Det senmiddelalderlige alterbord (s. 2491) fo
tograferet i forbindelse med istandsættelsen 1948-49. I 
gulvet ses gravsten nr. 1 (s. 2506). Marinus Andersen 
fot. o. 1949. - Late medieval altar photographed during 
the restoration 1948-49. In the floor can be seen tombstone 
no. 1.

bindbjælkerne og to par til den langsgående dra
ger (enkelte er senere fjernede); to hanebånds- 
lag, det nedre i plan med drageren.

Tagværkerne over sakristiet og søndre våben
hus er samtidige med de respektive bygningsaf- 
snit, mens de nuværende i tårnet og nordre vå
benhus kan være, næppe meget, yngre. Alle er 
hanebåndstagværker, i tårnet med to lag, de øv
rige ét.

†Tagbeklædningen var endnu 1758 bly på stør
steparten af kirken, sakristiet, våbenhuset (søn
dre?) og tårnet undtaget,40 men 1762-63 fik 
kammerjunker Adeler tilladelse til at erstatte 
dette med stentag.41

Opvarmning. 1879 anskaffedes to †kakkel- 
ovne, der anbragtes i skibet ved nordvæggen på 
hver side af vægpillen.42 1924 ønskedes ovnene

erstattet af et †kaloriferanlæg (Lange & Co, 
Svendborg), der 1954 afløstes af el-varme.12 Ved 
restaureringen 1976-77 installeredes et luftvar- 
meanlæg i den tidligere kalorifergrav.

Kirken står i dag pudset og hvidtet både ude 
og inde, mens tage og kamme er hængte med 
røde vingetegl, enkelte af kammene dækkes dog 
endnu med munke og nonner. Søndre våbenhus 
har gråmalet bjælkeloft, i ligkapellet, nordre vå
benhus, fladt, umalet loft af høvlede, pløjede 
brædder; sakristiet har 1992 fået nyt, umalet loft 
af smalle fyrrebrædder på profilerede egebjæl
ker.

†Glasmaleri. Ved undersøgelsen 1976 i kirkens 
vestende fremkom et fragment af, nu uigen
nemsigtigt, rudeglas med spor af bemaling (inv. 
nr. Dll/1976). I et af kirkens vinduer har tid
ligere været et malet våbenskjold, hvorunder 
læstes navnet Elline Iversdaatter.43

KALKMALERIER

I forbindelse med retableringsarbejderne i koret 
1971-72, jfr. s. 2486, og kirkens restaurering 
1976-77 undersøgtes rester af ialt seks kalkma- 
lede udsmykninger, hvoraf enkelte dele restau
reredes ved Robert Smalley, mens det reste
rende atter overkalkedes.

Ældst er en udmaling fra o. 1225, der har 
dækket apsis og korets vægge samt triumfbuen 
og triumfvæggens vestside. Jævnaldrende er 
formentlig en malet bort omkring vestgavlens 
cirkelvindue. I søndre våbenhus fremkom rester 
af en ornamental dekoration fra 1500’rne, sand
synligvis samtidig med tilbygningen. I skibet af
dækkedes rester af en efterreformatorisk ud
smykning, der har strakt sig over begge fags 
nordvæg. Endelig undersøgtes en malet præste- 
række fra 1700’rne på korets nordvæg.

1) O. 1225. Bevaret heraf er blot udmalingen 
af triumfbuens underside. I buens top (fig. 18a) 
en medaljon, hvori Kristus er gengivet med 
fremstrakte hænder, der når uden for medaljo
nens konturlinjer. I venstre (nordre) hånd holdes 
en bog, og den højre fatter tilsyneladende om en 
nøgle. Til hver side herfor vises en mandsperson 
(fig. 18b-c) med glorie, der rækker op efter hen-
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Fig. 18a-c. Kalkmalerier fra o. 1225 i korbuen 
(s. 2488). a. Kristus, medaljon i buens top. b. S. Pau- 
lus, i nordsiden, c. S. Peter i sydsiden. Mogens Vedsø 
fot. 1992. - Mural paintings from c. 1225 on the chancel 
arch. a. Christ, medallion at the apex of the chancelarch. b. 
St. Paul, to the north on the soffit of the arch. c. St. Peter, 
to the south.

holdsvis bog og nøgle. Billedfelterne afsluttes 
langs buens kanter og forneden, umiddelbart 
over de nu forsvundne kragbånd, af dobbelte 
konturbånd. De dominerende farver er rødt og 
mørk okker; i Kristi kappe ses tillige gråt, der 
har været undermaling til en overliggende, for
mentlig grøn, farve. Motivet er sandsynligvis 
»Traditio legis«, dvs. Kristi overrækkelse af hen-
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Fig. 19. Rest af †apostelfrise fra 0.1225 i koret 
(s. 2490) bag hvælvets sammenstyrtede nordøst- 
hjørne (jfr. fig. 15). Henrik Græbe fot. 1971. - Frag
ment of †apostle frieze from c. 1225 in the chancel behind 
the vault’s disintegrated north-east corner.

holdsvis nøglemagten til S. Peter og loven til S. 
Paulus.44

Til samme udsmykning hører en række, atter 
overkalkede, malerirester. Ved undersøgelserne 
1971 og -76 registreredes enkelte røde og grønne 
farvespor i apsis. Dækpladen på nordre søjleka
pitæl i apsisbuen har været gul med hvid midter
stribe. I buens top afdækkedes en medaljon in
deholdende Korslammet. Langs buens vestside 
en bred kantstribe, i øst blot en smal streg. Far
verne i Korslammet var sorte konturlinjer sup
pleret med gult i glorie og kors. Medaljonens 
kantstribe var rød og grøn, sidstnævnte med en 
hvid midterlinje, apsisbuens gul og rød adskilt 
af en hvid linje.

På korets østvæg fremkom blot rester af af
stribning koncentrisk med apsisbuen. To linjer 
henholdsvis 5 og 20 cm fra buens kant; begge 
gule.

Korets nordvæg fremviste, delvis dækket af 
det senere indbyggede hvælv, rester af en række 
personer (fig. 19) stående under arkadebuer,45 
formentlig en apostelfrise. Frisen afgrænsedes 
forneden af en bred bort af en række forskelligt

farvede linjer; foroven en lavere bort med kva
dratiske aftegninger af udseende som en krene- 
lering. Farverne i borterne var rødt og gult, for
oven suppleret med hvide halvcirkelslag i kva
draterne. I figurernes dragter konstateredes rød 
farve.

På triumfvæggens vestside fremkom enkelte 
farvespor af en ornamental udsmykning af 
samme art som ved apsisbuen.

2) 1500-50. Ornamental udsmykning af øst
væggen i søndre våbenhus i form af perspekti
visk prismemønster i gråt, sort og hvidt. Ud
malingen, af hvilken området syd for vinduet er 
bevaret, dækker den øverste del af væggen fra 
en højde af ca. 130 cm over gulvet.

3) O. 1575. Krucifiks på nordvæggen i skibets
1. fag. Figuren hænger i skråt opad strakte arme 
med hovedet hvilende på højre skulder. Kors- 
stammens øvre og nedre ende samt Kristi læn
deklæde er gået tabt. Farverne er okker og rød.

†Kalkmalerier. 1) 1200’rne. Ornamental ud
smykning af vestendens cirkelvindue i form af 
en omkringløbende bort med zig-zagbånd i gråt 
og hvidt.

Fig. 20. †Præsterække fra 1700’rne på korets nordvæg 
(s. 2491), forneden er afdækket en del af bort under 
†apostelfrise fra o. 1225 (s. 2490). HJ fot. 1976. - †List 
of 18th-century incumbents on the north wall of the chancel, 
uncovered below this part of a border beneath a †frieze of 
apostles from c. 1225.
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2) O. 1575. På nordvæggen i skibets 2. fag, 
over døren, registreredes rester af en fremstil
ling af S. Kristoffer, der strider sig over floden 
med en grenet stok i venstre hånd. Konturteg
ningen var sort, mens der til hoved, hænder og 
stok var anvendt lyserødt.

3) 1700’rne. Malet præsterække på korets 
nordvæg (fig. 20) oprindeligt indeholdende sog
nets ni første præster.46 Navnene på i hvert fald 
de to seneste er sekundært tilføjede:

[1 Hr Hans Stud]
[2 Hr Mikkel Hansen Callundborg Ord]ineret af 

Doet: Han[s Albertsen Sogne Præ]st 52 Aar 
[3 Hr Claus Mikkelsen] Ordineret af Doet: Peder 

Wins[tr]up A° 1591 [Kap]ellan 22 Aar Sogne Præst 
7 Aar

[4 Hr Mads Mikkelsen Ordine]ret af Doet: H: Ressen 
A° [1620] Døde 16[50 Sogne Præst 3]0 Aar 

[5 Hr Mikkel Madsen Wallekilde Ordinere]t [af] 
Doet: J: Brochman .... Aar 

[6] Hr [Morten Jespersen Aarbye Or|din[er|et af 
Doet: H: B[agger?]

7 Hr Sve[nd Nielsen Ryberg] .... A° 1706 D[øde 1722]
8 Hr Oluf Pederse[n Sehytte Ordiner]et af Doet: H[r] 

Christen [Worm?] .... Pastor for Widskynde og 
Auns[ø A°] 1722 Døde [1759]

9 Hr Otto Jørgensen Grun[dtvig Ordineret] af 
S:(alig?) T:(?) Hr Biskop Wo[rm] .... Præst for 
Seÿerøe, Kom hertil A° 17[60 d], 16. Febr: Døde 
[1772]

Præsterækken har muligvis haft en eller to for
gængere på samme sted, men det var ikke mu
ligt at afdække rester heraf.

Apsis synes tidligere at have været kalket i en 
grå? nuance, jfr. fig. 24.

INVENTAR

Oversigt. De to vigtige inventarstykker, alterbord og 
døbefont stammer begge fra middelalderen; det gæl
der også den nuværende alterprydelse, der udgøres af 
det tidligere korbuekrucifiks med sidefigurer, og al
terstagerne. Endvidere bemærkes en jernbeslået dør
fløj i åbningen mellem våbenhus og skib. 1500’rne 
repræsenteres af en klokke, benævnt Maria, fra 1508 
tilskrevet den nederlandske støber Henrik de Cam- 
pen, et sydtysk dåbsfad med fremstilling af Bebudel
sen fra århundredets midte og alterbordsforsiden 
samt altertavlen, nu i tårnrummet, malet henholdsvis 
1575 og 1598. Få år senere, i 1605, opstilledes prædi
kestolen, mens et vestpulpiturs alder er ukendt; det 
omtales 1758 og blev nedtaget 1869. I øvrigt er det

Fig. 21. Østparti med afrenset alterbordsforside 
(s. 2491) og korbuekrucifiks med sidefigurer opstillet 
på alterbordet (s. 2494). Einar V. Jensen fot. 1952. -
The east end showing the cleaned altar frontal, together 
with the chancel-arch crucifix and flanking figures now on 
the altar.

sognepræsternes gravminder, som gør sig gældende i 
1600’rne. Den københavnske støber, Johan Barthold 
Holtzmann, leverede 1745 en klokke. Ved en visitats 
få år tidligere bemærkedes at kirken så hæslig ud in
deni. Siden er den flere gange restaureret, sidst 1992.

Alterbord, middelalderligt, pudset og hvidtet, 
muret op ad østvæggen. 142x116-20 cm, højde 
over nuværende gulv 84-85 cm, dog er den øst- 
ligste del i en dybde af 27-30 cm, muret 18 cm 
højere, antagelig beregnet som fodstykke for en 
ældre †altertavle.

Ved undersøgelse i korgulvet o. 1945 fandtes 
spor, der tyder på at alterbordet som en samlet 
blok på et tidspunkt er blevet flyttet (fig. 17), 
sml. Svallerup (s. 1595, fig. 13).

†Sidealterbord? indgår muligvis i den murede 
kasse, som prædikestolen hviler på i skibets syd- 
østhjørne.

Alterbordsforside (fig. 21), med malet årstal 
1575, af fyr, 104x153 cm. Panelet hører til den i
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Fig. 22. Alterbordsforsidens felter inden afrensningen, sml. fig. 21. Man aner den oprindelige udsmykning med 
indlagte stjerner og derover malede fremstillinger af Kristus på korset flankeret af Maria og Johannes samt 
øverst malede skriftsteder på latin (s. 2491). Einar V. Jensen fot. 1949. - Panels of the altar frontal before cleaning, cf. 
fig. 21. The original decoration with inlaid stars is faintly discernible, above it are paintings of Christ on the Cross flanked by 
the Virgin Mary and St.John, at the top, painted scriptural passages in Latin.

landsdelen ofte forekommende type, der tilskri
ves Harmen snedkers værksted, jfr. de signerede 
i kirken på Sejerø (s. 2021) og i Hørve (sml. 
endvidere Sæby s. 925f.). Forsiden har tre fag 
adskilt og flankeret af kannelerede pilastre (med 
fornyede kapitæler). I arkadernes svikler ses me
daljoner med rosetter i hvis midte et ansigt, et 
par af dem er skåret i profil, de andre en face. 
Storfelterne har indlagt stjerne af mørktfarvet 
træ (sml. Sejerø), og gesimsens smalfelter frem
viser ligeledes et indlagt ornament, mens frem
springene har malet datering 1575 med gyldne 
tal på sort bund. Endnu 1919 sad kortsidernes nu 
fjernede †paneler på oprindelig plads; nordsidens 
havde glatte felter, sydsidens spor af arkader, 
sml. eksempelvis Højby (s. 2155 med fig. 46).

Det nuværende, oprindelige udseende fik for
siden ved en istandsættelse 1949. Indtil da stod 
den med to stærkt medtagne overmalinger,47 af 
hvilke den ældste må være påført et kortere åre
mål efter færdiggørelsen. Billederne (fig. 22) fo
restillede Kristus på korset i midtfeltet flankeret 
af Maria og Johannes, så vidt det kan bedømmes 
ud fra fotografier af de overmalede og medtagne 
malerier, udført af samme maler som i Fåre
vejle, sandsynligvis Tommes M(aler) (jfr. s.

2426). Figurernes hudfarve var lys gulbleg, og 
ansigterne var tegnet op med sorte og rødbrune 
streger, hår og skæg var fremstillet tjavset, mens 
dragterne havde groft malede skygger og skra
veringer. Kristi kors var rødbrunt, og på siderne 
af den øvre, lodrette korsarm stod med fraktur 
»inri«. Forgrunden var grønlig og blev opefter 
mere blå og øverst hvidgullig, afbrudt af Jerusa
lems huse udført med røde og rødbrune kontur
streger. Bag Marias hoved fandtes en lille rest af 
forgyldning og tynde gloriestråler. Johannes 
holdt i venstre hånd forgyldt kalk, hvorover 
højre løftedes velsignende.

Oven på denne staffering var på en tynd 
kridtgrund malet latinske indskrifter med gule 
versaler på blå bund. Regnet fra nord citeredes: 
»Joh. VI 54. Msi mandv caveri...« (Hvis I ikke 
spiser menneskesønnens kød...), »Joh 6 57 Qvi 
mandvcat meam carnem et bibit mev(m) sang- 
vine(m)...« (Den, som æder mit kød og drikker 
mit blod...) og »I COR XI 26 Qvotiescv(m)qve 
enim ma(dv)cabitis panem hvivc...« (Thi så ofte 
som I spiser dette brød...). Det forekommer 
nærliggende at sætte denne ændring i forbin
delse med opstillingen af altertavlen, der bærer 
malet årstal 1598, og prædikestolen, som ifølge
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Fig. 23. Altertavle med malet årstal 1598, nu opstillet i tårnrummet. Midtfeltets maleri er en kopi fra 1929 af et 
billede i Sludstrup (s. 2494). NE fot. 1992. - Altar-piece with painted date 1598, now in the tower. The painting in the 
central compartment is a copy made in 1929 of a picture in Sludstrup.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 170



2494 ODS HERRED

oplysning fra midten af 1700’rne skal være op
stillet 1605.

Rammeværket havde flere farver; i postament 
og gesimsfrise var malet såkaldt masurodring 
med rødlige årer på gullig bund. Arkaden og 
postamentfremspringene var mørkt grønne, fel
terne blå, i bunden af storfelternes pilastre og på 
arkitravlisten sås en lys mønjeagtig farve.

†Alterklæder. Et inventarium nævner 1647 et 
kaffis klæde,48 antagelig identisk med et gam
melt alterklæde af rødt prentet fløjl omtalt 
1695.7 1830 manglede alterklæde, men året efter 
var et nyt smukt anskaffet; 1845 var dette og 
betrækket på alterskamlen brøstfældigt.49 1898 
betaltes for et nyt klæde og 1902 for et nyt kors 
på alterplydset.50

Som alterprydelse tjener siden 1952 kirkens 
korbuekrucifiksgruppe (fig. 21), bestående af en 
Kristusfigur på nyt korstræ og sidefigurer fra o. 
1375; det kan ikke udelukkes, at den grovere 
skårne Kristusfigur er lidt yngre end sidefigu
rerne.51 Kristus, der er ca. 140 cm høj, hænger i 
strakte, let skrå arme og holder hovedet næsten 
lige over kroppen; den tovsnoede tornekrone 
har nyere små pigge. Øjnene er lukkede; fra næ
serod og mund udgår skarpe folder (fig. 37). 
Hageskægget er tvedelt, men har i øvrigt ingen 
detaljer ligeså lidt som det umodellerede hår. 
Ribbenene og vunden i Kristi højre side mar
keres ved snit. Det foldede lændeklæde har snip 
ved højre hofte. De brede, flade fødder er over
lagte med højre øverst. Korstræet er nyt, men 
udført i gammel stil.

Indtil 1952 stod Kristusfiguren i lakeret træ 
med ny forgyldning på tornekrone, sidevunde 
og lændeklæde; ved restaureringen konstatere
des svage spor af farve. Korstræet fremtrådte 
brunbejdset med forgyldning i bunden af en
depladernes evangelisttegn. De afrensede sidefi
gurer havde svage spor af kridtg. und, og på Jo
hannes’ klædebon sås en lille rest af grønligblåt.

Sidefigurerne (fig. 33) er ca. 100 cm høje. Ma
ria hælder hovedet mod sin venstre hånd, hvor
med hun fører et klæde op til kinden, mens hun 
med den højre støtter venstre albue. Hendes an
sigt er ret bredt, næsen lille med brede flige, 
munden smal. Johannes har lokket hår, hans an

sigt minder om Marias, hænderne holder han 
foldede. Karakteristisk for begge er dragternes 
elegante foldekast.

Det oprindelige †krucifiks kunne ifølge Fran
cis Becketts opfattelse have lignet et fra Tors- 
lunde, i Maribo Museum.52

Gruppen er muligvis fjernet fra den oprinde
lige plads i begyndelsen af 1800’rne, jfr. synets 
ønske 1828 om anskaffelse af et nyt krucifiks i 
stedet for det i koret borttagne.53 1895 lå korset 
på sakristiloftet, senere var det ophængt på ski
bets nordvæg over for indgangen; ved en istand
sættelse 1952 ændredes korstræet, så at det nu 
måler 225x187 cm mod tidligere ca. 265x217 
cm, med henblik på opstilling på alterbordet 
sammen med sidefigurerne, der indtil da var an
bragt i sakristiet. Opstillet på ny trækasse oven 
på alterbordet.

Altertavle (fig. 23), med malet årstal 1598 og 
staffering herunder fremstillingen af Kristus på 
korset fra 1929. Tavlen er arkitektonisk opbyg
get med fire søjler stående på tilsvarende kraf
tige postamentfremspring; de bærer gesimsen 
hvorpå topstykke flankeret af vinger udført i 
analogi med storstykkets og kronet af trekant
gavl. Fra samme værksted som prædikestolen.

På postamentfremspringenes forside diadem
hoved omgivet af akantusbladværk;54 de mel
lemliggende glatte felter indrammes af profilli
ster svarende til storstykkets omløbende arka
derammer. Disse adskilles af kannelerede pila
stre svarende til de foranstillede søjler, hvis 
prydbælter har blad- eller kassetteværk. Under 
de joniske kapitæler er indskudt et glat bånd 
med svage bladlignende indskæringer (sml. 
prædikestol). I arkadesviklerne sidder engleho- 
ved (de fleste fornyet). Til siderne vinger med et 
halvt fantasihoved, tunget guirlande, blomster 
og frugtklase, forneden rovfugleklo; den øvre 
ende er slået af, men har antagelig haft tilhø
rende hoved. Storsøjlerne bærer kraftig gesims 
med to perlesnore på arkitraven og tandsnit-æg- 
gestav under den profilerede kronliste. Topstyk
ket er udformet som et af storstykkets arkade
felter, men de flankerende søjler, som var på 
plads 1919, mangler nu; de havde prydbælte 
med rudebosser og korintisk kapitæl. Vinger
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Fig. 24. Korets indre set 
mod øst. Ivar Hertz- 
sprung fot. 1896. - Inte
rior of the chancel to the 
east.

som storstykket med bevaret ørnehoved for
oven og halvt diademhoved.

Midt i 1700’rne siges tavlen at være af billed
huggerarbejde med skriftens sprog. 1919 beskri
ves den som afrenset bortset fra kuppelhvælv på 
grå bund i arkadefelterne, det midterste med et 
hvidt krucifiks og i sidefelterne korte skrift
sprog, i topstykket svævende due (jfr. fig. 24). 
Snitværket var sparsomt belagt med guld
bronze. Midt på storgesimsen sås Christian 4.s 
monogram og i topgesimsen opmalet årstal

1598. Denne staffering kan tænkes udført efter 
synets påtale 1827, at tavlen burde opfriskes 
med maling.55 1929 udførte Harald Munk den 
nuværende partielle staffering, hvori indgår 
storstykkets Kristusbillede, der er en kopi fra 
Sludstrup.56 Indskrifterne står med gylden frak- 
tur på sort bund. I postamentfelterne: »Vor 
Herre Jesus Kristus i den Nat...« og i storstyk
ket, til venstre: »Han er saaret for vore Over
trædelser... Esaias 53 Kap 5 v og Derfor vil jeg 
give ham Deel de mange... Esaias 53 K. 12 V.«.

170*
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Under midtfeltets korsfæstelsesfremstilling læ
ses: »Ham, som aftvættede os fra vore Syn
der...« og i feltet til højre: »Det samme Sindelag 
være i Eder... Pauli Brev til Menigheden i Fi- 
lippi 2 Kap. 5-8 Vers«. I gesimsfrisen: »Salig
gørelsen tilhører vor Gud, ham som sidder paa 
Thronen og Lammet«. I topstykket: »Jeg er Op
standelsen og Livet... Johannes Ev. 11 Kap. 
25-26 V.« og i dets frise: »1598 Anno 1929«. 
Som helhed står tavlen afrenset med forgyld-

Fig. 25. Alterkalk udført 1862 af Emil Ferdinand 
Dahl, København (s.2496). NE fot. 1980. - Chalice 
made 1862 by Emil Ferdinand Dahl, Copenhagen.

Fig. 26. Sygesæt udført 1792 af Jens Jensen Viol, Kø
benhavn (s. 2497). NE fot. 1980. - Chalice for the sick 
made 1792 by Jens Jensen Viol, Copenhagen.

ning, gråt, lidt rødt og grønt samt sølv på detal
jer. Opstillet ved tårnrummets nordvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 25), 1862, 22,5 cm høj; 
den cirkulære fod er forsynet med otte flade fod
tunger og enkel gravering på vulsten. På knop
pen seks firpasformede bosser. Det store bæger 
har graveret latinsk kors og årstallet 1862. Un
der mundingsranden og gentaget under foden 
tre stempler: mestermærke F. Dahl (Bøje 1098), 
Københavnsmærke (18)62 og guardeinmærke 
for Reimar Hinnerup.

Den tilhørende disk, 17,5 cm i tvm., har på 
fanen graveret årstal og græsk kors inden for 
cirkel. Under bunden stempler som kalkens.

†Alterkalk og -disk. Inventariet 1647 nævner en 
kalk og disk af sølv; 1690 opgives kalken at veje
22 og disken 5½ lod.48 1758 sås ingen indskrift 
eller årstal på kalk og disk.40

Ske, 1892, med ulæseligt mester- og guar
deinmærke samt Københavnsmærke (18)92.

Fig. 27. Oblatæske nr. 2 udført 1979 efter tegning af 
Bent Exner (s. 2497). NE fot. 1980. - Wafer box no.2 
made in 1979, designed by Bent Exner.
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Oblatæsker. 1) 1800’rnes sidste halvdel, af por
celæn, sort med guldkors og -kanter, fra Bing & 
Grøndal. 2) (Fig. 27) 1979, udført efter tegning 
af Bent Exner, 5 cm høj, tvm. 13,5 cm. Cylin- 
derformet, med lueforgyldt låg. En †oblatæske 
var 1752 skænket af sognepræsten (Oluf Peder
sen Schytte).40

Alterkande, o. 1900, af plet, 26 cm høj, med let 
konisk korpus, hvorpå graveret cirkelkors, og 
hvælvet låg i flere afsæt. Kirkens navn graveret 
på foden. En †kande af porcelæn ses på fotogra
fier fra 1896 til 1944.

†Vinflasker. 1647 nævnes to gamle ubrugelige 
»og søndre« tinflasker og ½ tinpotte.48

Sygesæt (fig. 26), fra 1792, bestående af kalk, 
disk og vinbeholder med oblatgemme, i skind
foret læderfutteral. Kalken er 12,5 cm høj, har 
cirkulær fod med standkant i to led og kuglebort 
langs kanten. Otte graverede linjer antyder en 
deling af foden. Over indknebet led sidder 
knoppen med spidsovalt tværsnit og kuglebort 
på midten. Cylinderformet skaftled og bæger

Fig. 28. Sengotisk alterstage (s. 2497). NE fot. 1980. - 
Late Gothic altar candlestick.

med profilering ved mundingsranden. På bæ
geret graveret skriveskrift: »For Wallekilde og 
Hörve Menigheders Syge anskaffet 1792«. Vin
beholderen i kalkens bæger er formet herefter, 
oblatgemme med kuglebort på siden og grave
ret græsk kors på låget. Disken, 9 cm i tvm., har 
tilsvarende kors på fanen; under bunden og på 
kalkens standkant fire stempler (sidstnævnte 
næsten helt udslidt): mestermærke IV for Jens 
Jensen Viol (Bøje 676), Københavnsmærke 
(17)92, guardeinmærke for Fredrik Fabricius og 
månedsmærke skytten. †Sygesæt. Inventariet 
1647 nævner et lidet sæt af sølv, opgives 1695 at 
veje 14 lod.48

Alterstager (fig. 28), sengotiske, identiske med 
stagerne i bl.a. Svinninge,57 45 cm høje, på høj 
fodskål med graverede koncentriske cirkler. Det

Fig. 29. Detalje af to senmiddelalderlige *proces- 
sionsstager (s. 2498). Nu i NM2. LL fot. 1982. - De
tail of two late Gothic *processional candlesticks.
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Fig. 30-31. Dåbsfade af tin (s. 2499). 30. Nr. 2, med stempel for A. C. Dahlgreen 1824. 31. Nr. 3, med stempel for 
Lorentz Buntzen, antagelig anskaffet sammen med samme gørtlers dåbskande 1894. NE fot. 1980. - Baptismal 
dishes of pewter. 30. No.2, with mark of A. C. Dahlgreen 1824. 31. No.3, with mark of Lorentz Buntzen, presumably 
bought together with the same craftsman’s ewer 1894.

skarptsnoede skaft brydes på midten af sekskan
tet, profileret led. Fra lysespidsen, af smedejern, 
udgår jernbånd med to små, gennembrudte ly
sepiber. 1645 reparerede Rasmus smed den ene 
stage.39 1862 var stagerne indrettet til belys- 
ningsvæske.12 - Syvarmet stage, antagelig fra 
1900’rnes begyndelse, såkaldt Titusstage. - In
ventariet 1695 nævner en smal messing †lyse- 
stage, der vejede 6½ pd.7

To *processionsstager (fig. 29), senmiddelalder
lige.58 De er begge formet som en rund stok 
med forskelligt tildannet vulst på midten og en

der i plade, den ene sekskantet, den anden otte
kantet, med lysepig afjern. Spor af rød, grøn og 
sort farve. Lå o. 1920 på sakristiets loft, 1922 
deponeret i Nationalmuseet (inv. nr. D10275). 
Den ene plade blev først ved kirkens restaure
ring 1976 fundet på loftet og indsendtes da (inv. 
nr. D 5/1976).

†Røgelsekar. 1647 omtales et ildkar og 1695 et 
gammelt ildkar,59 hvormed antagelig menes et 
røgelsekar.

Messehagler, nye, fra Dansk Paramenthandel. 
En grøn og en lilla. †Messehagler. 1647 nævnes en 
rød fløjls hagel,48 og 1695 en gammel rød af 
prentet fløjl (sml. †alterklæder).7 Ved synene 
1816, 1828 og endnu 183160 manglede messeha- 
gel, men 1841 var en ny anskaffet.49 1892 øn
skede synet en ny.12

Alterskranke, fra 1948, efter tegning af Mari
nus Andersen, hesteskoformet, med lodrette 
standere bestående af tre sammensvejsede rør. 
Håndliste af eg. Det tidligere †jerngelænder, fra 
17-1800’rne, ansås for at være uden interesse. I 
sin enkle, langagtige form bestod det af få, lod
rette rundjern med tilsvarende overligger.

Fig. 32. Dåbsfad nr. 1, af messing, fra o. 1550, med 
drevet fremstilling af Bebudelsen (s. 2499). NE fot. 
1980. - Brass baptismal dish from c. 1550 with chased re
presentation of the Annunciation.

2498
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Fig. 33. Korbuekrucifik- 
sets sidefigurer fra 
o. 1350, sml. fig. 21 
(s. 2494). NE fot. 1980. - 
Figures flanking the chan- 
cel-arch crucifix from 
c. 1350, cf. fig. 21.

Font, romansk, af granit, Roskildetype,61 
højde over nuværende gulv 82 cm, tvm. 75 cm, 
næsten identisk med den i Grevinge (s. 2350). 
Kummen har let udbuede sider og skråfas for
neden, i bunden et stort afløbshul. Den er hug
get for sig over stor vulst, hvorunder den keg- 
lestubformede fod, som, tilsyneladende for 
størstedelen, er skjult af det nuværende gulv. 
Spor af bemaling, som synet 1869 og igen 1889 
ønskede fjernet.12 Midt i 1700’rne i tårnrum
met,62 senere i koret før den på grund af alter
skrankens ændrede form 1948 flyttedes til ski
bets nordøsthjørne.

Dåbsfade. 1) (Fig. 32) o. 1550, af messing, 
tvm. 53 cm, dybde 5,5 cm, med kun 2 cm bred 
fane. I bunden drevet fremstilling af Bebudelsen

indrammet af uforståelig minuskelindskrift. 
Uden om denne drevet krans af spidsovaler med 
skiftevis blomst og blad, sml. Rørby og Føl
lenslev,63 som dog ikke er identisk med hervæ
rende. Yderst en stemplet bort svarende til fa
nens. Under bunden er indridset et bomærke 
(fig. 46). Skænket af Ole Olsen, Nordisk Film.

2) (Fig. 30) tidligst 1824, af krontin (jfr. 
stemplingen), tvm. 27,5 cm. Skålformet, glat. 
Under bunden stempel for A. C. Dahlgreen.

3) (Fig. 31) 1800’rnes sidste fjerdedel. Tvm. 
35,5 cm. Under bunden stemplet L(?) Buntzen, 
sandsynligvis for Johan Lorentz Buntzen, jfr. 
dåbskande.

4) 1903, af messing, tvm. 62,5 cm, glat, skæn
ket af sognets beboere.12
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Dåbskande, sandsynligvis anskaffet efter sy
nets ønske fremsat 1894,12 af tin, 24 cm høj, sva
rende til bl.a. Hørve. Under bunden L. B(unt- 
zen) for Johan Lorentz Buntzen, der fik borger
skab 1874.64 Navnets sidste del er skjult af en 
lodning. På korpus er kirkenavnet graveret i ny
este tid.

Korbuekrucifiks, se alterprydelse. 1758 sås 
»over kordøren: 1. Korr. 2.2« (Thi jeg havde 
fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, 
medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og 
det som korsfæstet).40 Indskriften har sandsyn
ligvis stået på den †korbuebjælke. Udtrykket 
»over kordøren« angiver tilstedeværelsen af et 
†korgitter.65

Prædikestol (fig. 35), opsat 1605 ifølge kilde fra 
midten af 1700’rne,66 sandsynligvis udført i 
samme værksted som altertavlen. Kurvens fire 
fag adskilles af koblede halvsøjler stående på 
vinkelbøjede postamentfremspring, der prydes 
af smukt skårne masker (fig. 36) udført efter

forlæg af Cornelis Floris.67 Herimellem er glatte 
felter indrammet af profillister; derover hele ve
jen rundt en række karnistænder. Fagene mellem 
søjlerne rummer et stort buefelt kantet af lille 
tungekant. Glat, gennemløbende gesims med 
tandsnit foroven og to perlestave forneden. Det 
tilhørende opgangspanel er udført efter samme 
skema, dog med enkelte halvsøjler og kassette
værk på postamentfremspringene i stedet for 
masker. Motiverne i de profillisteindrammede 
felters malerier antyder, at der oprindelig har 
været tre og ikke som nu to fag, se nedenfor.

Himlen med fem frie sider er på undersiden 
delt i to felter af lidt forskellig form indrammet

Fig. 34. Dydemalerier på prædikestolens opgangspa
nel, sml. fig. 35. Nederst Håbet, øverst Kærlighed 
(s. 2502). NE fot. 1980. - Paintings of the Virtues on the 
pulpit’s stair panel, cf. fig. 35. Below: Hope, above: Cha
rity.

Fig. 36. Masker på prædikestolens postamentfrem
spring, sml. fig. 35 (s. 2500). NE fot. 1992. - Masks on 
the pedestal projections on the pulpit, cf. fig. 35.
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Fig. 35. Prædikestol vistnok opsat 1605 (s. 2500). NE fot. 1992. - Pulpit presumably installed in 1605.

af kraftige profillister. Forkanten svarer til kur
vens med gennemløbende frise; øverst fem top- 
kartoucher med rosetter eller englehoved.

Udformningen af søjlerne er identisk med 
den, der er brugt ved altertavlens søjler, bortset 
fra at de mangler prydbælte, og paralleller til
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Fig. 37. Detalje af korbuekrucifikset, nu alterpry
delse, sml. fig. 21 (s. 2494). NE fot. 1980. - Detail of 
the chancel-arch crucifix, cf. fig.21.

postamentfremspringenes masker finder man på 
prædikestolene i Kirke Stillinge, Glim og Kirke 
Syv,68 der anses for at være udført i et Roskilde- 
værksted.

1926 var stolen, ligesom 1919, egetræsmalet,69 
og i hvert storfelt sås indridset tegning til en 
spidsgavl og derunder spor efter noget pålimet. 
Denne konstatering bekræfter slægtskabet med 
den ovenfor omtalte stol i Glim, der i identisk 
udformede felter rummer småportaler, hvis tre
kantgavl bæres af pilastre.

Indskrifterne er malet med gylden fraktur på 
sort bund, i postamentet, begyndende på op
gangen: »Johannes 1 Kap. 1 Vers. I Begyndelsen 
var Ordet... Restaur. 1928«. I gesimsfrisen: »Og 
saa mange som vandre efter denne Rettesnor ... 
Galaterbrevet 6 K 10 v.«. I himlens frise: »Er 
Gud for os hvem kan da være imod os ... Ro
merbrevet 8 K. 5v.«. I de to midterste storfelter 
er malet Jesumonogram i kunstfærdigt skjold. 
Opgangspanelets dydebilleder fremdroges ved 
istandsættelse 1928-29; det nedre forestiller Hå
bet med fugl på venstre hånd og anker ved fød
derne (fig. 34a). Dragten er rød, baggrunden 
hvidgrå, jordsmonnet mørkebrunt. I det øvre 
felt står Kærlighed med barn på venstre arm og 
tre børn ved fødderne (fig. 34b). Hun er iklædt 
grøn kjole hvorover rød kappe, et af børnene 
har rød kjole på.

En udhugning mellem første og andet fag i 
skibets sydside antyder, at stolen en overgang 
har stået her (sml. s. 2483); nu står den i syd- 
østhj ørnet.

Stolestader, fra sidste del af l800’rne, halvdelen 
fornyet 187149 og sæderne vistnok 1891.12 Gav
lene er spidsbuede og har langs kanten en rund
stav, som foroven antager form af et nygotisk 
ornament. 1895 og 1919 var de egetræsmalede, 
siden 1970’erne grå med brun bund og enkelte 
brune lister efter Ernst Triers anvisning.

†Degnestol er nævnt 1758, i koret.40 1785 var 
degnens bogstol meget brøstfældig.11 1976 kon
stateredes oprindelige murede vægbænke i skibet, 
ved nord- og sydvæggen. Sæderne er senere re
pareret med tegl. Også i skibets vestende har der 
muligvis været en muret bænk, jfr. s. 2481.

Pengebøsse, anskaffet i årene o. 1990, af mes
sing, stemplet HJ for Hans V. Jensen, Næstved. 
†Pengebøsser. 1862 nævnes en messingbøsse,12 
1895 omtales en ny, af metal, af vanlig klokke
form.

†Pengetavler. En enkel tavle, uden rygbræt, ses 
på fotografi fra 1949. 1830 var omgangstavlerne 
gode.49

Dørfløje. 1) Middelalderlig, jernbeslået (fig. 
38), 218x109 cm, nært beslægtet med dørfløj nr. 
1 i Fårevejle (s. 2442 med fig. 41).70 Samlet af to 
svære planker med revler på bagsiden. Mellem 
to vandrette jernbånd deles fladen diagonalt; 
mellemrummene udfyldes af tætte beslag, træer 
og plantemotiver, nærmest af senromansk ka
rakter. I et af felterne er beslagene formede som 
to drager med udfoldede vinger, et lille ben og 
lang spids hale; i de åbne gab et par tænder. Un
der det nederste vandrette bånd fire liljer som de 
øvre på dørfløjen i Fårevejle. Det oprindelige 
låsebeslag er formet som fire volutter om en cir
kulær bukkel, hvori et stort, smalt nøglehul. 
Nedenfor dette en lille rund dørring med tvær- 
ringe. Alle beslagene er detaljerede med indrid
sede streger, på de store tværbånd i sildebens
mønster, på de fleste andre tredobbelte længde
rifler. På bagsiden sidder ældre låsehus af træ.

1919 egetræsådret og jernbeslagene sortma- 
lede; den side, der vender mod våbenhuset, 
fremtræder afrenset efter ønske 1976.
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1895 henstillet i nordre våbenhus og 1919 fast
gjort til væggen. Nu på oprindelig plads, jfr. de 
bevarede stabler, mellem søndre våbenhus og 
skib.

2-3) Nyere. Mellem kor og sakristi og ind
gangsdør til sakristiet (fra 1926).12 4) 1978, grå
hvid indvendig. Indgangsdør til våbenhuset. 5) 
Nyere, med gammel lås og nøgleblik. Til tårn
trappen. Alle dørene er malet lysegrå på den ud
vendige side.

†Pulpiturer. 1758 sås på pulpituret i vest: 
»Marc. 13.33 (Pas på, vær årvågen! thi I ved 
ikke, når tiden er der), Joh. 12.36 (Tro på lyset, 
mens I har lyset, så I kan blive lysets børn), 
Apoc. 22.20 (Han, som vidner om dette, siger: 
Ja, jeg kommer snart) og atter nedenom: Luc. 
18.13 (Gud! vær mig synder nådig), Ps. 51.12,13 
(Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv mig en ny, 
en stadig ånd i mit indre; kast mig ikke bort fra 
dit åsyn, tag ikke din hellige ånd fra mig), Esai

26.4.1 (Stol evigt på Herren, thi Herren er en 
evig klippe) og Tim. 3.13 (Thi de, som har tjent 
vel, vinder sig en smuk stilling og megen frimo
dighed i troen på Kristus Jesus)«.40 1843 var lof
tet »i det ene pulpitur« brøstfældigt, og 1869 an
sås pulpituret for at være til vansir og burde fjer
nes, hvilket var sket ved næste syn.71

Orgel, 1971, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jensen & Thomsen, Hillerød. 
Disposition: Manual: Gedakt 8’, Spidsgamba 8’, 
Principal 4’, Rørfløjte 4’, Blokfløjte 2’, Mixtur 
II; svelle. Pedal: Subbas 16’. Manualværkets pi
ber står i åben opstilling bag facadens foldedøre. 
Facade og orgelhus af egetræ, oprindelig ube
handlet, nu malet i to lyse olivenfarver og staf- 
feret med guld på kanterne. I tårnrummet. 
†Harmonium, 1897, leveret af Petersen & Steen- 
strup, København.72 På podium i skibets nord- 
østhjørne.73 †Orgel, 1942, med syv stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af I. Starup &

Fig. 38a-b. Middelalderlig dørfløj (s. 2502). a. Mod skibet. NE fot. 1980. b. Mod våbenhuset. Chr. Axel Jensen 
fot. 1919. - Medieval door. a. Into the nave. b. Into the porch.
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Fig. 39. Detalje af klokke nr. 2, sml. fig. 42 (s. 2505). 
NE fot. 1980. - Detail of bell no. 2, cf. fig. 42.

Søn, København, med genanvendelse af ældre 
dele. Disposition: Bordun 1.6’, Principal 8’, Ge
dakt 8’, Principal 4’, Gedaktfløjte 4’, Oktav 2’, 
Mixtur III; svelle. Pneumatisk aktion, kegle- 
vindlader.74 Enkel facade med fritstående zink
piber i V-formet opstilling. Tegnet af Kristen 
Gording.75 I tårnrummet.

Salmenummertavler, fra o. 1875, i enkel ramme 
med lille hængestykke og gennembrudt top
stykke. Med søm til metalnumre, muligvis si
den 1906, da der skulle anskaffes løse numre.12 
Sorte med grå rammer, brunt top- og hænge
stykke med lidt gråt.

Præsterækketavle, ny. På våbenhusets nord
væg. Kalkmalet †præsterækketavle, se s. 2491.

Et †maleri, antagelig fra 1858, blev 1895 be
skrevet som et nyt, oliemalet billede forestil
lende Kristus velsignende i rundbuet, forgyldt 
ramme, ca. 1 meter højt, og formentlig over
flyttet fra Hørve, jfr. en oplysning fra 1890 om 
at sognepræsten havde henflyttet en gammel al
tertavle fra Hørve kirke (s.d.) og benyttet bille
det.76 Hang på korbuens nordre vange ovenover 
mindetavlen.

Belysningen, fra 1976, består af to ringkroner i 
skibet. Tilsvarende lampetter på væggene i kor 
og skib. De lamper, fra o. 1900, der tidligere 
hang i skibet, ophængtes ved sidste restaurering 
i sakristiet og søndre våbenhus.

*Lyseholdere. 1) (Fig. 47), fra 1600’rne(?), af 
jern, i den ene ende tilspidset med henblik på 
fastgørelse, til den anden er fæstnet cylinder be
regnet for lys. Den totale længde er 11,2 cm. I 
Nationalmuseet (inv. nr. D3203/1966). 2) 17- 
1900’rne. Et tregrenet stykke træ tildannet og 
benyttet som lyseholder lå 1895 på loftet, nu i 
Odsherreds Museum.

Hatteknager, fra 1900’rne, af træ, på våbenhu
sets vestvæg.

†Ligbåre, nævnt 1647.48

†Tåmur nævnes tidligst 1647, 1690 og 1695 
som gammelt.48 1831 omtales atter et ur, for
modentlig det forannævnte, som synet 1862 øn
skede repareret, men som ved ministeriets reso
lution blev fjernet af kirkeejeren uden forplig
telse til at indsætte et nyt.49 I klokkestablens 
nordstolpe er tapper til urhammeren samt prel- 
lefjederen i behold.

Klokker. 1) (Fig. 41) støbt 1508, tvm. 86 cm. 
Om halsen latinsk indskrift med reliefminusk- 
ler: »Dicor Maria mea vox et vera Sophia ort- 
hum letifirent et noxia cuncta refrenent anno 
domini mcccccviii« (Jeg hedder Maria, måtte 
min røst og den sande visdom gøre den rettro
ende glad og tvinge alt brødefuldt tilbage. I 
Herrens år 1508). Over indskriften perlerække 
og buefrise med korsblade. Rammelister på og 
over slagkanten. Firkantede hanke. Klokken er

Fig. 40. Detalje af klokkestol med årstal 16?? (s. 2505). 
NE fot. 1980. - Detail of the bell frame’s beam with 
carved date 16??.
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Fig. 41-42. Klokker. 41. Nr. 1, fra 1508, tilskrevet den nederlandske støber Henrik de Campen (s. 2504). 42. 
Nr. 2, støbt 1745 af Johan Barthold Holtzman, København (s. 2505). NE fot. 1980. - Bells. 41. No. 1 cast in 1508, 
attributed to the Netherlandish bellfounder Henrik de Campen. 42. No. 2 cast in 1745 by Johan Barthold Holtzman, 
Copenhagen.

af F. Uldall77 henført til den nederlandske stø
ber, Henrik de Campen, af hvem der findes en 
signeret klokke (nr. 1) i S. Mortens kirke i Næst
ved.78 Ophængt i slyngebom.

2) (Fig. 42) 1745, støbt af Johan Barthold 
Holtzman, tvm. 113 cm. Om halsen latinsk ind
skrift med reliefversaler: »Soli deo gloria me fe
cit Iohan Barthold Holtzman Hafniæ 1745«. 
Under og over indskriften friser med båndakan- 
tus, på hankene løvemasker (fig. 39). Ophængt i 
vuggebom.

†Klokke. 1741 klagede menigheden over, at 
deres klokke var brusten og uden lyd; den havde 
ikke været i brug i flere år, men patronen på 
Dragsholm ville ikke bekoste dens omstøb
ning.79 Om mulig klokkestøbning i skibet, se s. 
2475.80

Klokkestol, af eg, med meget svære stolper. På 
løsholterne ses reliefskårne versaler: »... anno

16..«. De sidste to cifre er dækket af jernbånd 
(fig. 40). Yngre skråbånd af fyr.

GRAVMINDER

Mindetavle, o. 1692, over hr. Michael Madsen, 
sognepræst til Vallekilde og Hørve, »stærk i lær
dom, brændende i nidkærhed, enestående i vel
talenhed og storartet i veldædighed«, †12. maj 
1692, efter 42 år i embede, 67 år gammel, og 
hustru Valborg Rasmussen, »som i klogskab 
overgik manden, i dannelse kvinden og i from
hed og menneskekærlighed dem begge«, død 
1694, 70 år gammel. Sort kalkstenstavle med 
profileret kant, 104x115 cm, med opmalet, gul 
versalindskrift på latin (fig. 43). På bagsiden an
tyder et fint karnisformet led, at tavlen har væ
ret brugt eller beregnet til brug andetsteds. Li
gesom 175840 i korbuens nordre vange.
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Fig. 43. Mindetavle over sognepræst til Hørve og 
Vallekilde Mikkel Madsen, 11692 (s. 2505). Knud 
Søndergaard Nielsen fot. 1977. - Memorial tablet for 
the vicar Mikkel Madsen †1692.

†Epitafium. O. 1729. Den kunsterfarne Chri
stian Schmidt, født i Stralssund 24. dec. 1659, 
†19. marts 1729. Efter gravskriften, på tysk, la
tinsk citat fra Åb. 14(, 13). 1758 beskrevet som et 
monument af træ over kvindestolene,40 dvs. på 
nordvæggen. Sandsynligvis identisk med et af 
de to epitafier af træ, der omtales i kirkebeskri
velsen 1862.12

Gravsten. 1) (Fig. 45) o. 1638. Peder Iensøn 
Knub, Vinde(kil)de (Fårevejle sogn), †17.juli 
1638. Grå kalksten, 163 x 81 cm, med gravskrift
i reliefversaler i forsænkede bånd på tavle i arka
defelt. Under bueslaget står Kristus med sejrs
fanen i venstre hånd og højre løftet velsignende. 
Langs stenens rand, ligeledes med versaler: Af 
jorden, vi er på jorden, vi går til jorden, vi kom
mer den ende, vi får til dommen angår. I hjør
nerne cirkelfelter med evangelisttegn over 
skriftbånd hvorpå angivet, foroven til venstre: 
»S. Mathævs« og til højre: »S. Marcvs«, for
neden til højre: »S. Lvcas« og til venstre: »S. 
Ioannes«. 1758 siges stenen at ligge »for kirke
døren« sammen med †sten nr. 3 og 4 (s.d.). 
Omkring »bredden på disse tre sten« var citat

fra Job. 19(,25).40 1919 lå den i korgulvet (sml. 
fig. 17), hvilket også kan have været tilfældet 
1758, dersom kirkedøren tydes som kordøren 
(sml. korbuekrucifiks og †korgitter). Ved 
istandsættelsen sidst i 1940’rne flyttet til våben
husets vestvæg.

2) 1652, ifølge fordybet indskrift i kartouche 
nederst på stenen. Hr. Madz Mickelsen, tidli
gere sognepræst til Vallekilde og Hørfve i 31 år, 
†1649 i sin alders 55. år med hustruen Kirstine 
Glansdatter, †1672 i sin alders 72. år. Rødlig 
kalksten, 198x108 cm. I hjørnerne cirkelfelter 
hvori fremstilling af evangelisterne siddende på 
en højrygget stol med opslået bog og symbolet 
foran sig (fig. 44). Til venstre foroven Mattæus, 
forneden Markus og til højre Lukas, foroven til 
højre Johannes. Imellem de to øvre ses den op
standne Kristus stående på kisten. Øverst i 
skriftfeltet midt på stenen anes rester af latinsk

Fig. 44. Detaljer af gravsten nr. 2 fra 1652 over sogne
præst Mads Mickelsen, †1649, og hustru, Kirstine 
Glansdatter, †1672. Evangelisterne med deres symbol 
(s. 2506). NE fot. 1992. - Details of tombstone no. 2 from 
1652 for the vicar, Mads Mickelsen, †1649, and his wife, 
Kirstine Glansdatter, M612. The Evangelists with their 
symbols.
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indskrift med reliefversaler i fordybet felt. Der
under læses gravskriften, med fordybede versa
ler. Antagelig oprindeligt og i hvert fald siden 
175840 i sakristiets gulv.

3) 1600’rne. Rødlig kalksten, 153x95 cm. 
Gravskriften i cirkulær bladkrans midt på stenen 
er udslidt på nær nogle få fordybede versaler, 
hvoraf 1919 endnu sås: Jydland. Sammenholdt 
med præsteindberetningen 175840 fremgår, at 
stenen var lagt over Torbiørn Salemonson Møl
ler, født i Jydland, boede i Draxmølle (Hørve 
sogn), †5. april 1707 i sin alders 71. år og 7 måne
der, og hans to afdøde hustruer Anne Jobsdatter 
og Ingeborg Hansdatter, som hverken var død 
eller begravet i sognet. I hjørnerne dobbeltroset
ter. Ligesom 1758 i skibet, inden for syddøren.

4) O. 1759. Hr. Ole Pedersen Schytte, 
*24. aug. 1691, søn af hr. Peder Olesen Schytte, 
provst i Schipp(inge) herred og sognepræst for 
Wischinde og Aunsöe menigheder, og moderen, 
Margarete Frans Daatter. Gik i Herlufsholms og 
Slagelse skoler og på Academ(isk uddannelse) i 
Kiøbenh(avn) 1711. Selv præst i Wischinde og 
Aunsöe 1717, i Wallekilde og Hörve 1722. Gift 
første gang med Mette Peder Daatt(er) Reen- 
berg, datter af mag. Peder Reenberg, stifts
provst og sognepræst til Budolp(hi) kirke i Aal
borg, moder til fire sønner og en datter, som alle 
døde før faderen. Anden gang gift med Anne 
Margrethe Lidöe, datter af mag. Torbiörn Li- 
döe, provst i Smørum herred og sognepræst til 
Herstederne. †16. dec. 1759, 68 år og 4 mdr. 
gammel, i embede i 42 år. Grå marmor, 
185x126,5 cm, med fordybet skriveskrift tværs 
over stenen. Nu som 1758 i tårnrummet, sml. 
muret grav.

†Gravsten.40 1) 1614, lagt af sønnen, over hr. 
Michel Hansen, sognepræst til Wallekilde og 
Hørfwe, †7. aug. 1613 i Wallekilde, og hustru 
Mette Clausd(atter), †18. marts 1611 i Walle
kilde. Herefter citat fra Åb. 7. C(laus) M(ichel- 
sen) V(allekilde) 1614. Lå 1758 i gulvet mellem 
skrifte- og degnestolen, dvs. i koret.

Fig. 45. Gravsten nr. 1 over Peder Jensen knub, Vin
dekilde, †1638 (s.2506). NE fot. 1980. - Tombstone 
no. i for Peder Jensen Knub, Vindekilde, †1638.

2) O. 1637. Giertrud Nielsd(atter), boede og 
døde i Wallekild(e) 10. dec. 1637. Lå 1758 midt i 
kirkegulvet.

3) O. 1638, over den ærlige pige Maren Pe- 
dersdatter, †3. april 1638. Lå 1758 sammen med 
†sten nr. 4 og gravsten nr. 1 (s.d.) »for kirke
døren«, hvormed muligvis menes kordøren.

4) O. 1638, over den ærlige pige Johanne Pe- 
dersdatter, †l.maj 1638. Placering, se †nr.3.

5) O. 1708. Niels Olufsøn, sædedegn til Valle
kilde og Hørve i 15 år, gift med Mette 
Laursd(atter) i otte år uden børn, †18. dec. 1708. 
Omtalt 1758 som ligsten på kirkegården.

6) O. 1733. Tidligere degn Marcus Seyer, 
†19. nov. 1733. Gravvers af Frederik Monrad. 
Placering som †nr. 5.
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Fig. 46. Indridset bomærke under bunden af dåbsfad 
nr. 1, sml. fig. 32 (s. 2499). NE fot. 1992. - Engraved 
mark beneath the bottom of baptismal dish no. 1, cf. fig. 32.

Murede grave. Ved undersøgelse i korgulvet 
1992 konstateredes to murede grave, den ene 
strækkende sig ind under korbuen, sml. minde
tavle, gravsten nr. 1 og †gravsten nr. 1, 3 og 4. 
Fra o. 1750, af kamp, munkesten og Flensborg- 
sten, sandsynligvis for Ole Pedersen Schÿtte 
(sml. gravsten nr. 4). Ved sydvæggen i tårnrum
met.

Grave. Ved dræningsarbejder omkring kirken 
1944 stødte man på flere ensdannede grave sat af 
flade, utildannede marksten og dækket af én 
sten over hovedlejet i vest. De lå dels i hjørnet 
mellem skibets sydmur og våbenhusets østmur, 
dels lidt længere mod øst, i en afstand af ca. en 
meter fra murene, og på kirkens nordside ud for 
våbenhuset der. Sidstnævnte grav var dækket af 
tre overliggere, og heri lå et skelet, antagelig fra
o. 1200, af en ung kvinde, 16-18 år, ca. 146 cm 
høj, med kun let defekt kranium og alle tænder 
velbevarede. Afgivet til Universitetets antropo
logiske laboratorium (nr. 48/44).

KILDER OG HENVISNINGER
LA. 270. Roskilde Domkirkes Kirkeinspektion. G. Ros
kilde Domkapitels kirkers rgsk. 1591-1676. - Pasto- 
ratsarkivet. Vallekilde-Hørve pastorat. Kirkebog. 
1660-1815. - Godsarkiver. Adelersborg. Kirkerne 
vedk. 1719-1924. - Kirke- og skolergsk. 1895-1905. - 
KglBibl. Rostgaardske samling. 53. fol. Collectanea Pe
tri Septirni. - Ved embedet. Synsprot. 1862-19(80). - Se
i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i alm. s. 50.

NM2. Indberetninger ved Aage H. Mathiesen 1895 
(bygning), P. Hauberg 1895 (inventar), Chr. Axel 
Jensen 1919 (bygning og inventar), Niels Termansen

1926 (alterbordsforside, altertavle og prædikestol), 
Harald Munk 1930 (altertavle og prædikestol), V. 
Hermansen 1942 (muret grav i tårnrum) og 1944 
(fund af grave), K. Brøste 1944 (skelet på kirkegård), 
Einar V. Jensen 1946 og 1950 (alterbordsforside) samt 
1954 (krucifiksgruppe), Peter Linde 1947 (dørfløj), 
Henrik Græbe 1972 (kalkmalerier) og 1976 (kalkmalet 
præsterækketavle), Lucien Hecklen 1974 (dørfløj), 
Hans Stiesdal 1976 (bygning), Birgit Als Hansen 1976 
og 1987 (udgravninger), Robert Smalley 1976 og 1977 
(kalkmalerier), K. Søndergård Nielsen 1977 (minde
tavle), Hugo Johannsen 1980 (bygning), Marie- 
Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1980 (inventar og 
gravminder), E. Troelsgaard 1986 (støttepiller på tår
net), Kirsten Trampedach 1992 (udvendig murbe
handling). - Under udarbejdelse af beskrivelserne har 
redaktionen kunnet benytte materiale (opmålinger, 
fotografier m.m.) i arkitekt Marinus Andersens pri
vatarkiv, venligst stillet til disposition af arkitekt Mo
gens Andersen. - Bygningsbeskrivelse og kalkmale
rier ved Mogens Vedsø, inventar og gravminder ved 
Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen afsluttet 1992.

Tegninger. NM2. Pennetegning af koret usign. 
1839. - Plan og opstalter af skibets nordside, samt 
plan og snit af koret ved Aage H. Mathiesen 1895. - 
Otte tryk af plan, snit og opstalter i »Maaleren 1911«. 
- Plan ved C. G. Schultz 1929. - To kalker af alter- 
bordsforsidens indskrifter ved Einar V. Jensen 1949. - 
Plan og tre måleblade af udgravning i skibets vest
ende ved Birgit Als Hansen 1976. - Fire tegninger 
vedr. dør i våbenhus ved Graae & Jessen 1976. - To 
tryk af prøvegravninger i tårnet ved E. Troelsgård 
1986.

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII, 1, XIII, 58f. - 
C. G. Schultz LXVII, 41.

1 DiplDan. 2. rk. VII, nr. 294.
2 Roskildebispens jordebog s. 163.
3 Repert. 2. rk. I, nr. 391 og II, nr. 2374.
4 Jfr. KancBrevb. 13. okt. 1580 og s. 2411, se desuden 
Landebogen s. 137.
5 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
6 Kronens Skøder II, 398, jfr. 690.
7 LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
8 Kronens Skøder III, 247f.
9 RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnelser over kirker 
og disses ejere.
10 NM6. Fundprot. 3402.
11 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirkerne vedk. 
1719-1924.
12 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(80).
13 Beckett: DaKunst I, 40. Kirken opfattes her, på 
grundlag af apsidens tresidede plan, som »ret sen«, 
jfr. Ølsted (Hatting hrd., Vejle amt), samt Sakskø
bing og Eskilstrup (DK. Maribo s. 131 og 1297).
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14 Jfr. syddøren i Kirke-Saaby (DK. Kbh. Amt s. 853 
med fig. 2).
15 En tilsvarende svag stigning mod apsisbuen skyl
des formentlig en sekundær behugning.
16 Sml. Sønder Jernløse, s. 131.
17 En hvidtning af østgavlens vestside skyldes næppe, 
at skibet oprindeligt har haft åben tagstol, men er 
snarere forårsaget af, at gavlen en kort periode har 
stået frit efter korets opførelse, men før skibets fuld
endelse.
18 Fænomenet er teknisk set beslægtet med det mas
sive stentag over Øster Marie kirke (DK. Bornholm 
s. 459-62).
19 Tilsvarende kendes fra enkelte andre sjællandske 
kirker, jfr. Sønder Jernløse (s. 133) og Tveje-Merløse 
(Holbæk by), samt Uvelse (DK. Frborg s. 2146) og 
Sonnerup (DK. Kbh. Amt s. 892 og fig. 4).
20 Nichen synes ikke at have været gennemgående til 
østsiden af gavlen, og placeringen korresponderer 
ikke med korets oprindelige tag.
21 Gavltrekanten synes oprindelig, men kan dog, jfr. 
nedenstående, være opført efter nedrivning af †vest- 
arrangementet.
22 Ca. 70 cm i forhold til indvendig murflugt.
23 Tilstedeværelsen af en sådan behøver ikke at ude
lukke en oprindelig vestindgang til kirken.
24 En afgrænsning mellem fundamentets afretnings
lag og skibets bevarede mørtelgulv ud for norddøren 
angav en østre murflugt, der er sammenfaldende med 
syddørens retvinklede vestre vange. Forudsat at fun
damentet har sprunget omtrent lige langt frem i både 
øst og vest i forhold til murflugterne, har muren væ
ret ca. 90 cm tyk; arkademurens vestside har dermed 
korresponderet med østsiden af en flad niche i syd
væggen.
25 Jfr. Kirke-Fjenneslev (DK. Sorø s. 326), Kirke- 
Saaby (DK. Kbh. Amt s. 854 og fig. 2) og Tveje- 
Merløse (Holbæk by).
26 Jfr. Tveje-Merløse (Holbæk by).
27 Forudsat at den nuværende vestre gavltrekant ikke 
er opført efter vestanlæggets fjernelse, hvilket ikke 
kan udelukkes, kunne manglende spor af en tvedeling 
på denne tages til indtægt for det brede vesttårn. På 
den anden side virker en rekonstruktion som tvil
lingtårn fristende af flere årsager: Med tårn og skib 
forbundet af tre jævnbrede arkader båret af kvadrati
ske piller ville de to tårne, med de indre hjørner an
bragt over pillerne, blive nøjagtig kvadratiske med en 
sidelængde på ca. 3,3 m.
28 Dog kan de nedre dele af vestarrangementet have 
stået også efter overhvælvningen.
29 Dette har formentlig også været tilfældet ved den 
sydøstre, ved prædikestolens opsætning forhuggede, 
hvælvpille.
30 De nuværende stik er dog nyere af små gule tegl.
31 Stenstørrelse: 26-26,5x12x9 cm.

32 Note 49. De to piller må være jævnaldrende, om
end kun den ene omtales.
33 Det bemærkes, at dette mulige †pulpitur har ligget 
i samme højde som det ældre †galleri i skibets vest
ende.
34 Stenstørrelse: 26-27x12,5-13x9 cm, i gavltrekan
tens øverste del 24-25x12-12,5x7 cm.
35 Stenstørrelse: 28-28,5x13-13,5x9 cm.
36 Stenstørrelse: 26-27x12,5-13x9 cm.
37 Muligvis i forbindelse med indretning af våben
huset til kapel, jfr. f.eks. Asnæs (s. 2376-78).
38 Muligvis o. 1878, da der ønskedes indrettet adgang 
til loftet over hvælvene fra våbenhuset eller sakristiet, 
jfr. note 12.
39 LA. 270. Roskilde Domkirkes Kirkeinspektion. G. 
Roskilde Domkapitels rgsk. 1591-1676.
40 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. Efterretn. til 
HofmFund.
41 Jfr. note 7 og Kaldsbog for Tjæreby og Alsønderup 
Sognekald 1738-93, 1871-1909 og 1909f. (DK. 
Frborg. s. 1409)
42 1976 registreredes et spor i pudsen på østfagets 
nordvæg, ca. 170x65 cm, der muligvis kan hidrøre 
fra en skærm omkring eller bag den ene kakkelovn.

Fig. 47. *Lyseholder nr. 1, fra 1600’rne? af jern 
(s. 2504). Nu i NM2. NE fot. 1992. - *Candle-holder 
no. 1 of iron, 17th century?

Danmarks Kirker, Holbæk amt 171
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43 KglBibl. Rostgaardske samling. 53. fol. Collecta
nea Petri Septirni.
44 Ulla Haastrup: Triumfbuemotivet »Traditio legis«, 
i Danske Kalkmalerier, senromansk tid 1175-1275, 
red. Ulla Haastrup og Robert Egevang, 1987, s. 
152-53.
45 Hvert buefelt var ca. 45 cm bredt, der levnes her
ved plads til tre personer på hver side af det oprinde
lige vindue; af disse registreredes rester af de tre øst 
for vinduet. Forholdene må have været tilsvarende på 
sydvæggen.
46 I realiteten ti, men præsten Johan Hartvig Ulriksen 
Gelt, der frasagde sig embedet 1722, efter blot 4½ 
måned, er ikke medtaget. Indskriften suppleret efter 
Wiberg: Præstehist. Jfr. dog gravsten nr. 2.
47 1926 udtalte Niels Termansen, at malerierne skal
lede, så at en stor del var ødelagt, men 20 år tidligere 
var de hele.
48 LA. Skippinge herreds provsti. 1647-1783. Her- 
redsbog.
49 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36, 
1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
50 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirke- og sko- 
lergsk. 1895-1905.
51 Det mener Chr. Axel Jensen i indb. 1919, men i 
brevkoncept 1946 er han tilbøjelig til at anse dem for 
samtidige. Beckett betragter Kristusfiguren som 
yngre end sidefigurerne (DaKunst. s. 129, 130 og 
132). Disse kan ikke være ældre end 1300’rnes første 
halvdel, mener han og sammenfører dem med en 
*Kristusfigur fra Kirke Helsinge, nu i Nationalmu
seet (DK. s. 1266). Poul Nørlund, der sammenligner 
dem med *reliefferne fra en Mariatavle, nu i NM2 
daterer dem til o. 1350 (Danmarks Billedhuggerkunst 
fra Oldtid til Nutid, 1950, red V. Thorlacius-Ussing, 
s. 73, 78). Disse relieffer er i Danmarks Kirker dateret 
til 1375-1400, hvilket senere er bekræftet ved en den- 
drokronologisk undersøgelse.
52 Beckett:DaKunst. II, 132 og DK. Maribo s. 686 
med fig. 9, hvor krucifikset dateres til o. 1325.
53 Note 49. 1976 sås spor i korbuens top og bjælkehul 
i korbuevangen, formentlig hidrørende fra krucifik
set.
54 De to midterste postamentfremsprings diademho
ved rekonstrueredes 1929 tillige med sidevingernes 
yderste partier.
55 Note 49. Ifølge indb. 1895 fremtrådte tavlen malet 
med gråt og hvidt.
56 DK. Sorø s. 696, fig. 6.
57 S. 723. Identiske eller nært beslægtede stager ses 
endvidere i bl.a. Jyderup (s. 744, fig. 15), Vig (s. 
2224) og Kalundborg samt i Nykøbing Falster med 
graveret årstal 1501 (DK. Maribo s. 223 med fig. 14).
58 Jfr. Helene und Thomas Finkenstaedt/Bengt Stolt: 
Prozessions-stangen. Ein Katalog. Veröffentlichun- 
gen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 36, Wurz

burg 1989, nr. 1174. Her dateres stagerne til o. 1500.
59 Jfr. note 48 og 7.
60 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn. 
og note 49.
61 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 405, variant C.
62 Jfr. HofmFund. Appendix X, 63, hvor der omtales 
et epitafium (gravsten nr. 1) i tårnmuren ved fonten.
63 S. 1524, fig. 29 og s. 1671.
64J.L.B. fik borgerskab i Kbh. 1874, jfr. Poul Hal
kjær Kristensen: Danske tinmærker ved Holger Ras
mussen, 1983. Om ham se endvidere Flemming 
Steen Nielsen: Buntzens kandestøberi. Blade af histo
rien om et forsvundet håndværk, i Danmarks tekni
ske museum. Årbog 1986, s. 5-31.
65 Jfr. indskrift i gesimsfrisen på korgitteret i Hansted 
(Skanderborg amt): »Denne Koorsdør haver 
ædle...«.
66 HofmFund. VIII, 226.
67 Jfr. Robert Hedicke: Cornelis Floris, Berlin 1913.
68 DK. Sorø s. 732, fig. 13, DK. Kbh. Amt s. 706 
med fig. 8 og s. 1146, fig. 9-11.
69 Under den mørke egetræsfarve konstateredes 1928 
en lys grå, meget enkel marmorering direkte på 
træet.
70 Litt. Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in Swe
den, Stockholm 1988, s. 129, og M. Mackeprang: 
Fyenske jærnbundne Kirkedøre fra Middelalderen, i 
ÅrbOldkHist. 1943, s. 1-30.
71 Note 49. 1848 benævnede Mynster kirken simpel, 
men anstændig, et stort pulpitur mørknede (Visitats- 
dagbøger II, 70).
72 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
73 Placeringen fremgår af Marinus Andersens plan fra 
1944.
74 Orglet havde to vindlader: en brugt med tre stem
mer og en ny med fire stemmer.
75 Erhvervsarkivet, Århus: I. Starup & Søns arkiv.
76 Note 12. Midtfeltet i Hørve kirkes altertavle måler 
94x50 cm, mens det i Vallekilde kun måler ca. 89x33 
cm, hvorfor billedet ikke kan have været brugt der.
77 S. 249.
78 DK. Præstø s. 152. Om andre klokker af HdeC se 
F. Uldall: Nederlandsche kerkklokken in Holland, 
Duitschland, Zweden en Denemarken, i Verslagen 
omtrent ’sRijks Verzamelingen van Geschiedenis en 
Kunst XXXIII, 1910, ’s-Gravenhage 1911, s. 11-57. 
En klokke fra 1510 i Lybæk S. Jacobi kirke overførtes 
1913 til S. Annen Museum (inv. 1913/35), hvorfra 
den er udlånt til Lutherkirken, jfr. Lübeck Sankt An
nen Museum. Die sakralen Werke. Museen fur Kunst 
und Kunstgeschichte der Hansestadt Lübeck 1981, 
kat. nr. 295.
79 RA. DaKanc. Generalkirkeinspektionskollegiet. 
11. 1738-91. Indsendte visitatsberetninger.
80 Jens Vellev: Rungende malm, Skalk 1978, nr. 3.



Fig. 1. Ydre set fra øst. Søren Bay fot. o. 1900. Dragsholm Kommunes lokalhistoriske Arkiv. - Exteriorfrom the east.

VALLEKILDE VALGMENIGHEDSKIRKE
VALLEKILDE SOGN

Korskirken er beliggende øst for den oprindelige 
sognelandsby i markant samklang med den 1865 
oprettede Vallekilde Højskole. Menigheden om
kring kirken udgjorde oprindelig en del af valg
menigheden i Ubberup (s. 1439), men o. 1880 
fremsattes ønske om egen kirke; menigheden 
udskiltes endeligt 1894. Kirkegården indviedes 
1883 og er senere udvidet 1896,1914 og 1932.1 Et 
ligkapel er opført 1905.2

Bygningen, der blev indviet 8. oktober 1882, er 
opført af røde, maskinstrøgne teglsten efter teg
ninger af bygmester og højskolelærer Andreas 
Bentsen.3 Kirken er en ottekantet centralkirke 
med ganske korte korsarme, der oprindeligt

dækkedes af tagpap. Herover hævede sig i kir
kens centrum en firesidet, diagonalt stillet tag
rytter (fig. 1) beklædt med spån. I det indre blev 
den åbne tagstol, der røbede bygmesterens for
kærlighed for tømmerkonstruktioner,4 båret af 
otte træsøjler.

Et ønske om en ny alterudsmykning affødte 
1919-20 en større ombygning (arkitekt Ivar 
Bentsen), ved hvilken kirken udstyredes med en 
tresidet apsis i øst og et våbenhus, der tillige 
indeholder en børnestue for dåbsbørnene, i vest. 
Taget, der er teglhængt, og gavlene blev givet 
væsentlig større rejsning, mens tagrytteren æn
dredes til et højt, kobberklædt spir (fig. 2) over

171*
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Fig. 2. Ydre set fra sydvest. NE fot. 1992. - Exterior 
from the south-west.

et lavt klokkekammer. Kirkens indre er hvid
kalket og overdækkes efter ombygningen af 
grathvælv, hvoraf det midterste er højt og ku
plet. De pudsede træhvælv bæres af de oprinde
lige, ottekantede, nu ligeledes pudsklædte, træ
søjler.

Fra opførelsen klaredes kirkens opvarmning af 
to †kakkelovne, der 1963-64 erstattedes af et 
varmluftsfyr i en underjordisk kælder sydvest 
for kirken, hvor også kirkens toiletter er.1

Vægge og lofter forsynedes 1888 med malede, 
nu atter fjernede, †dekorationer ved malermester 
Hans Nielsen, Høve.1

I forbindelse med ombygningen blev 1920 
opsat tre glasmalerier af Joakim Skovgaard i ap- 
sisvinduerne. Motivet er (fig. 5) Kristi opstan
delse. I midtvinduet ses Kristus stående i sky
erne flankeret af sidevinduernes to basunblæ- 
sende engle; forneden vælter de døde gravste
nene til side og rejser sig af deres grave hjulpet af 
tre engle.5 Den dominerende farve er blå, der 
optræder i flere nuancer, dog er Kristi kappe

Fig. 3. Indre set mod vest. NE fot. 1992. - Interior to 
the west.

rød, glorierne er gule, og de døde har legems- 
farve.

Inventaret er for en stor del skænket som gaver 
af lokale eller andre med tilknytning til menig
heden.

Alterbordet og prædikestolen er sandsynligvis 
udført efter tegning af kirkens arkitekt, Andreas 
Bentsen. Bordet har på forsiden to felter hvori 
malede vindrueranker, mens der på den enkle 
prædikestol ses hvide liljer med grønt løv på 
sort bund, malet 1903 af Gudrun Trier Mørch på 
bekostning af Jens Mortensen, Kvanløse. Stolen 
svarer til den i Ubberup valgmenighedskirke, 
tegnet af samme arkitekt.

(†)Altertavle, med bevaret maleri fra 1882, 
skænket af grosserer Jens Lund, København. 
Det var en enkel ramme med segmentgavl båret 
af glatte pilastre og kronet af spinkelt kors. Da 
Joakim Skovgaards glasmosaikker 1920 blev 
indsat i kirkens østparti, fjernedes den oprinde
lige altertavleramme. Maleriet er udført 1882 af 
Jørgen Roed efter tegning fra 1867 af sønnen 
Holger, der var død 1874. Det er malet med olie 
på lærred, lysningsmål 192x235 cm, og forestil
ler Den fortabte Søns hjemkomst (fig. 4). Far
verne er brungrå, som helhed matte og virker 
blegnede og meget krakelerede. Ophængt på 
vestvæggen, nord for døren.
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Fig. 4. Maleri udført 1882 af Jørgen Roed efter teg
ning fra 1867 af sønnen Holger. Tidligere i †altertavle 
(s. 2512). NE fot. 1992. - Painting by Jørgen Roed 1882, 
after a drawing made in 1867 by his son Holger. Formerly 
in †alter-piece.

Altersølv, fra 1882, udført af Johan Georg 
Christian Holm, København. Den enkle kalk er 
24 cm høj, har cirkulær fod og flad knop med 
fire bosser hvorpå graveret: »Inri« og bæger 
med hældetud. Under bunden ses graveret skri
veskrift: »Fra kvinderne i vor egen lille kreds 
1882«, og tre stempler: mestermærke med for
dybede versaler J. Holm (Bøje 1056), Køben
havnsmærke (18)82 og guardeinmærke for Si
mon Groth. Disken er 15 cm i tvm. og har under 
bunden stempler som kalkens. En lille ske, an
tagelig den der anskaffedes 1895,1 stemplet CL 
samt 425. Oblatæsken er cylinderformet, 4 cm 
høj og 7,5 cm i tvm. Under bunden stempler 
som kalkens, dog er mestermærket gentaget. 
Alterkanden er 32 cm høj og har graveret latinsk 
kors på korpus. Under bunden graveret skrive
skrift: »Fra eleverne paa Vallekilde højskole 
sommeren 1882« og stempler som kalkens.

Stager, af plet, enkle på cirkulær fod, skænket 
af Hanne Buckholz, Ubberupgård. Desuden en 
syvarmet stage.

Fig. 5. Korets indre set mod øst. I apsis Joakim Skov- 
gaards glasmalerier fra 1920. NE fot. 1992. - Chancel 
interior looking east. In the apse, Joakim Skovgaard’s 
stained glass from 1920.

Alterskranken, fra 1882, består af lidt plumpe, 
glatte søjler i bonet træ. 1957 blev den sænket og 
gjort bredere.

Fonten, fra 1882, af bornholmsk granit, i ny
romansk stil, er skænket af stenhugger Anders 
Brodersen og maskinbygger Herman Blem, 
Rønne. Opstillet i midtergangen.

Dåbskande, skænket 1957, af messing, 24 cm 
høj. På korpus ses flade støbte stjerner og på 
låget et korslam.

Stolestaderne består af åbne bænke opstillet på 
rækker, der følger bygningens form. I hvert fald 
siden 1952 grønmalede ligesom træværket i øv
rigt, de to små trappeopgange og nogle lister 
dog lysgrå; hidtil havde de stået i en gul træ- 
farve.

Pulpitur, gråmalet med grøn samt mørk og lys 
okker fyldingsdekoration udført 1907 af Troels 
Trier.2

Orgel, 1942, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå,1 re
staureret og ombygget 1991 af Svend Erling 
Nielsen, Uvelse. Disposition: Manual: Gedakt 
8’, Spidsgamba 8’, Principal 4’, Quintatøn 4’, 
Blokfløjte 2’,6 Mixtur II; svelle.7 Pedal: Subbas 
16’. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Indtil 1991 
havde pedalet pneumatisk aktion og pneumatisk 
vindlade. På pulpitur i nord, med spillebord i 
orgelhusets vestgavl. Enkel, tredelt facade, sam-
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menbygget med pulpiturbrystningen. †Harmo- 
nium, 1896, leveret af Petersen & Steenstrup, 
København.8 Skænket af boghandler i Vallekilde 
Henrik Nielsen og hustru.1 På pulpituret.

Belysning. 1903 bekostede Povl og Niels Han
sen installation af elektrisk lys.

Kirkeskib, ophængt 1895, bygget og skænket 
af skipper Kristoffer Andreasen Guldhammer.1 
Fuldskib »Effata«.

Klokke, 1882, støbt af B. Løw & Søn. Ind
skriften om halsen citerer Salme 115: »Ikke os, 
Herre, ikke os, men dit Navn giv Ære...«. 
Skænket af venner i København.9

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet. Protokol vedr. Korskirken i Vallekilde. 
1882-19(90).

Litteratur. Uffe Hansen: Vallekilde Valgmenighed, i 
Asger Højmark og Uffe Hansen: De grundtvigske 
Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944, s. 98-110. - 
Bygget af levende stene. Korskirken. Vallekilde Valg
menighed 1882-1982, red. Georg Veit, Vallekilde 
1982. - Nina Dahlmann Olsen: Seks Valgmenigheds
kirker. Kirker af Andreas og Ivar Bentsen med ud
smykninger af Joakim og Niels Skovgaard, i Archi-

tectura. Arkitekturhistorisk Årsskrift 8, 1986, s. 
113-28, om Vallekilde s. 116-19.

Bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø og inven
tar ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktionen afslut
tet 1992.

1 Ved embedet. Prot. 1882-19(90).
2 Bygget af levende stene. Korskirken, s. 22.
3 Et tegningssæt i Kunstakademiets Bibliotek, inv. 
nr. 13999 a-g, er Andreas Bentsens første projekt til 
en centralkirke fra 1880. Vallekilde Korskirke, samt 
senere valgmenighedskirkerne i Lemvig fra 1883 og 
Balle fra 1885 (Bredsten sogn, Vejle amt), er opført 
efter disse tegninger med kun fa ændringer. Den af 
Christen Jensen opførte samtidige kirkebygning i 
Odder (DK. Århus s. 2583) viser tydeligt slægtskab 
med Bentsens kirketype.
4 Blandt Andreas Bentsens tegninger i Kunstakade
miets Bibliotek, jfr. note 3, findes et projekt til en 
omtrent identisk kirkebygning opført helt i træ.
5 Nina Dahlmann Olsen, i Architectura s. 116-19.
6 Synsprotokollen, jfr. note 1, nævner i stedet en Ok
tav 2’, antagelig refererende til et tidligere, ikke reali
seret dispositionsforslag.
7 Svellen omfarter ikke Principal 4’.
8 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
9 Jfr. Povl Hansen: Fra Nordvestsjælland, i ÅrbHol- 
bæk 1927, s. 105.



Fig. 1. Ydre set fra syd. NE fot. 1980. - Exterior from the south.

HØRVE KIRKE
ODS HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog, under Skip
pinge herred (sml. altertavle) ansat til 12 øre.1 1567 
var der i sognet 35 tiendeydere, det var da anneks til 
Vallekilde, hvad det har været siden.2

Kirkens oprindelige udformning som rundkirke 
sættes af M. Mackeprang3 i forbindelse med en større 
gård i Vejleby i sognet, hvilken mellem 1186 og 1197 
erhvervedes af bisp Absalon og skænkedes til Sorø 
kloster;4 der nævnes dog intet om denne gårds even
tuelle ejendomsret til kirken. Tankevækkende er en 
sammenligning med Pedersborg, hvor klosteret 1205 
overtog borgen og rundkirken.5 Begge rundkirker 
ombyggedes til rektangulær form i 1200’rne, Hørve 
formentlig lidt tidligere end Pedersborg, hvilket er 
fristende at sætte i forbindelse med Sorø klosters 
overtagelse. Munkenes erhvervelse af Pedersborg 
skete ved et mageskifte, hvori indgik jordegods i Vej
leby. Dette gods må imidlertid have været en supple
ring i forhold til Absalons gave, idet hovedgodset 
1253 afhændedes samlet.6

O. 1666 ansås patronatsretten for kongelig,7 og 
1673 kom den med hovedsognet til Henrik Müller.8 
Efter at kirken 1683 var hjemfaldet til kronen, blev 
kirketienden 1688 henlagt til Vallekilde præsteem
bede, mens patronatsretten i øvrigt fulgte Vallekilde 
kirke.9 Overgang til selveje fandt sted 25.okt. 1921. 
Efter opførelsen af langhuskoret genindviedes kirken 
20. december 1925.

Såvel sognets størrelse som afgrænsning er be
mærkelsesværdig. Omtrent to tredjedele af dets 
nuværende areal udgøres af tørlagte fjordområ
der, mens kerneområdet er et relativt jævnt 
landområde, der fra vest skyder sig ud i fjorden 
som en halvø, i nord og øst afgrænset af Lam
mefjorden, i syd af Svinninge Vejle. Kun i nord 
og sydvest hæver landet sig til større højde. Kir
ken er beliggende omtrent midt på halvøen i læ
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Fig. 2. Kirkegårdsportal (s. 2516), ligkapel og tårn 
(s. 2528) set fra nordvest. NE fot. 1992. - Gateway in 
the churchyard, mortuary and tower seen from the north
west.

af et bakkedrag, der ligger nord herfor, og som 
længere mod nord kulminerer i Lillehøj, Bavne- 
høj og Klinten, henholdsvis 29, 39 og 28 m over 
havet. Kirken er placeret centralt (fig. 3) i den 
oprindelige bebyggelse på helt fladt terræn 
umiddelbart syd for gadekæret.

Kirkegården har bevaret gamle grænser til alle 
sider. En assistenskirkegård blev 1874 anlagt på 
et højtplaceret areal nord for kirken;10 udvidet 
1979.

Hegn og indgange. Kirkegården hegnes til alle 
sider af lave mure, der fortrinsvis er opført af rå 
og kløvet kamp og afdækkes af vingetegl med 
fald indefter. Muren nævnes 1666-67,11 da Jens 
murermester i Vallekilde reparerede et stykke 
mur med mur- og tagsten, omlagde taget på 
yderligere en strækning, samt opførte et nyt 
stykke mur fra grunden af kamp og mursten, tre 
alen høj udvendig. En strækning af nordmuren 
omsattes 1-968. Assistenskirkegården, der 1896 
tilsyneladende var omgivet af stakit,12 og dens 
udvidelse har mure af røde teglsten.

Kirkegårdens hovedadgang er fra vest (fig. 2) 
gennem en muret portal, der formentlig daterer 
sig til 1500’rne, og hvori er en fladrundbuet kø
report med fals på østsiden. Portalen er afdæk
ket med vingetegl, der har fald indefter. I porten 
høje, sortmalede tremmelåger. En portal med

ganglåge midt i østmuren er af tilsvarende ud
formning og alder. I nyere tid, efter 1925, er i 
sydmuren brudt en af piller flankeret låge ud for 
våbenhuset; også denne har sortmalede tremme
fløje. 1665-66 fornyedes bomme, ringstabler og 
klinkefald af jern i begge låger. Samtidig ud
skiftedes træværket i en †kirkerist i den østre ind
gang.11 1785 behøvedes bomme og stolper ved 
lågerne,13 mens bommen14 over porten 1828 var 
brøstfældig, og det fandtes mere hensigtsmæs
sigt med piller.15 En 1923 planlagt forhøjelse af 
den østre låge er ikke bragt til udførelse.16 Den 
vestre portal istandsattes 1983 (arkitekt Rolf 
Graae).

Bygninger i tilknytning til kirkegården. Et hvid
kalket, teglhængt ligkapel med gavle i nord og 
syd er i 1900’rnes begyndelse opført ved vest
murens yderside umiddelbart syd for porten. 
Bygningen forsynedes 1969 med en forlængelse 
mod syd af gasbeton og træ indeholdende toilet 

og redskabsrum (arkitekt Poul Hessellund Ander
sen). Kirkegårdsmuren friholdes af sidstnævnte 
bygningsdel, hvortil er adgang ved en åbning 
brudt gennem muren. I forbindelse med assi- 
stenskirkegårdens udvidelse opførtes syd for 
denne, vest for adgangen, en bygning af røde 
tegl indeholdende toilet, redskabsrum og opholds

rum for graveren. Kirkens ældre †toiletbygning 

blev nedrevet 1970.16

Et brolagt fortov omkring kirken anlagdes
1906,16 men er senere erstattet af perlegrus.

BYGNING
Kirken består af et langhus, hvor vestre halvdel al
lerede i 1200’rnes første halvdel opførtes som afløser

Fig. 3. Landsbyplan 1788. - Village map.
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Fig. 4. Indre set mod øst. NE fot. 1992. - Interior to the east.

for et cirkulært skib, mens den østre halvdel blev til
føjet 1925 som erstatning for et langt mindre kor, 
hvis seneste skikkelse skyldtes en ombygning 1575. I 
første halvdel af 1400’rne tilføjedes et våbenhus foran 
syddøren, mens vesttårnet opførtes o. 1525. Orien
teringen har nogen afvigelse til nord.

Kirkens bygningshistorie er usædvanlig kom
pliceret og lader sig i dag, efter østafsnittets ned
rivning 1925, kun til en vis grad eftervise i detal
jer. Hovedtrækkene kan dog udledes dels af det 
bevarede vestafsnit, dels af opmålinger, notater 
og fotografier fra undersøgelsen, der blev fore
taget i forbindelse med ombygningen.17

Kirken, der sandsynligvis er fra tiden hen 
mod slutningen af llOO’rne, fremtrådte i sin æld
ste skikkelse som en (†)rundkirke. Frem til om
bygningen 1925 var bevaret et lille, omtrent 
kvadratisk †kor, der angiveligt var opført 1575,

jfr. s. 2529 og †kalkmalerier, men hvor i hvert 
fald fundamenterne og muligvis tillige dele af 
det opgående murværk må have været væsent
ligt ældre, rimeligvis samtidig med (†)rundski- 
bet.18 Af dette var levnet den østlige del, der ud
gjorde triumfmuren i kirkens yngre, rektangu
lære skib. Synligt i kirken er i dag (fig. 4) blot 
bevaret to skråt forløbende murstumper, der 
træder i stedet for hvælvpiller i skibets østhjør
ner, dvs. adskillelsen mellem 2. og 3. fag i det 
nuværende langhus.

Plan. Det kvadratiske kor, der indvendigt 
målte ca. 3,2x3,2 m, må, som nævnt, i hoved
sagen repræsentere situationen, mens rundkir
ken endnu stod. Korets langmure aftog noget i 
tykkelse mod vest, hvilket til dels skyldtes de 
omfattende ommuringer i 1400’rnes sidste halv
del og 1575;19 sådanne må nødvendigvis være
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Fig. 5. Plan. 1:300. Før ombygningen 
1925. Vestenden efter opmåling af 
C. G. Schultz 1929, østenden efter op
måling af Ivar Bentsen 1925, tegnet og 
suppleret af Mogens Vedsø 1992. - 
Ground-plan. Prior to rebuilding 1925. 
West end measured by C. G. Schultz 1929, 
east end measured by Ivar Bentsen 1925, 
drawn and supplemented by Mogens Vedsø 
1992. Key on p. 9.

Fig. 6a-d. Opmålinger. 1:300. Kirken før ombygnin
gen 1925. a. Tværsnit af †kor set mod vest. b. Tvær
snit af skib set mod øst. c. Længdesnit af †kor og skib 
set mod syd. d. Opstalt af sydside. Opstalt malt og 
tegnet af Ivar Bentsen 1925, øvrige tegnet af Mogens 
Vedsø 1992 efter opmålinger af Ivar Bentsen 1925, 
suppleret efter fotografier og notesbøger af Kai Ul- 
dall 1925. - Elevations. East wall of the nave and the 
chancel before demolition 1925. a. Cross-section of †chancel 
to the west. b. Cross-section of nave to the east. c. Longitu
dinal section of †chancel and nave to the south. d. Elevation 
of south side.

forårsaget bl.a. af den kraftige behugning, jfr. s. 
2527, af rundhusets udvendige østfacade.20 Øst
gavlens ringe tykkelse, blot 65-75 cm, kan, for
udsat den havde samme tykkelse før korets æn
dring 1575, antyde, at den var totalt ombygget, 
hvilket kunne skyldes nedrivning af en †apsis.21 
Ved undersøgelsen forud for ombygningen 1925 
fremgravedes desuden fundamenter af rundhu
set, der især fremtrådte tydeligt nord for det
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Fig. 7. Plan. 1:300. Efter 
ombygningen 1925. Målt 
af C.G. Schultz 1929, 
tegnet og suppleret af 
Mogens Vedsø 1992. 
Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. After re
building 1925. Measured 
by C. G. Schultz 1929, 
drawn and supplemented by 
Mogens Vedsø 1992.

yngre skib, og disse iagttagelser er senere sup
pleret ved mindre registreringer af funderingen i 
vest og øst i forbindelse med kirkens restaure
ring 1986-87. Endnu synlig er et par opragende 
fundamentsten i gulvet i skibets nordvesthjørne, 
og udvendig på sydmuren, 1,1 m øst for vest- 
hjørnet, ses (fig. 20) en udragende sten, der må 
være en del af rundhusets facademurværk. Af 
det fremdragne fremgik, at rundskibet har været 
regelmæssigt cirkulært, dog med en affladning 
af cirkelslaget i øst ved sammenbygningen med 
koret,22 med en indvendig diameter på ca. 11 
meter.23 Murtykkelsen har tilsyneladende været 
omkring 1,2 m, ved tilslutningen til koret noget 
tyndere. I rotundens midte afdækkedes funda
menter til fire piller opstillede over et kvadrat 
efter samme system, som ses i Bjernede og 
Thorsager.24

Materiale og teknik. Fundamenterne var lagt af 
rå kamp i to skifter uden bindemiddel; foroven 
afrettet med flækker i mørtel. Koret var opmu- 
ret af rå og kløvet marksten; før ombygningen 
1575 havde det tydeligvis været højere, jfr. ne
denstående, og her i den øverste del var til faca
demurværket benyttet tegl. Også rotundens 
murværk (fig. 11 og 12) var opmuret af kamp, 
hvilket fremgik af de bevarede dele i øst. Til
svarende materialer i de ældste dele af den nustå
ende kirke, hvoraf mange sten med et kvader- 
lignende udseende, må være genanvendte fra

rundkirken. Kampestensmurværket synes fra 
opførelsen at have haft et pudslag, der omtrent 
helt har dækket stenene. Skibets øvre dele har, 
ganske som det var tilfældet ved koret, været af 
teglsten.25 Dette ses på skibets loft (fig. 17) i 
nordøstre hvælvlomme, hvor en kort mur
stump har et forløb svarende til murværket, der 
bærer hvælvet nede i kirken. Teglmurværket, 
der er klart ældre end det omgivende murværk 
tilhørende det nuværende skib, er bevaret i en 
længde af ca. 65 cm og har overkant ca. 4,25 cm 
over terræn;26 to skifter under overkanten er en 
ca. 5 cm dyb, vandret inddragning af den indre 
murflugt.27 Rundskibets murhøjde, der næppe 
har oversteget det bevarede meget, må have an
draget ca. 4,5 m,28 mens koret (fig. 6a) oprinde
ligt har været ca. 6 m højt mod 3 m efter om
bygningen 1575.

Af ovennævnte højdeangivelser ses det usæd
vanlige forhold, at kirken har haft kor i to stok
værk, således som det også kendes fra kirkerne i 
Karise og Store Heddinge.29 Sporene efter ko
rets øvre afsnit, der stod indkapslede i det yng
re, rektangulære skibs østgavl, registreredes 
ikke ved opmålingerne 1925, men fremgår klart 
af fotografier (fig. 9 og 19) optaget forud for og 
under korets og triumfmurens nedrivning. 1919 
omtales fremspringende rester af bortbrudt 
nord- og sydvendt facademurværk af tegl på 
gavlen ret over korets langmure. Ved sammen-
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Fig. 8a-e. Hovedetaper i kirkens bygningshistorie. Isometriske rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 1992. 1:400. 
a. Rundkirken (s. 2517). b. Den første ombygning af skibet (s. 2522). c. Den anden ombygning af skibet (s. 2524) 
og tilføjelse af våbenhuset (s. 2526). d. Skibets forhøjelse og overhvælvning samt ombygning af triumfmuren 
(s. 2527); tilføjelse af tårnet (s. 2528). e. Efter ombygning af koret 1575 (s. 2529). - Principal phases in the building 
history of the Church. Isometrical reconstructions by Mogens Vedsø 1992. a. The round church. b. First rebuilding of the 
nave. c. Second rebuilding of the nave and addition of the porch. d. Heightened nave, vaults put up, and east wall of the nave 
rebuilt; tower built. e. After the rebuilding of the chancel 1575.
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Fig. 9. †Kor og †triumfmur set fra sydøst. Forneden to skifter murværk fra rundskibets østfacade (s. 2519); over 
korets sydmur spor af det oprindelige andet stokværk. Kai Uldall fot. 1925. - †Chancel and †east wall of the nave 
seen from the south-east. Below, two courses of masonry from the east facade of the round nave; above the south wall of the 
chancel are traces of the original second storey.

ligning med opmålingerne ses, at de registrerede 
facaderester befandt sig længere mod vest (fig. 
6c og 8a) end rundhusets oprindelige østfacade, 
hvoraf følger, at de må have tilhørt en byg
ningsdel, der rejste sig over rotundens mur
krone. Det mellem de to nævnte spor liggende 
murparti udgjordes dels af de gennembrudte 
langmure med synlige rester, især tydeligt i syd, 
af rummets indre vesthjørner, dels af overstok- 
værkets vestvæg, der viste murværk af kun let 
tildannet kamp med groft mørtelfyldte fuger. 
De ydre vesthjørner af korets øvre stokværk må 
til dels have været båret af de nedennævnte 
gjordbuer i rundskibet, mens vestmuren i øvrigt

har stået på hvælvenes overside.30 Det er be
mærkelsesværdigt, at øvre stokværks vestmur 
ligger vestligere (fig. 6c) end såvel den oprinde
lige korbue, som den senere indbyggede.

Indre. Korets indre må formodes oprindeligt 
at have været hvælvet,31 omend sikre spor heraf 
ikke registreredes 1925. Af den oprindelige kor
bue var begge vanger bevaret, men skjult bag 
senere murværk, jfr. s. 2525. Korbuevangen i 
nord flugtede med korvæggen, mens den søn
dre havde haft et mindre fremspring.32 Vederlag 
for buen sås ikke, men disse må (fig. 15) have 
ligget i omtrent samme højde som nedennævnte 
kragbånd i skibet. På triumfvæggens vestside,
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Fig. 10. Detalje af †triumfmurens østside over †korets 
nordmur. Forneden halvtag over †pille, til højre skal
muring, der strækker sig ind i formodet niche 
(s. 2526), til venstre murværk over sekundær †korbue 
(s. 2525) og oversiden af korets †tøndehvælv. Kai Ul- 
dall fot. 1925. - Detail of the east face of the †east wall of 
the nave above the †chancel’s north wall. Below, pent roof 
over †pillar, on the right wall facing continuing into a prob
able niche. On the left, masonry over the secondary †chan
cel arch and upper side of the chancel’s †barrel vault.

flankerende korbuen, sås tydelige rester (fig. 6b) 
af skibets hvælvsystem. Til begge sider var be
varet dele af et ca. 90 cm langt kragbånd af gra
nit, i syd noget forhugget, ca. 2,4 m over gul
vet.33 Disse må, ligesom tilsvarende i nord, syd 
og vest, ved ca. 80 cm brede gjordbuer have 
været forbundet med skibets midtpiller. Sidst
nævnte kan have båret en kvadratisk eller okto-

Fig. 11. Rest af †rundkirkemur i søndre hjørne mel
lem †kor og †triumfmur (s. 2519). Kai Uldall fot. 
1925. - Relic of †round church masonry in the south corner 
between †chancel and †east wall of the nave.

Fig. 12. Rest af †rundkirkemur i nordre hjørne mel
lem †kor og †triumfmur (s. 2519); i forgrunden til 
venstre fundament af planlagt korudvidelse (s. 2529). 
Kai Uldall fot. 1925. - Traces of masonry from the round 
church in the north corner between †chancel and †east wall 
of the nave; in the foreground, on the left, the foundation of 
proposed enlargement of the chancel.

gonal opbygning, der har rejst sig over rotun
dens kegletag. Fladtspændte hvælv, f.eks. grat
hvælv som i Bjernede kirke,34 vil, med det an
givne vederlagsniveau, have haft oversiden be
liggende i omtrent samme højde som ovenfor 
fastslået for skibets murkrone. Korets andet 
stokværk må have været forbundet med rund
skibets loftsrum ved en døråbning, der kan være 
identisk med den adgang til rummet over korets 
hvælv, der ønskedes udvidet 1881,16 og som var 
bevaret endnu 1925; vangerne (fig. 13) synes be
huggede, mens den øvre afslutning ikke blev re
gistreret.

Middelalderlige ombygninger. I 1200’rne, for
mentlig disses første halvdel, underkastedes kir
ken en gennemgribende ændring, der tilsynela
dende har efterladt koret omtrent urørt med be
varelse af dets andet stokværk, men som for ski
bets vedkommende betød en total nyopførelse i 
rektangulær skikkelse, dog med bevarelse af 
rundhusets østre del som triumfmur. Helt til
svarende, bemærkelsesværdigt tidlige, ombyg
ninger af rundkirker kendes fra Alle Helgens 
kirke i Roskilde og Selsø, samt lidt senere i Pe
dersborg og Farendløse.35

Skibet er opført af rå og kløvet kamp, der ofte 
antager karakter af groft tildannede kvadre, li
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Fig. 13. †Triumfmuren set fra øst efter korets nedrivning. Foroven spor af det oprindelige †kors andet stokværk 
(s. 2519) og en rest af forbindelsen mellem korets og skibets loftsrum (s. 2522); ved nordre kormur et støttepille- 
lignende fremspring samtidig med triumfmurens skalmuring (s. 2526). Kai Uldall fot. 1925. - †East wall of the 
nave from the east after the demolition of the chancel. Above, traces of the original †chancel’s second storey, and relic of the 
connection between the loft over the chancel and nave; a pier-like projection contemporary with the facing of the east wall of 
the nave.

gesom der er anvendt kvadre til det bevarede 
nordvesthjørne. Hovedparten af byggemateria
lerne må, jfr. ovenstående, være genanvendte 
fra rundkirken. Også dette bygningsafsnit har 
senere undergået gennemgribende ændringer, 
men den nordre langmur er bevaret til en højde 
af ca. 2 m over jordsmon, ved nordvesthjørnet 
dog i noget større højde, ligesom der må indgå 
samtidigt murværk i vestgavlen. I syd er for
holdene noget mere uklare; i det vestre fag synes 
oprindeligt murværk bevaret til fuld højde, dvs. 
ca. 4,25 m over terræn, mens østfaget tilsynela
dende er ombygget fra et niveau svarende til 
nordmuren. Det to stokværk høje kors vestgavl

(fig. 8b) må have tjent som afslutning mod øst 
af skibets loftsrum, blot suppleret med gavl
murværk nord og syd for koret.36

Døre og vinduer. Norddøren er bevaret og står 
synlig som indvendig niche, der er vandret 
overdækket med egeplanker. Før 1973 var ni
chen bevaret åben ind til anslagsfalsene, men 
nævnte år udmuredes den, for at styrke den 
mørnede overligger, til 5 cm fra indre murflugt. 
Dørens ydre udformning er ikke synlig, omend 
dens stik svagt anes gennem murværkets puds 
og kalk. Af en opmålingsskitse fra 1925 frem
går, at døren er rundbuet med stik af tildannede 
natursten.37 Hvælvpillen griber fra vest noget
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Fig. 14. Nordre vange af sekundær †korbue set fra 
vest (s. 2525), †kragbånd fra rundskibets oprindelige 
hvælvsystem (s. 2521), samt †kalkmaleri 1564 
(s. 2537). Kai Uldall fot. 1925. - North jamb of the sec
ondary †chancel arch seen from the west, †string course from 
the round nave’s original system of vaults, and †mural 
painting 1564.

ind over den indre dørniche, men af udform
ningen af pillens bagside, ind mod døren, ses, at 
denne må have været i brug endnu nogen tid 
efter kirkens overhvælvning. Syddøren er flyt
tet lidt mod øst, dog anes på murens yderside et 
lodret spor, der formentlig repræsenterer den 
ældre dørs vestside. Dørenes placering, øst for 
langmurenes midte, er bemærkelsesværdig og 
leder tanken mod en lille gruppe relativt sene 
kirker i amtet, særlig interessant i denne sam
menhæng er gårdkirken i Avnsø.38

En affasning (fig. 6c) af den indre østsmig af 
sydmurens vestre, nyere vindue, har buet afslut
ning for oven og vandret forneden; samlet højde
80 cm. Kun en nærmere bygningsarkæologisk 
undersøgelse kan afgøre, om dette er en sidste 
rest af et rund- eller spidsbuet vindue?39

Fig. 15. Nordre †korbuevanges vesthjørne med frem- 
hugget hjørne af oprindelig †korbue og †kragbånd fra 
rundskibets †hvælvsystem (s. 2521). I den sekundære 
†korbue (s. 2525) oversavet bjælke og gulvbrædt fra 
†lektorieprædikestol. Kai Uldall fot. 1925. - West cor
ner of north †jamb of the chancel arch, with hewn corner of 
the original †chancel arch and †string course from the round 
nave’s †vaults. In the secondary †chancel arch the sawn 
beam end and floor board of a †pulpit gallery.

Endnu en ombygning af skibet fandt sted i mid
delalderen, næppe senere end 1400.40 En årsag til 
dette omfattende arbejde, der hovedsageligt er 
udført i tegl,41 spores ikke i det bevarede mur
værk, men kan muligvis være forårsaget af en 
brand.42 Ved ændringen fornyedes de øvre dele 
af nordmuren samt sydmurens østfag, sidst
nævnte sted skalmuredes tillige facadens nedre 
del. Det er uvist i hvilken udstrækning vestgav
lens murværk blev ændret, mens østgavlens 
krumme murforløb sandsynligvis også ved 
denne ombygning, på lige fod med det to stok
værk høje kor, forblev uændret.

Af det ombyggede skibs vinduer er østfagets 
nordre bevaret, men tilmuret senest 1564, jfr. 
kalkmalerier. Den spidsbuede lysåbning har haft 
fals på ydersiden, der anes gennem murværkets
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Fig. 16. Indre af †kor (s. 2529) under nedrivning. Over †alterbord ses †skyggedekoration omkring altertavle, i 
korbuens top udhugning til †lektorieprædikestol. Kai Uldall fot. 1925. - Interior of †chancel during demolition. 
Above the †alter can be seen a †shadow mural decoration round the alter-piece, and masonry hewn away at the top of the 
chancel arch for the †pulpit gallery.

puds og kalk. Indadtil har vinduet, der her er 
fuldt synligt, formentlig været smiget. Mål ud
vendig ca. 150x65 cm, indvendig ca. 170x93 
cm. En tilmuring i vestfaget med omtrent til
svarende placering og dimensioner skjuler sand
synligvis et lignende vindue. I sydmurens øst
lige, senere vindue sås frem til ombygningen

1925 i den vestre smig en affasning (fig. 6c), der 
kunne være en rest af et til de øvrige svarende 
vindue, mens endnu ét formentlig helt er op
slugt af sydsidens sekundære vestre lysgiver.

Ved ombygningen indsattes i den oprindelige 
korbue en smallere, spidsbuet åbning, der på 
vestsiden (fig. 6a-c) havde false med affasede

Danmarks Kirker, Holbæk amt 172
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Fig. 17. Rest af rundskibets murkrone af tegl (s. 2519) 
over skibets hvælv i nordøsthjørnet, til højre skibets 
sekundære †østgavl (s. 2527). Mogens Vedsø fot. 1992 
- Relic of round church masonry above the nave’s vaults in 
the north-east corner, to the right the †eastgable of the nave.

hjørner. Mod øst havde nordre korbuevange et 
halvstensfremspring, mens et eventuelt tilsva
rende led i syd var fjernet ved en sekundær be- 
hugning; de to fremspring har muligvis skullet 
bære et hvælv i koret. Triumfmurens vestside 
over korbuen (fig. 14) var trukket en halv sten 
tilbage i forhold til buestikkets forside, hvilket 
gav stikket karakter af hvælvvederlag. Vestsiden 
af søndre korbuevange og den tilstødende del af 
triumfvæggen var sekundært behugget ved den 
frem til 1925 gældende opstilling af prædikesto
len. En tidligere opstilling af samme som †lekto- 
rieprædikestol har sandsynligvis forårsaget den 
markante behugning af buetoppen, ligesom en 
sekundær fyrretræsbjælke i korbuens vederlags- 
niveau, af hvilken de afsavede ender var bevaret, 
hidrører fra denne.43 Omkring bjælkeenderne 
var udmuret med Flensborgsten.

Det indre har været fladt overdækket med 
†loftsbjælker hvilende på murkronen; frem til 
ombygningen var to af disse bevaret som †an
kerbjælker (fig. 24) omtrent midt i hvert af de to 
hvælvfag.

Fig. 18. Detalje of nordre †korbuevange under ned
rivning. Forneden rest af sekundær †korbue (s. 2525), 
herover til venstre vesthjørne af oprindelig †korbue 
(s. 2521) og øverst til højre murværk fra korets om
bygning 1575 (s. 2529). Kai Uldall fot. 1925. - Detail 
of the north †jamb of the chancel arch during demolition. 
Below, remains of secondary †chancel arch; above this on 
the left the west corner of the original †chancel arch, and 
uppermost on the right, masonry of the rebuilding 1575.

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Kirkens 
ældste tilbygning er uden tvivl våbenhuset ud for 
syddøren, der, dets lave højde taget i betragt
ning, må være opført før skibets overhvælvning 
og forhøjelse. Gavlens blændingsdekoration, 
der er beslægtet med andre våbenhusgavle i am
tet, f.eks. Solbjerg, Tømmerup og Odden (s. 
1073, 1410 og 2092), taler for en datering til be
gyndelsen af 1400’rne. Sidemurene og den nedre 
del af gavlen er opført af kamp, mens den to
delte falsgesims44 og gavltrekanten er af munke
sten formuret i munkeskifte med udglattede fu
ger.45 Den fladbuede syddør er udvidet før 1919, 
men endnu 1895 var bevaret en smallere, falset, 
fladbuet dør i spidsbuet spejl. Det rundbuede
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østvindue med støbejernsstel er indsat 1881,16 
mens en o. 1915 tilmuret, kvadratisk lysåbning i 
vest (fig. 22) var ældre end 1853. Gavltrekanten 
prydes af fem spinkle tinder, hvorimellem gavl
kammen afsluttes med musetrapper. I omtrent 
halv højde er et savskifte og umiddelbart her
over tre trappeblændinger. Gavlfladen brydes 
desuden af to smalle lyssprækker henholdsvis 
over og under blændingsdekorationen. Våben
husets indre overdækkes af et fladt, gråmalet 
bjælkeloft. 188546 omtales et lille afskilt rum, der 
i ældre tid havde tjent som sakristi. Det kun ca. 
1,2 m brede rum var beliggende i den vestre del 
af våbenhuset.47 Verserende planer om indret
ning til ligkapel effektueredes ikke, og o. 191516 
fjernedes den spinkle skillevæg; samtidig synes 
loftet over hele rummet at være hævet.

Skibets forhøjelse og overhvælvning må, jfr. den 
samtidige vestgavls dekoration, have fundet 
sted i anden halvdel af 1400’rne. Langmurene 
forhøjedes ca. 80 cm, udvendigt af tegl48 i mun
keskifte og foroven afsluttet af en falsgesims, 
indvendigt i rå og kløvet kamp spækket med 
teglstumper i fugerne. Den tilhørende vestgavl 
står endnu velbevaret og synlig fra tårnets mel- 
lemstokværk, omend den har mistet sin oprin
delige afdækning; den sydligste tinde eller kam
tak ses endnu bevaret (fig. 20) indesluttet i trap
pehusets murværk. Gavltrekanten er helt af tegl 
med bagmur af rå kamp og prydes (fig. 21) af 
syv spidsbuede højblændinger, hvoraf den mid
terste, der er af dobbelt bredde, tvillingdeles af 
en halvstensstav og underdeles yderligere af en 
tværstav nær buetoppene, sml. Mørkøv (s. 776). 
En luge forneden i midtblændingen, der giver 
adgang til skibets loft, er i sin nuværende ud
formning sekundær og har næppe afløst en op
rindelig.49 Blændingerne bærer endnu rester af 
hvidtet puds, der har stået i kontrast til den om
givende gavls blanke mur.

Langmurenes større højde og muligvis tillige 
højere tagrejsning har desuden affødt en gen
nemgribende ændring af skibets østgavl, der 
formentlig indtil da i hovedsagen havde været 
udgjort af rundskibets krumme østmur og her
over af korets vestgavl, jfr. s. 2523. Langmure
nes østender ommuredes og den krumme øst-

Fig. 19. Ydre set fra nordøst. Chr. Axel Jensen fot. 
1919. - Exterior from the north-east.

side behuggedes, således at østgavlen, efter skal
muring, fik et lige forløb mellem retvinklede 
hjørner; denne ombygning må tillige have af
født ændringer af den vestre del af korets lang- 
mure, jfr. s. 2518. Over skibets ændrede gavl 
rejstes en ny gavltrekant, der inkorporerede ko
rets vestre gavlmur, mens dennes tilhørende 
gavltrekant synes fjernet. Et støttepillelignende 
halvstensfremspring på triumfmuren (fig. 10 og 
13) i hjørnet mod korets nordmur lader sig van
skeligt forklare. Pillen, der foroven afdækkedes 
med et halvtag op mod gavlmuren af munke
sten lagt på fladen, var tydeligvis samtidig med 
skalmuringen af triumfmuren, mens forholdet 
til kormuren var mere usikkert. Pillens tilstede
værelse må være forårsaget af, at murværket det 
pågældende sted i forbindelse med behugningen 
blev usædvanlig tyndt, ca. 15 cm.50 Fremsprin
get synes at være ældre end vestenden af korets 
tilstødende nordmur, i hvert fald foroven, hvil
ket formentlig skyldes, at det ved rundkirke
murens borthugning fremkomne sår i kormu
ren først udbedredes efter pillens fuldførelse.51 I

172*
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forbindelse med gavlens skalmuring blev ved og 
over pillens top (fig. 10 og 13) brudt en ca. 45 
cm dyb og 2,3-2,4 m høj niche i den vestligste 
del af korets nordmur; formålet hermed er usik
kert, men nichen kan have indeholdt en udven
dig opgang til korets andet stokværk, hvortil 
adgangen blev besværliggjort ved skibets over- 
hvælvning. I skibets indre blev såvel det ældre

Fig. 20. Trappehuset set fra syd (s. 2529), øverst ses 
søndre kamtak eller tinde af skibets vestgavl (s. 2527), 
forneden til højre en enkelt udragende sten fra †rund- 
skibets facade (s. 2519). NE fot. 1992. - Stair turret seen 

from the south, above can be seen the south corbie-step or 
crest of the nave’s west gable; below on the right, a single 
projecting stone from the †round nave’s facade.

kors vestmur som den nye gavltrekant (fig. 
6b-c) båret af en halvanden sten dyb, spids, hel
stens aflastningsbue, hvis vederlag huggedes ind 
i den konkave triumfmur nær hjørnerne mod 
langmurene. Ved nedrivningen af buen 1925 
(fig. 13) sås det tydeligt, at den var opført senere 
end den sekundære korbue, idet denne havde 
efterladt aftryk i mørtelen i aflastningsbuens 
østside. Sandsynligvis samtidig med de nævnte 
ændringer skjultes sårene efter de bortbrudte 
gjordbuer på hver side af korbuen (fig. 14 og 15) 
ved en halvstens tyk påforing i tegl og den 
hvælvvederlagslignende fordybning over kor
buen, jfr. s. 2526, udmuredes.52 Gavltrekantens 
placering faldt bemærkelsesværdigt langt mod 
vest i forhold til rundkirkens triumfmur, hvilket 
især må være fremtvunget af ønsket om at be
vare det øvre korstokværks afslutning mod 
vest.

Skibets to fag krydshvælv bæres af spidsbuede, 
helstens gjord- og skjoldbuer på falsede væg
piller, dog ikke ved østhjørnerne, hvor vederla
gene for såvel skjoldbuerne som halvstensrib- 
berne huggedes ind i rundskibets krumme 
triumfvæg.53 I vestfaget ses to spygat, og i ve
stre svikel af sydkappen er en tilmuret lem, der 
var åben endnu 1878.16

Skibets syddør er ændret, formentlig i for
bindelse med overhvælvningen, og tillige ryk
ket lidt mod øst. Indadtil er den fladbuede dør, 
hvis østvange er affaset, bevaret omtrent uæn
dret, dog tilsyneladende noget behugget i vest, 
mens den ligeledes fladbuede lysning kan være 
en smule udvidet 1908.16

I de første årtier af 1500’rne rejstes ved vest
gavlen et tårn af kamp i de to nedre stokværk, 
mens der benyttedes tegl54 foroven og til alle 
detaljer. Vestsidens spidsbuede vindue er i sin 
nuværende udformning tilpasset en støbejerns- 
ramme indsat o. 1908;16 indtil da var i den op
rindelige lysåbning, hvis spidsbuede spejl for
mentlig oprindeligt havde kronet en fladbuet 
lysning, indsat et rektangulært, afsprosset træ
vindue. Tårnrummet forbindes med skibet ved 
en relativ slank, spidsbuet åbning med fals til 
begge sider og overdækkes af et krydshvælv 
med kvartstensribber. Hvælvet hviler i murede
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Fig. 21. Opmåling. 1:150. Skibets vestgavl (s. 2527). 
Målt og tegnet af C. G. Schultz 1929. - Elevation. 
1:150. West gable of the nave.

forlæg undtagen mod øst, hvor der er opmuret 
en helstens, spids skjoldbue; i østkappen et klok- 
kerebshul og i sviklerne flere synlige spygat.

På tårnets sydside giver et samtidigt trappehus 
adgang til de øvre stokværk. Forneden leder en 
oprindelig, fladbuet dør i spidsbuet spejl ind til 
spindeltrappen, der overdækkes af trinvis sti
gende, fladbuede halvstensstik; trinene ommu- 
redes 1890.16 Den fladbuede overdør har fals 
mod indersiden.

Mellemstokværkets vægge brydes mod de tre 
frie sider af dybe, spidsbuede spareblændinger, 
af hvilke den nordre rummer en stor, fladbuet 
luge med udvendig fals i stikket. En lille rektan
gulær lyssprække i vestre blænding synes sekun
dær.

Klokkestokværket har til hver side to fladbu
ede, falsede glamhuller. Mod øst ses såvel ude 
som inde i højde med etagens gulv en række 
bjælkehuller, af hvilke de nærmest hjørnerne er 
radiært anbragte. Langmurene afsluttes foroven 
af falsgesimser, mens gavltrekanterne (fig. 2 og 
19) krones af 13 brynede kamtakker over et til
svarende antal højblændinger med stejle trappe
stik. I begge gavle, der indvendig har midtfor

stærkning, er forneden en række bjælkehuller - 
de yderste radiært stillede - og en lavt anbragt, 
fladbuet kalkeluge, der 1881 ønskedes lukket 
med mur eller lem;16 desuden ses i de tre midter
ste blændinger fire lyssprækker,55 hvis karakte
ristiske placering sammen med blændingsfor- 
men kendetegner en i Vestsjælland ofte mødt 
murermester.56

Planlagt korudvidelse. Ved ombygningen 1925 
afdækkedes tæt udenfor den indtil da bevarede 
korbygning et kraftigt kampestensfundament 
fra en bygningsdel jævnbred med skibet. Funda
mentet (fig. 51) er formentlig udlagt til et plan
lagt langhuskor, der dog atter må være opgivet 
inden selve byggeriet igangsattes.57

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Ifølge en †bygningsindskrift, jfr. †kalkmalerier, 
skulle det 1925 nedrevne †kor være opført 1575, 
hvilket imidlertid, jfr. s. 2517 og 2527, ikke kan 
være ganske korrekt; snarere fandt en betydelig 
ombygning sted på dette tidspunkt. Det øvre 
stokværk blev nedrevet, og murværket kraftigt 
reguleret; øvre del af nordmurens vestende (fig. 
18) var således helt nymuret, idet den tydeligvis 
var støbt op mod bagsiden af murværket i den

Fig. 22. Våbenhuset set fra sydvest (s. 2526). Tegning 
af Burman Becker 1853. Det kongelige Bibliotek. - 
Porch seen from the south-west.
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Fig. 23. Kirkegården og kirkens ydre set fra sydøst. NM2 fot. 1895. - Churchyard with †memorial and church from 
the south-east.

sekundære korbue. Langmurene afsluttedes med 
dobbelte falsgesimser, mens der i øst opmuredes 
en gavltrekant med glatte, tagstensafdækkede 
kamme og toptinde. Gavlen prydedes af to cir
kelblændinger nær tagfoden, og herover (fig. 9) 
et stort korset kors, et yndet motiv i samtiden.58 
I det indre (fig. 16) overdækkedes rummet med 
et fladtspændt, spidsbuet, helstens tykt tønde
hvælv, hvis bueslag tydeligvis (fig. 6a) forsøgtes 
bragt i samklang med korbuen, med deraf føl
gende »knæk« i vederlaget. Et østligt i sydmu
ren anbragt stort, spidsbuet vindue kan mulig
vis henføres til samme ombygning; det var se
nere, før 1895, udstyret med støbejernsramme.59

Sårene efter det nedrevne overstokværk i skibets 
østgavl udbedredes kun lempeligt og afdække
des foroven, lidt lavere end korets nye tagryg, af 
tagsten med fald bort fra gavlmuren. Ombyg
ningen skal uden tvivl ses i sammenhæng med 
en række ændringer af og tilføjelser til kirkebyg
ningen og dens inventar, der fandt sted omtrent 
samtidigt, jfr. kalkmalerier, alterbordsforside og 
prædikestol.

Ved en stor ombygning 192560 (arkitekt Ivar 
Bentsen) udvidedes kirkens areal til omtrent 
dobbelt størrelse, idet det tidligere kor erstatte
des af et nyt to fags langhuskor.61 Tilbygningen, 
der er opført af små teglsten, er dimensioneret
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Fig. 24. Indre set mod øst. †Kakkelovn og †ankerbjælker. NM2 fot. 1895. - Interior to the east. †Furnace and 
†anchor beams.

efter det ældre skib og belyses ensidigt fra syd af 
store, falsede spidsbuevinduer med stangjerns- 
rammer. Østgavlens udformning afspejler, om
end let forfinet, det ældre kors blændingsdeko- 
ration. I det indre overdækkes rummet af to 
krydshvælv på falsede piller, alt formet som ski
bets ældre hvælv, men med noget højere rejs
ning; skibets østre skjoldbue bevaredes og ind
går i den nuværende, brede gjordbue mod kor
bygningen, mens aflastningsbuen og hovedpar

ten af triumfmuren blev nedrevet. En diminutiv 
halvtagsbygning på nordsiden af østfaget inde
holder dels nedgang til fyrkælderen under ko
rets østende, dels et lille, hvælvet præsteværelse, 
hvortil der er adgang både fra koret og kirkegår
den.

En restaurering 1985-88 (arkitekterne Rolf 
Graae og Anders Alsløv) vedrørte fortrinsvis in
ventaret og kirkens tekniske installationer samt 
gulvene.
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Fig. 25. Indre set mod vest. NE fot. 1980. - Interior to the west.

Kirkens gulve, der i hovedsagen er fra seneste 
restaurering 1985-88, er lagt af små, gule tegl
sten på kant; mellem kor og skib, dvs. lang
husets 1. og 2. fag, et trin af granit. Indenfor 
alterskranken og i stolestaderne er plankegulve.

†Gulve. Ved udgravningerne i skibet 1925 
konstateredes i tilknytning til fundamenterne af 
de fire midtpiller rester af rundskibets oprinde
lige gulv i form af en brolægning af hovedstore 
kampesten lagt i mørtel. 1668-69 var det gamle 
gulv i stolestaderne forrådnet og udskiftedes.11 
1895 var gulvet i koret af træ, mens der i skibet 
lå tegl, gule i midtergangen og røde i stolesta
derne. Tårnet havde gulvbelægning af gule sten, 
der omlagdes året efter grundet døbefontens 
flytning,12 mens våbenhusets, der fornyedes
1898,16 var røde. Skibets gulv synes fornyet ved 
ombygningen 1925.

Vinduer. I senmiddelalderen, muligvis i for
bindelse med hvælvslagningen, erstattedes det 
oprindelige vindue (fig. 23) i sydsiden af skibets
1. fag (nuværende 3. fag) af en fladbuet åbning, 
hvori i nyere tid var indsat trækarm og afspros- 
sede rammer. 190816 ændredes vinduet til spids
bueform og udstyredes med støbejernsramme. 
Siden 1925 har lysåbningen samme størrelse og 
udstyr som vinduerne i langhusets nye østaf
snit.62 I 2. fag (nu 4. fag) afløste et fladrundbuet, 
falset vindue, muligvis i 1500’rne, den ældre lys
giver på dette sted. Også dette vindue (fig. 22) 
forsynedes senere med trærammer, der 1908 af
løstes af en endnu bevaret, spidsbuet støbejerns
ramme. Et 1827 planlagt vindue på kirkens 
nordside blev ikke bragt til udførelse.15

Tagværker. I tårnet er bevaret oprindeligt 
langstols tagværk med fem spærfag af eg. De
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Fig. 26. †Bygningsind- 
skrift 1575, sml. fig. 52, i 
†koretsnordside (s. 2537). 
†Skyggedekoration 
o. 1630 (s. 2537) på øst
væggen. Kai Uldall fot. 
1925. - †Foundation in
scription 1575, cf. fig. 52, 
on the †chancel’s north 
wall, †Shadow mural deco
ration c. 1630 on the east 
wall.

øvrige bygningsdeles tagstole er fornyede.
Opvarmning. 1879 ytrede kirkesynet ønske om 

at opstille en †kakkelovn (fig. 24) ved nordsi
dens midterste hvælvpille; året efter bemærke
des, at ovnen var anskaffet men opstillet på for
kert plads.16 Ovnen fornyedes 1897.12 I forbin
delse med ombygningen 1925 forsynedes kirken 
med †dampvarmeanlæg med kedel opstillet i 
kælderen under kirkens nye østfag. Anlægget 
udskiftedes ved restaureringen 1985-88 med et 
vandvarmeanlæg.

†Solur. 1668-69 blev kirkens »solskive« med 
ramme og »lister indeni« fornyet af eg. Soluret 
fæstnedes til muren med fire hager og Philip 
maler stafferede det af nyt.11

Kirken står i dag pudset eller tyndt berappet 
og hvidkalket såvel ude som inde, mens tagene 
er hængte med røde vingetegl, der ligeledes ud
gør afdækning på kamme, tinder og kamtakker.

KALKMALERIER

I skibets østre fag, 3. fag i nuværende langhus, 
afdækkede Jacob Kornerup 1885 på hvælvet og 
nordvæggen væsentlige dele af en renæssan
ceudsmykning, der restaureredes samme år. I 
koret fremdrog han en få år yngre bygningsind- 
skrift, der gik tabt ved dettes nedrivning forud

for ombygningen 1925. Ved denne registrerede 
Kai Uldall yderligere, nu forsvundne, samtidige 
malerirester på triumfvæggens vestside samt 
yngre på korets østvæg og hvælv. Udmalingen i 
skibet genrestaureredes af Egmont Lind 1943, 
og yderligere en rensning udførtes 1986 af K. 
Simonsen i forbindelse med kirkens restaurering
1985-88.

1564. Udmalingen i hvælvet er bevaret i søn
dre, østre og nordre kappe.63 I syd (fig. 30) er 
afbildet Kristus og den samaritanske kvinde ved 
brønden. Den barfodede Kristus, der nærmer 
sig brønden, er iført lang kjortel og bærer glorie 
uden kors, mens kvinden, der er i færd med at 
trække en spand op af brønden, er iklædt renæs
sancedragt: En lang kjole af brokadeagtigt stof 
med pufærmer og skulderslag, på hovedet en 
baret. Bag kvinden er en befæstet by Samaria, 
og bag Kristus tre apostle med den skallede Pe
ter i forgrunden. Billedets baggrund udfyldes af 
et træbevokset landskab. Forneden i kappens ve
stre svikkel en kartouche, hvori et skjold med 
årstallet »1564«.

I østkappen (fig. 4) er det dominerende motiv 
Gud Fader siddende iført kjortel på en af skyer 
omgivet tronstol. I højre hånd holder han scep
tret, i venstre rigsæblet og på hovedet bæres en 
kejserkrone, i toppen af hvilken er et kors,
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Fig. 27. S. Jørgen og Dragen. Kalkmaleri 1564 (s. 2535) i skibets østfag, nordvæggen. Chr. Hude fot. 1904. - 
St. George and the Dragon. Mural painting on the north wall in the east bay of the nave. 1904.

hvorpå Helligåndsduen har sat sig til hvile. I 
søndre svikkel en, nu noget udvisket, fremstil
ling af Korsegangen. Nordre svikkel indeholder 
Bønnen i Getsemane have. Indenfor havens ris
gærde ses den knælende Kristus i bøn foran kal
ken og bag ham tre sovende apostle. I midten en 
indskrifttavle med svejfede hjørner foroven 
samt øsken til ophængning, af skriften ses nu 
kun slutningen: »Jorden«. I baggrunden er en 
person iklædt jødehat, formentlig Judas, i færd 
med at lukke en talrig krigerskare ind gennem 
havens porthus. Foroven i kappen flankeres 
Helligåndsduen af to medaljoner med brystbil
lede af en profet, og her imellem slynger sig et 
indskriftbånd med en nu i hovedsagen ulæselig 
indskrift: »Alle Prophet (h)affue i III here ... Al
lan Bondo«.

Nordkappen (fig. 29) har en fremstilling af

Dommedag. Kristus ses siddende på regnbuen 
fremvisende sine fem vunder og med sværdet 
svævende over venstre hånd, nådens lilje over 
den højre. Forneden rejser de døde sig af gra
vene. Til højre driver djævle de fordømte sjæle 
ind i Helvedes flammegab, en enkelt iført non
nedragt?, de øvrige nøgne; til venstre ses Para
dis, hvor ingen af de opstandne sjæle åbenbart er 
fundet værdige til at blive indladt. På hver side 
af Kristus svæver en basunblæsende engel. Over 
Kristi hoved et snørklet skriftbånd, hvis nu no
get udviskede indskrift formentlig skal læses: 
»Ffor guds dom skal Alle Meniske gaa och 
ffange thy evyge ffortienste a weily«. Også fra 
englenes instrumenter udgår bånd, hvorpå: 
»verbum d(omi)ni manet in eternam ...« og 
»komer op y Borve yckeliger ... Com angelis«.

I hvælvets top (fig. 31) er i hver af de oven
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Fig. 28. S.Jøgen og Dragen. Kalkmaleri 1564 (s. 2535) i skibets østfag, nordvæggen. Egmont Lind fot. 1943. - 
St. George and the Dragon. Mural painting on the north wall in the east bay of the nave. 1943.

nævnte kapper gengivet et brystbillede af en 
mand, der alle må opfattes som reformerte præ
dikanter, omend nærmere identifikation ikke er 
mulig. I syd en skægget person, stående foran 
en kvadermalet mur, med bispehuelignende ho
vedbeklædning og med en opslået bog i hånden. 
I øst en gestikulerende skægløs person med ba
ret stående foran en mur med to vinduer, hen
holdsvis rundbuet og cirkulært. Nordkappens 
skæggede mand bærer en karakteristisk hue med 
nedhængende »lapper« over ørerne. De tre fi
gurer er tydeligvis disponerede til at skulle ses 
fra skibet, fra vest, idet den østre »står på hove
det« i forholdt til de øvrige motiver i kappen, 
ligesom den søndre er sidevendt.

Kappernes overskydende flader dækkes af 
planteranker med store roselignende blomster 
og med adskillige fugle siddende på grenene,

bemærkes skal bl.a. to ugler i østkappen over 
gengivelsen af Getsemane have. I toppen af 
vestkappen, der ikke ellers synes at have været 
dekoreret, ses lignende planteslyng med en en
kelt rose. Ribberne dækkes af skråbånd hvor 
imellem ornamenter i form af kugler, roser, 
stjerne mm.

Den øverste del af nordvæggen (fig. 27 og 28) 
dækkes helt af en fremstilling af S. Jørgen og 
Dragen, der også i tiden efter reformationen sy
nes at have nydt en vis popularitet.64 Helgenen 
sidder på ryggen af en stejlende hest og er iklædt 
kort kofte, der dækker kroppens panser, mens 
de rustningsklædte arme og ben ses. På hovedet 
bærer han en hat med lang vajende fjerdusk. 
Dragen er væltet om på ryggen med ridderens 
lanse i gabet, og i baggrunden til højre ses den 
knælende og bedende prinsesse samt, delvis bag
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Fig. 29. Dommedag. Kalkmaleri 1564 (s. 2534) i ski
bets østfag, nordkappen. Akvarel ved J. Kornerup 
1885. NM2. - The Last Judgement. Mural painting 1564 
on the north vault cell in the east bay of the nave. Watercol
our by J. Kornerup 1885.

Fig. 30. Kristus og den samaritanske kvinde. Kalk
maleri 1564 (s. 2533) i skibets østfag, sydkappen. 
Akvarel ved J. Kornerup 1885. NM2. - Christ and the 
Samaritan woman. Mural painting 1564 on the south vault 
cell in the east bay of the nave. Watercolour by J. Kornerup 
1885.

Fig. 31. Reformerte prædikanter? Kalkmaleri 1564 
(s. 2534) i skibets østfag. Akvarel ved J. Kornerup 
1885. NM2. - Preachers of the Reformed Church? Mural 
painting 1564 in the east bay of the nave. Watercolour by 
J. Kornerup 1885.

hende, et lam. Øverst i vægfeltet er en befæstet 
by eller borg, hvorfra to kronede personer be
tragter kampen. Forneden afsluttes billedet af en 
ca. 65 cm bred, sikkert tegnet akantusfrise, der 
formentlig er lidt yngre end billedet, idet den 
synes at dække en smallere, oprindelig, forgæn
ger. Maleriet ses at være undergået en del æn
dringer (sml. fig. 27 og 28) mellem kirkens om
bygning 1925 og rensningen 1943. S. Jørgens 
moustache forsvandt, prinsessens krone og 
kjole forandredes, og landskabet i baggrunden 
ændrede ganske karakter, idet træerne og de ka
rakteristiske vulkanlignende bakker, med en en
kelt undtagelse, forsvandt.65

Billederne er tegnede med sorte konturer. . 
Farverne grå og rød dominerer, og desuden er 
brugt gult, brunt og blåligt. Legemsfarve er 
svagt antydet. Nordvæggens akantusfrise er 
malet »gråt i gråt«.

Til de omtalte malerier hører desuden et par 
nu forsvundne †dekorationer. Før 1925 var østre 
skjoldbues underside dekoreret med planteran
ker samt, forneden i nord, med Kristi mono
gram »IHS«. Ved ombygningen afdækkedes og 
fjernedes tillige enkelte malerifragmenter på
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triumfmurens vestside. Nord for korbuen, 
fandtes et brystbillede af et fabelvæsen (fig. 14) 
med to hoveder og tre par arme; kroppen var 
iklædt en snæver kofte. Forneden i syd registre
redes rester af et djævlehovede (fig. 53), og 
spredt over hele korbuemuren var fragmenter af 
planteranker. Desuden afdækkedes på skibets 
sydvæg i østfaget enkelte rester af en frise, der 
bl.a. indeholdt en karvsnitslignende figur.

†Kalkmalerier. 1) Ved undersøgelserne 1925 
konstateredes på skibets sydvæg umiddelbart 
over syddørens østre vederlag ikke nærmere un
dersøgte farvespor af bemaling ældre end 1564.

2) 1575. I korets nordside (fig. 26) på tønde
hvælvet umiddelbart over dettes vederlag og i 
dets fulde længde var et skriftbånd med en byg- 
ningsindskrift på to linier, hvortil længst mod 
vest var tilføjet yderligere to udenfor båndet. 
»1575 mwret Olwf P(er)sen af Alsthied dethe 
sang hws i h(r) Mieckel Hansens thiedt66 Iep 
Søre(nssen) oc P(er) Olle(ssen) kirkewere«. Til 
såvel skriftbånd som indskrift var benyttet sort.

3) O. 1630. I nær tilknytning til altertavlen og 
formentlig samtidig med denne var på korets 
østvæg og på hvælvet umiddelbart over tavlens 
top (fig. 16, 26 og 32) malet en »skyggedekora
tion«, der let forvansket gengav tavlens kontu
rer samt dele af dekorationen, topstykkets peli
kan og tre (oprindeligt vel fire) nu forsvundne 
basunblæsende engle. Alt var udført i sort.67

INVENTAR
Oversigt. Til de ældste inventarstykker hører døbe
fonten og korbuekrucifikset; fra middelalderen stam
mer desuden en delvis bevaret, gotisk tavle fremstil
lende Laurentius og scener af hans legende. Prædi
kestolen bærer årstallet 1620, men er sandsynligvis 
udført i forbindelse med ændringerne af det †kor 
1575, jfr. også alterbordsforsidens malede årstal 157?. 
Altertavlen er beslægtet med de tavler, som udførtes i 
Anders Nielsen Hatts værksted, og antagelig udført 
1630. Stolestaderne i landlig empire anskaffedes 1829 
og suppleredes ved kirkens ombygning 1925. Den 
ene klokke er støbt i slutningen af 1400’rne, den an
den, der var beregnet til Sandby mellem Næstved og 
Ringsted, er fra 1591, mens en klokke, der ifølge ind
skriften var støbt til Hørve 1601 hænger i Gislinge.

I 1800’rne fik inventaret den så almindelige ege- 
træsfarve, der ved restaureringen 1985-88 afløstes af

Fig. 32. †Skyggedekoration o. 1630 (s. 2537) på hvælv 
og væg i østenden af †kor. Kai Uldall fot. 1925. - 
†Shadow mural decoration c. 1630 on the vault and wall in 
the east end of the †chancel.

den nuværende farveholdning, som skyldes Holmer 
Trier, Vallekilde. Den dominerende farve er lysegrå 
med anvendelse af terrakotta og forgyldning samt på 
prædikestol og stolestader grønt og en lys gulliggrøn.

Alterbordet, fra kirkens ombygning 1925, er 
skjult af paneler; bordplade fra 1986. Det tid
ligere, muligvis senmiddelalderlige 'talterbord 
(fig. 16) var muret af munkesten umiddelbart op 
ad østvæggen, med et fremspring på ét skifte 
foroven; de sydligste sten var dog yngre.

Af alterbordsforsiden (fig. 34), fra 157?, af fyr, er 
bevaret to af oprindelig tre fag; det nuværende 
tredje er en rekonstruktion fra 1925. Panelet hø
rer til den i landsdelen velkendte type, der hen
føres til Harmen snedkers værksted (sml. Valle
kilde s. 2491), jfr. bueslagenes karakteristiske 
hoveder, som svarer til ansigterne på herskabs
stolene i Fårevejle og prædikestolene i Tuse, 
Rørvig og Nørre Asmindrup.68

Panelets to felter adskilles og flankeres af kan- 
nelerede pilastre med profilkapitæl; i det syd
ligste er signaturen HS indridset (fig. 54). Kort
sidernes †paneler, der 1919 betegnedes som op
rindelige, blev sandsynligvis fjernet ved bygge
arbejderne 1925. De havde glatte felter i profil
rammer. Nu ses glatte brædder med to vand
rette profillister.
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Fig. 33. Altertavle, tidligere med malet årstal 1630. 
Foran tavlen står kopi af den Kristusfigur, Thorvald
sen 1821 udførte til Vor Frue kirke i København 
(s. 2538). NE fot. 1980. - Altar-piece, earlier with the 
painted date 1630 on it. In front of the altar-piece a copy of 
the Christ figure made by Thorvaldsen for the cathedral of 
Copenhagen.

og stærkere blå foroven. Malerierne må henfø
res til det samme værksted som de tilsvarende i 
Vallekilde.

Alterklæde, 1986-88, af terrakottafarvet uld af
stemt efter træværkets detaljer og svarende til 
hynderne på stolesæderne.

†Alterklæder. Inventarierne fra 1645 til 1695 
nævner et alterklæde af »kaf«, 1690 og -95 gam
melt. I de to sidstnævnte inventarier omtales 
desuden en silkesyet †alterdug, som Jochum Ras
mussen og hans hustru i Vindekilde havde for
æret.69 1845 betegnes alterklædet brøstfældigt, 
næste år var et smukt klæde anskaffet.15 1899 
indkøbtes 15 alen plys, 5 alen klæde og 6½. alen 
guldgalon til altret.12

Altertavle (fig. 33), tidligere med malet årstal 
1630.70 Tavlen, der i opbygning og i nogen grad 
også udførelse svarer til Særslevs fra 1626 og Se- 
jerøs (med forsvundet årstal 1629),71 er af firsøj- 
letype (det ydre par er halvsøjler) med frem
skudt midtparti. Postamentet herunder indram
mes af fremspring hvorpå diamantbosse under 
bøjle med diademhoved. Ved overgangen til 
storstykket er indskudt kvartrundstav med re
liefskåret rankeslyng på undersiden; midt for 
storstykket er i nyere tid lavet en udskæring for 
at give plads til Kristusfigur; det oprindelige

Det, der er bevaret af staffering, er for en stor 
del oprindeligt, på rammeværk og pilastre lagt 
på kridtgrund, som er laseret med okker og en 
mere rødlig tone. I fyldingspilastrene ses rester 
af såkaldt masurådring. Bueslagene er grønne 
med gyldne stjerner; medaljonernes hoveder har 
hudfarve, rosetbladene er røde eller grønne i 
gylden indfatning. Gesimsfremspringenes årstal 
står røde på blåsort bund.

I det oprindelige midtfelt ses Kristus på korset 
med Jerusalems huse i baggrunden; Kristusfigu- 
ren har kødfarve med røde blodstænk fra vun
den i højre side. Håret er sort, lændeklædet 
hvidt og korstræet lysebrunt med hvidt skrift
bånd, hvorpå med rød fraktur: »inri«. Feltet 
nord for viser Maria klædt i rød kjole hvorover 
blå kappe; forgrundens høje græs er lysegrønt, 
byens huse røde og himlen bagved lys forneden

Fig. 34. Alterbordsforside med malet årstal 157?, 
sandsynligvis udført i Harmen snedkers værksted. I 
felterne ses fremstillinger af Kristus på korset og Ma
ria (s. 2537). Bodil Holstein fot. 1986. - Altar frontal 
with painted date 157?, attributed to Harmen the Carpen
ter’s workshop. On the panels are paintings of Christ on 
the Cross and the Virgin Mary.
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Fig. 35. Detaljer af altertavlen, sml. fig. 33. Putto med kors i den sydligste søjles prydbælte og søndre storvinge 
(s. 2538). NE fot. 1980. - Details of the altar-piece, cf. fig. 33. Putto with cross on the south column’s ornamental band and 
south wing.

forhold er senere retableret. Storstykkets søjler 
har prydbælte med nicher hvori putti, der hol
der lidelsesredskaber (fra nord): ferle og ris, ? 
(bortkommet), martersøjle72 og sydligst kors 
(fig. 35), glatte skafter og kapitæler som de to 
ovenfor nævnte tavler. Sidevingerne, der er op
bygget som Sejerøs, afsluttes foroven med ho
ved, desuden ses frugtbundter og en lille fugl, 
som nipper af bær; langs kanten volutbånd med 
skællagte skiver (de yderste spidser tilsat 1987).73 
Den forkrøppede gesims har glat frise afbrudt af 
bøjler svarende til postamentets. Derover top
stykke indrammet af kvindelige hermer: Håbet 
med anker mod nord og Klogskab med fugl i 
syd; feltet rummer to glatte arkader.74 Til si
derne vinger kantet af glat volutbånd omkring 
halvt diademhoved og frugtklase, foroven rov
fuglehoved. Øverst volutgavl, hvori den velsig- 
nende Frelser, kronet af pelikan med udbredte 
vinger, der hakker sit bryst (sml. Særslev).

Et kalkmalet †skyggebillede (s. 2537, fig. 26 
og 32) viser, at der på gesimsernes hjørner har 
stået trompetblæsende †engle (sml. Sejerø og 
den jævnaldrende tavle i Drøsselbjerg s. 1316, 
fig. 21).

Ifølge præsteindberetningen læstes 1758: 
»D(octor) Hans Resen S(uperintendens) S(elan- 
diæ) And(reas) Jensen K(alundborg) P(ræposi- 
tus)«.75 Hans Poulsen Resen var Sjællands bi
skop 1615-38, Andreas Jensen Kalundborg, 
provst i Skippinge herred. I sidefelterne blev der 
1903 malet gylden versalindskrift: »Se, det Guds 
Lam« og »Fred! giver jeg Eder«12 samt i gesims
frisen Christian 4.s kronede monogram (fig. 
33). I øvrigt stod tavlen ferniseret med forgyld
ning på lister og enkelte detaljer. Siden restaure
ringen 1986-87 står felternes bund lysegrå med 
gylden versalindskrift, begyndende i nord: 
»Mig er given al magt...«, i midtfeltet: »Vor 
Herre Jesus Kristus tog den nat...« og sydligst:
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Fig. 36a. To relieffer fra Laurentiustavlen, sml. fig. 36b og 37b (s. 2541). NE fot. 1992. - Two reliefs from the 
St. Lawrence altar-piece, cf. figs. 36b and 37b.

Fig. 36b. To relieffer fra Laurentiustavlen (fig. 37b) fotograferet inden restaureringen 1895. Til venstre Lauren
tius som diakon, til højre liggende på risten (s. 2541). Ældre fot. i NM2. - Two reliefs from the St. Lawrence 
altar-piece photographed before the restoration 1895. To the left St. Lawrence as a deacon, to the right lying on the gridiron.
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»Vor Fader du som er i himlene...«. I topstykket 
læses: »Død hvor er din sejr« og »Død hvor er 
din brod«. I gesimsfrisen ses stadig konge
monogram.

†Maleri? 1858 oplyser synsprotokollen: »Et 
nyt smukt maleri til altertavlen«,15 uden at det 
fremgår, om maleriet var eller ønskedes anskaf
fet. Et billede forestillende Kristus velsignende, 
muligvis fra 1858, overflyttedes før 1895 (jfr. 
†Kristusfigur) til Vallekilde (jfr. s. 2504). Det 
kan måske være identisk med altertavlemaleriet 
i kapellet på Dragsholm (s.d.).

En Kristusfigur, af hvidmalet zink, udført efter 
Thorvaldsens statue fra 1821, der 1839 opstille
des i Vor Frue kirke i København,76 stod indtil 
1986-87 foran altertavlens midtfelt (jfr. udsav
ning). Nu i ligkapellet. En tilsvarende mindre 
†Kristusfigur på høj sokkel (sml. fig. 48) blev 
muligvis opstillet, da der 1895 ønskedes en ny til 
altret,16 efter at maleriet var bragt til Vallekilde. 
1902 foreslog synet, at figuren forestillende Den 
gode hyrde, som stod i tårnet, hvor fonten tid
ligere var, flyttedes hen ved samme, hvilket for
mentlig skete, da der senere anskaffedes en 
hylde til en gipsfigur.78

(Side)altertavle (fig. 37b), med figurer fra 
1400’rnes slutning i skab fra 1895, viet S. Lau
rentius. Helgenfiguren, som nu står alene i 
midtskabet, er 124 cm høj og fremstillet skæg
løs, klædt som diakon i dalmatika. Begge hæn
der er ligesom risten fornyet. Ifølge Høyens op
tegnelser 1832 flankeredes Laurentius af fire små 
helgenfigurer i nicher, sml. *tavle med opmalet 
årstal 1499 fra Døstrup;79 de tre var dog allerede 
dengang borte. Sidefelterne, som er vandret 
delt, viser scener af hans legende, foroven til 
venstre: Laurentius i embedet som diakon mel
lem syge og fattige, til højre i fængsel, og for
neden til venstre stående som anklaget foran 
kejseren samt til højre lidende martyrdøden lig
gende på en rist. Adskillige detaljer såsom hæn
der og bl.a. Laurentius’ hoved (fig. 36) i første 
felt er tilføjet 1895. På de oprindelige billeder af 
Laurentius er håret fremstillet nærmest som en 
hue på hans hoved (fig. 37a), undtagen i marter- 
scenen. Sparsomme rester af bladværk på ska
bets overside anses for oprindelige.

Fig. 37a. Detalje af (side)altertavle, sml. fig. 37b. - 
Detail of St. Lawrence altar-piece, cf. fig. 37b.

Stafferingen er en opmaling af en fra 1899 ud
ført efter tavlens snedkermæssige istandsættelse 
1895. Skabet er brunt med blå bagklædning og 
rød gitterværksfrise foroven, de øvrige gitre står

Fig. 37b. (Side)altertavle fra 1400’rnes slutning, frem
stillende Laurentius og scener af hans legende. Skabet 
er fra 1895 (s. 2541). NE fot. 1980. - Altar-piece from a 
(side) altar from the end of the 15th century. St. Lawrence 
and scenes of his legend. The compartmen t is from 1895.
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Fig. 38. Alterkalk fra 1690 med stempel muligvis for 
Didrik Schilling, København. Bægeret forhøjet an
tagelig 1943 (s. 2542). NE fot. 1980. - Chalice from 
1690 with marks of Didrik Schilling, Copenhagen. The 
cup has been made deeper, probably in 1943.

med rødt, hvidt, blåt og brunt samt forgyld
ning. Til figurernes dragter er især brugt grønt 
og rødt, dog er Laurentius klædt i hvid kjortel 
og derover gylden dalmatika med farvede fryn
ser. Soldaternes rustninger er gyldne, fængslet 
rødt.

Tavlens enkelte dele lå i 1800’rne på loftet, og 
blev 1887 efter synets begæring bragt ned i kir
ken, hvorefter der 1895 ved maler P. Rahbek i 
Ringsted gennemførtes en restaurering, og det 
nuværende skab forfærdigedes.80 Tidligere op
hængt på nordvæggen i skibets vestfag, i hvert 
fald siden 1980 på tårnrummets nordvæg.

Altersølv. Kalk (fig. 38), 1690, oprindelig 
højde 20 cm, nu 23 cm. Den sekstungede, ret 
flade fod har fodplade og bred vulst hvorover 
platte. Foden er hamret op i keglestub, som når 
op til knoppen og seksdeles af brede punselfu- 
rer. Skaftet er næsten cylinderformet med pro
fileringer ved overgangen mellem de enkelte led 
og antydning af seksdeling. Fladtrykt knop med

seks tungeformede, svagt ophøjede ornamenter 
på over- og underside. Bægeret blev formentlig 
1943 forhøjet og forsynet med hældetud.81 Ved 
overgangen mellem de to dele findes en kugle
bort. Under fodpladen graveret skriveskrift: 
»M(ikkel) M(ad) S(en) Pastor in Wallechilde et 
Hörved. A(nn)o 1690«. Desuden fire stempler: 
skjoldformet mestermærke med DS over 1688 
tidligere betragtet som Isak Dubois (Bøje 240), 
men står muligvis for Didrik Schilling (Bøje
1979 nr. 117) Københavnsmærke 1690, guar- 
deinmærke for Conrad Ludolf og måneds- 
mærke skorpionen.

Disk, fra ny tid, tvm. 15 cm, med graveret 
cirkelkors på den udflydende fane. Under bun
den: »Dansk Forsølvningsanstalt« og »P« i oval.

Oblatæske, 1900’rne, af porcelæn, fra Bing og 
Grøndal. Sort med guldkors og -kanter. †Oblat- 
æske? Ifølge optegnelse o. 176077 var brødæsken 
skænket 1752 af Ole Schytte; der er sandsynlig
vis tale om den æske, samme præst dette år 
skænkede hovedkirken i Vallekilde, s.d.

Fig. 39. Alterstage fra o. 1600 (s. 2543). NE fot. 1980. 
- Altar candlestick from c. 1600.
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Fig. 40. Dåbsfad af messing fra o. 1550 med drevet 
fremstilling af Bebudelsen i bunden (s. 2544). NE fot. 
1980. - Brass baptismal dish from c. 1550 with chased re
presentation of the Annunciation in the centre.

Alterkande, 18-1900’rne, fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, sort med guldkors og -kan
ter.82 †Alterkander. 1645 og 1647 nævnes en tin

flaske og »½ tinpotte«, 1663 kun tinpotten, 1690 
og -95 anføres en liden tinpot vægt 4 pd.69 1844 
manglede alterkande.15

Et sæt altersølv, bestående af kalk, disk, oblat
æske og vinkande blev »Skænket til Hørve kirke 
1973 af C. O. og J. Vang«. Under bunden stem
plet Cohr.

Alterstager (fig. 39), o. 1600, højde 30 cm, sva
rende til Kirke Eskilstrups (s. 315) og stagerne 
skænket 1592 til det nedbrudte Helligåndskapel i 
Nykøbing Falster.83 Skaftet har mindre baluster 
over vaseformet led. I lyseskålen tre små luk
kede huller (som i Kirke Eskilstrup). 1862 var de 
indrettet til belysningsvæske.16 — Syvarmet 
stage, med graveret fraktur på foden: »Paasken 
1928« og »Hørve Kirke«. En primitiv *stage for
arbejdet af grene opbevares i Ods herreds Mu
seum.

†Røgelsekar? Et ildkar er sidste gang omtalt i 
inventariet 1663.11

Messehagler. 1) 18-1900’rne, af rødlilla fløjl, 
med latinsk kors og kanter af guldgalon. 2-3) 
Nye, fra Dansk Paramenthandel, den ene grøn, 
den anden lilla. †Messehagler. Inventarierne 1645 
og 1647 nævner en sort og en brun fløjlsmesse-

hagel,84 1690 og -95 en gammel sort af prentet 
fløjl og en »dito men forslidt og ganske ubruge
lig«.85 Ifølge synene siden 1816 manglede messe- 
hagel, indtil en ny var anskaffet 1842.86 1893 
nævnes igen en ny.16

†Messeklokke. En primklokke omtales i inven
tarierne 1645 og 1647.84

Alterskranke, fra kirkens ombygning 1925 ved 
Ivar Bentsen, af træ, med tætsiddende, flade, 
lodrette standere forbundet skiftevis foroven og 
forneden af vandret bånd, hvorved dannes over
måde forenklet mæanderbort; håndliste af eg. 
Opstillet i fladrundbue. Egetræsmalet. †Alter- 
skranker. 1668 nævnes et tralleværk ved altret 
umiddelbart efter udgift til en ny dør til skrif
testolen, hvorfor det ikke kan udelukkes, at git
teret hørte til denne.11 Den nuværende skranke 
erstattede en af smedejern, firkantet med runde 
standere (sml. fig. 48). 1845 burde alterskranken 
udvides,15 1890 skulle formen ændres,16 og 1899 
blev gelænderet bronzeret.12

Font (fig. 41), romansk, af granit, såkaldt Ka- 
lundborgtype,87 tvm. 63 cm, højde 78 cm, hug
get i to dele. Foden, der er af en mere rødlig sten

Fig. 41. Romansk font af granit (s.2543). NE fot. 
1980. - Romanesque granite font.
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Fig. 42. Evangelistfelter på korbuekrucifiksets korstræ, sml. fig. 44. Til venstre Mattæusenglen, til højre Mar- 
kusløven (s. 2546). NE fot. 1980. - The symbols of the Evangelists terminating the arms of the chancel-arch cross, cf. 

fig. 44. On the left the angel of St. Matthew, on the right the lion of St. Mark.

end kummen og ca. 40 cm høj, er formet som et 
omvendt terningkapitæl med svage rundstave 
langs de uregelmæssige buekanter. Den skålfor
mede kumme har spinkel tovstav foroven; en 
fordybning i bundens midte har måske været 
afløb. 1870 blev fonten renset for overmaling,15 
men igen 1889 ønskedes den renset [indven
dig?].16 1895 flyttet fra tårnrummet op til al
tret.78 1904 stod den lige vest for korbuens nor-

Fig. 43. Detalje af Kristusfigurens hoved uden den 
yngre tornekrone, sml. fig. 44 (s. 2546). Bevarings- 
sektionen fot. 1987. - Detail of the head of Christ with
out the later crown of thorns, cf. figs. 44.

dre vange (sml. fig. 48); nu i første fags nord
vesthjørne.

Dåbsfad (fig. 40), o. 1550, af messing, syd
tysk, svarende til bl.a. Gørlev (s. 1204), tvm. 58 
cm. I bunden drevet fremstilling af Bebudelsen, 
derom og på fanen springende hjorte forfulgt af 
hunde, desuden bort af stemplede ornamenter. 
En lodning, som ses under bunden, blev udført 
1847 i Holbæk.15 Det udpuklede messingfad 
nævnes første gang 1758.75

†Dåbsfade. Inventarierne fra 1645 til 1695 næv
ner et fontebækken af tin, der sidstnævnte år 
opgives at veje 24 pd.69 Desuden omtales 1645 
og -47 et gammelt, lidet messingbækken,84 der 
ifølge inventarierne fra 1690’erne brugtes til at 
hente vand med, sandsynligvis identisk med det 
bækken eller den skål, en såkaldt *molling (fig. 
56), der på en gulnet etiket i Nykøbing Museum 
tidligere betegnedes: dåbsfad fra Hørve kirke.88 
Mollingen er middelalderlig, formentlig udført i 
11-1200’rne, af bronze, tvm. 27,5 cm med ca. 1 
cm bred kant og 4,5 cm dyb. Midt i skålens 
bund er graveret en kronet, siddende kvinde 
med højre hånd løftet velsignende og bog i ven
stre, samt med majuskler: »Hvmilitas« (Yd
myghed). Udenom, mellem to ringe af bånd
slyng, ses majuskelindskriften: »Hac radice 
bona nascitur omne bonvm« (Af denne rod fø
des alt godt). Udenfor er anbragt fem kvinde
lige, kronede brystbilleder betegnet: »Fides«,
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Fig. 44. Korbuekrucifiks fra o. 1250. Både Kristusfiguren og korstræet er senere ændret (s. 2546). NE fot. 1980. - 
Chancel-arch crucifix c. 1250. The figure of Christ as well as the cross have later been altered.

»Spes«, »Caritas«, »Pacientia« og »Sorbietas«, 
d.e. de tre teologiske dyder Tro, Håb og Kær
lighed samt Tålmod og Mådehold. Op af mel
lemrummene vokser blad- eller blomsterorna
menter, hvori er indflettet navnene på fire kardi
naldyder: »Prvden(tia)«, »Temperan(tia)«, »For

tit(udo)« og »Pietas« (Klogskab, Tålmod, Styr
ke og Fromhed) samt »Ratio«, »Boni(tas)«, 
»Benigni(tas)«, »Mansv(etudo)«, »Castit(as)«, 
»Modest(ia)« og »Religio«, (Fornuft, Godhed, 
Mildhed, Sagtmodighed, Kyskhed, Beskeden
hed og Religiøsitet).
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Det vides ikke, hvor mollingen er fundet, 
hvornår den er kommet til kirken eller derfra til 
Museet i Nykøbing (inv. nr. F134xl).

Dåbskande, leveret 1895 af kandestøber L. 
Buntzen, Landemærket 9, København, hvis 
stempel ses under bunden.89 Svarende til værk
stedets kander i bl.a. Vallekilde og Fårevejle (s. 
2500 og 2433, fig. 29). Højde 24,5 cm. - In
ventarierne 1690 og -95 anfører efter dåbsfadet 
af tin et lidet messingbækken til at hente vand 
med, vægt 4 pd.,85 se ovennævnte *molling. 
Kirkebeskrivelsens inventarium 1862 opregner 
en †dåbskande.16

Korbuekrucifiks (fig. 44), fra o. 1250-75. Den 
146 cm høje figur hænger i næsten vandrette 
arme med hovedet let sænket mod højre skul
der, benene parallelle og overlagte fødder med 
højre øverst. Hovedet er fladt afskåret foroven 
og bærer nu en senmiddelalderlig tornekrone 
(sml. fig. 43). Den ligger i en fals, som må være 
udført til en oprindelig kongekrone. De sum
marisk skårne ører står fri af det riflede hår, der 
ender i spirallok på hver skulder. Ansigtet er ret 
smalt med hvælvede øjne, hvis lukkede frem
træden må skyldes en senmiddelalderlig moder
nisering. Næsen er bred og spids, munden lige 
med smalle læber. Lille mustache og hageskæg 
med krogede, stiliserede lokker. Halsen har 
markerede sener og reminiscenser af »krave«, 
kroppen er slank med opskårne ribben og detal
jer som brystvorter og navle. Et spydsår i højre 
side må være senmiddelalderligt. Det knælange 
lændeklæde har vulst med små overhæng ved 
begge sider og en snip, der fra vulsten lægger sig 
i en bue over venstre lår. Flade folder med bøl
gesømme ligger kræmmerhusagtigt om højre 
lår, mens der foran det venstre dannes et møn
ster af stiliserede u-folder. Benene er spinkle, 
tæerne lange med summarisk angivelse af negle. 
Armene, der er indsat med runde, koniske tappe 
og fæstnet med lim og vegetabilske fibre, har 
åbne hænder med let indbøjede tommelfingre 
og tydeligt angivne fingerled. Overarmene har i 
senmiddelalderen fået pålimet flade, hvælvede 
træskiver til fremhævelse af skuldrene, ligesom 
muskler og sener synes markeret ved overar- 
bejdning. Mens issen savner nedboring, har

ryggen en dyb og smal udhuling med rette si
der.

Korstræet, nu 146x191 cm, har ved den sen
middelalderlige modernisering undergået bety
delige ændringer, ligesom den øvre korsarm er 
blevet afsavet og den nedre stærkt beskåret (med 
ny tap). Den vandrette arm har bevaret sine 
rektangulære endefelter med relieffer af Mat- 
tæusenglen og Markusløven (fig. 42). Moderni
seringen har omfattet påsat, sengotisk blad
værk, der senere atter er fjernet. På endefelterne 
har det været fæstnet med dyvler, på korsar- 
mene har det udgået fra indfældede kantlister. 
Samtidig er den lodrette stamme gjort bredere 
bag figuren og de afhøvlede arme dækket af

Fig. 45. Detalje af prædikestolen, sml. fig. 46 
(s. 2547). NE fot. 1992. - Detail of the pulpit, cf fig. 46.
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profilerede rammelister. 1987 er en ny (løs) øvre 
korsarm tilsat.

Krucifikset står lakeret siden 1987, da en ege
træsmaling fra 1800’rne afrensedes. Derunder 
konstateredes ældre farverester; middelalderlig, 
men ikke oprindelig kridtgrund findes kun på 
armenes bagside.

Hang 1832 over korbuen,90 1923 på skibets 
sydvæg, i østfaget vest for vinduet, 1980 på 
nordvæggen i andet fag, siden 1987 i korbuen.

Prædikestolen (fig. 46) har reliefskåret årstal 
1620, men er sandsynligvis opstillet som lektorie- 
prædikestol91 allerede i 1500’rnes sidste fjerdedel, 
formentlig i forbindelse med forandringer i ko
ret 1575, jfr. også indskriften under håndlisten. 
Opgang og bærestolpe samt læsepult udførtes
1986-88.

Kurven består af fire fag foruden to yngre 
nærmest væggen, det ene antagelig tilføjet i for
bindelse med byggearbejderne 1925, det andet 
1988. I opbygning og udførelse svarer den til 
stolene på Sejerø og i Grevinge,92 dog mangler 
nu postament. Storfelterne, der har omløbende 
ramme med treblad i sviklerne, adskilles af kan- 
nelerede trekvart søjler med bladskede forne
den. Mellem de øvre felter står identisk udfor
mede småsøjler, mens den indskudte frises hjør
nefremspring har beslagværk på forsiden; i frise
felterne ses reliefskårne versaler: »Herrens Ord 
varer altid oc evindelig«. Felterne derover har 
rummet nu afslået englehoved indrammet af 
symmetrisk bladværk. Under håndlisten er an
bragt et bræt, hvis reliefskårne versaler, der er 
langt mere regelmæssige end frisefelternes, 
meddeler: »H(r) Mikel Hansen H(r) Klavs Mi- 
kelsen S(ogne)P(ræst) IIS K(irke)W(ærge) FMS 
K(irke)W(ærge)«. Mikkel Hansen var sogne
præst fra o. 1561-1613, Klaus Mikkelsen 
1613-20. På småskjolde under hjørnerne ses års
tallet 1620.

Opgangen fra 1986-88 afløste et panel fra 1904 
med tre fyldinger (jfr. fig. 48).

1919 fremtrådte stolen egetræsmalet med for
gyldning på detaljer såsom lister, kapitæler, 
bladskeder og bogstaver. Siden 1988 står den ly
segrå med rødt, grønt og forgyldning på detal
jer. I fortsættelse af den skårne indskrift under

Fig. 46. Prædikestol med reliefskåret årstal 1620, men 
antagelig udført i 1500’rnes slutning (s. 2547). NE fot. 
1980. - Pulpit with the carved date 1620, but probably 
made in the late 16th century.

håndlisten er med grå versaler malet: »Renove
ret anno 1988«. I det samtidigt tilføjede fag er 
malet en dekoration, der svarer til den oprinde
lige skårne, og i frisefeltet er med versaler malet: 
»Ammen«.

Stolens oprindelige opstilling som lektorie- 
prædikestol fremgår af to forhold: For det første 
ses på et fotografi (fig. 15) af den bevarede bjæl
keende, af fyr med røde farvespor, i nordre kor- 
buevange rester af lektoriets gulv, for det andet 
viser ældre billeder (fig. 16 og 48), at den nu 
nedrevne korbue i toppen havde udhugninger, 
der lettede adgangen for præsten, sml. også s. 
2526. Ved en undersøgelse af stolen 1982 sås 
spor af en næppe oprindelig †underbaldakin, 
som kan tænkes anbragt ved stolens opstilling i 
skibet. Det vides ikke, hvornår den er nedtaget 
fra pladsen foran korbuen; årstallet 1620 kunne 
antyde, at det var sket allerede da, hvilket dog 
forekommer tidligt. 1918 hvilede den på en mu
ret fod i skibets sydøsthjørne. Efter kirkens om
bygning 1925 opstilledes den på en kasse (jfr. 
fig. 46), der 1987 erstattedes af bærestolpe, i an
det fag fra øst.

Stolestaderne (fig. 47) stammer dels fra 182915 
dels fra Ivar Bentsens ombygning 1925. De
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ældre gavle har kanneleret pilaster og indsvej- 
fede sider foroven, de yngre, som er opstillet i 
øst, alene en bred pilaster; på den vandrette 
dækplade ligger en drejet kugle. Rygstød og sæ
der er nyere.93 De ældre stole var oprindelig blå- 
grå;70 i hvert fald siden 1800’rnes slutning frem
trådte alle egetræsmalede, først mørkere, senere 
lysere.16 Siden 1987 står de lysegrå med lysgrøn- 
gule pilastre, der har mørkere grå kannelurer. På 
fotografi fra 1895 (fig. 24) ses enkle †fyldings- 
låger for de vestligste stole i nordsiden.

†Skriftestol. Eneste omtale er 1668, da der øn
skedes en ny dør med dørfang.11

Pengebøsse, måske den der opregnes i inven
tariet 1862,16 af messing, klokkeformet. 1895 
(fig. 24) på søjlestump, der kunne stamme fra 
†pulpitur, siden 1923 på hylde på stolegavl over 
for indgangsdøren, muligvis opsat 1902.12

†Pengetavler. 1831 anskaffedes nye omgangs- 
tavler,15 måske de tre tavler af egetræ, der næv
nes 1862.16

Dørfløjene er fra 18-1900’rne, den mellem vå
benhus og skib fra 1905, med seks spejlfyldin- 
ger, fladbuet. Indvendig på tårndøren sidder en 
ældre lås.

†Pulpitur. 1667 opføres udgift til reparation på 
pulpituret.11 Præsteindberetningen 1758 oplyser, 
at der ingen årstal eller indskrift var.75 Ifølge

Fig. 47. Stolegavle fra 1829 og 1925 (s. 2547). Mogens 
Larsen fot. 1982. - Bench-ends from 1829 and 1925.

synsforretningen 1827 var pulpituret ikke sik
kert før et eftersyn, og 1843 erklæredes det for 
ubrugeligt.15

Orgel, 1959, af standardtype, med 10 stem
mer, to manualer og pedal, bygget af Th. Fro- 
benius & Co. Kgs. Lyngby. Disposition: Over- 
manual: Rørfløjte 8’, Principal 4’, Gemshorn 2’, 
Mixtur III. Undermanual: Gedakt 8’, Rørfløjte 
4’, Principal 2’, Quint 1 1/3’. Pedal: Subbas 16’, 
Gedakt 8’. Facade og orgelhus af egetræ, op
rindelig ubehandlet, nu med lysegrå bemaling.

Facaden har tre rektangulære pibefelter og er 
udstyret med fløjdøre. Orglet byggedes efter 
tegningerne fra firmaets tre år ældre instrument 
i Glostorp kirke, Skåne. Senere blev denne or
geltype kendt som »Hørve-orglet«.94 Ved nord
væggen i skibets vestende. †Harmonium, 1904, 
leveret af Petersen & Steenstrup, København.95 
†Orgel, anskaffet 1930, med otte stemmer, to 
manualer og anhangspedal, leveret brugt af I. 
Starup & Søn, København. Disposition: Manual 
I: Bordun 16’, Principal 8’, Octav 4’, Mixtur III. 
Manual II: Gamba 8’, Gedakt 8’, Fløit 4’, Flau- 
tino 2’; svelle. Klokkespil (1930). Sløjfevindla- 
der.96 Stod på forhøjning i skibets sydvest
hjørne.

Salmenummertavler, 1800’rne, kølbueformede 
foroven, med smal profilliste langs kanten og to 
omtrent på midten; derimellem var før 1987 
med forgyldt antikva malet: »Prædiken«. For
neden skuffe til opbevaring af løse, hvidmalede 
brikker med mørkegrå tal. Tavlernes egetræs- 
farve er afløst af en lysegrå. På fotografi fra 1895 
(fig. 24) ses glatte, sortmalede †tavler med bue
tunge foroven og hjerteformet udsavning.

Præsterækketavle, fra 1989, i smal, profileret 
ramme. Lysegrå med præsternes navne i mørke
grå antikva. På skibets vestvæg.

Belysning. Lysekranse, fra o. 1950, af messing, 
tre i skibet og en i tårnrummet. I koret tilsva
rende lampetter. 1904 hang der en †petroleums- 
hængelampe i koret (sml. fig. 48).

†Hatteknager, fra 1800’rne, af træ, på skibets 
sydvæg (jfr. fig. 48).

†Ligbårer. I inventariet 1647 opføres en lig
båre, som ikke nævnes 1645.84 1816 blev der på 
synets foranledning anskaffet en ny båre.97
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Fig. 48. Indre set mod øst. Hude fot. 1904. - Interior to the east.
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†Tårnur, nævnt tidligst 1661. 1662 stilles sejer
værket for prisen på ½ pd. byg.11 Urværket om
tales 1666, 1667, 1671 og 1828.98 Menigheden 
ønskede 1862, at få urværket sat i stand og for
synet med en skive, men ved ministeriets reso
lution fjernedes det af kirkeejeren uden forplig
telse til at indsætte et nyt.46 På klokke nr. 2 er 
der slidspor efter urhammeren (sml. Grevinge s. 
2360).

Klokker. 1) (Fig. 49 og 55) senmiddelalderlig, 
skriftløs, med støbermærke for Oluf Kegge," 
som bl.a. har støbt klokkerne i Blistrup og Frøs
lev henholdsvis 1491 og 1495, desuden sammen 
med Jens Poulsen f.eks. klokkerne i Skibbinge 
og Ugerløse.100 Tvm. 77 cm. Om halsen tre li
ster, men ingen indskrift. Ophængt i slynge- 
bom.

2) (Fig. 50) støbt 1591 af Borchart Qvellich- 
meyer. Tvm. 90 cm. Indskrift med reliefversaler 
i to linjer om halsen: »Her Niels Lavridtsøn 
Prest till Sandbye, Hans Ienssøn Smedt och 
Lavridtz Rasmvssen, Kierckeverge verbvm do
mini manet in æternvm Borchardt Gelgeter me 
fecit anno 1591«. Af indskriftens navne fremgår, 
at klokken er støbt til Sandby i Præstø amt; den 
er antagelig før 1755 kommet til Hørve.101 Over 
og under indskriften ses buefrise som f. eks. på 
klokke fra 1589 i Mørkøv (s. 801); på slagringen 
to gange tre lister. Ophængt i vuggebom.

De bevarede inventarier nævner alle to klok
ker, men uden angivelse af forfærdigelsestids- 
punkt. Det vides således ikke, hvornår den 
klokke, som Borchart Qvellichmeyer ifølge 
indskriften støbte til Hørve 1601, og som nu 
hænger i Gislinge (jfr. s. 583), er kommet dertil. 
Muligvis er den aldrig nået Hørve men afleveret 
ved Christian IV.s indkrævning af klokker.102

Klokkestol, 1600’rne? med dobbelte skråstivere 
foruden et tredje, nyere sæt.

GRAVMINDER

†Gravsten. O. 1708. Bodil Nielsdatter, *5.jan. 
1624 i Jydland, Thyrstrups sogn ved Biørne
holm, levede med sin første mand Hans Hansen 
i 16 år, avlede i ægteskab otte børn, sad enke i 
fire år, da hun kom i ægteskab med Christen

Nielsen, levede med ham i 30 år uden livsfrugt 
og sad efter hans død enke i ni år, boede og døde 
i Hørfwe 14. dec. 1708. 1758 omtalt som eneste 
ligsten på kirkegården.75

†Kirkegårdsmonument. På fotografi 1895 (fig. 
23) ses et kirkegårdsmonument af smedejern, 
udformet som et skjold, der er afrundet forne
den og oventil indskåret med to små kors i si
derne. Skjoldet, der var hvidmalet med sort ind
skrift, var fæstnet på en stang, mellem volutter 
forneden og en flad plade af form som en halv
rund baldakin kronet af kors foroven.103 1895 
sydøst for koret.

På et ældre fotografi ses et større †gravsteds- 
gitter af smedejern med spir udformet som (for
gyldte?) pinjekogler. Nordøst for koret.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiver. GI. 
Dragsholm amt. Kirkergsk. 1645-72. - Godsarkiver. 
Adelersborg. Kirkerne vedk. 1719-1924. - Kirke- og 
skolergsk. 1895-1905. - Ved embedet. Synsprot. 1862- 
19(80). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i al
mindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved J. Kornerup 1885 og 
1887 (kalkmalerier), J. Magnus-Petersen 1894 (Lau- 
rentiustavle), Aage H. Mathiesen 1895 (bygning), P. 
Hauberg 1895 (inventar), Chr. Axeln Jensen 1919 (byg
ning, kalkmalerier og inventar), C. G. Schultz 1930 
(vestgavl), Egmont Lind 1944 (kalkmalerier), Peter 
Linde 1947 (altertavle), Mogens Larsen 1973 (norddør 
og Laurentiustavle), 1975 (kalkmalerier og norddør) 
og 1982 (kalkmalerier og inventar), Hugo Johannsen
1980 (bygning), Marie-Louise Jørgensen 1980 (inven
tar), Knud Simonsen 1986 og Ole Alkærsig 1987 
(kalkmalerier), Verner Thomsen m.fl. 1986 (alter- 
bordspanel), Verner Thomsen 1987 (krucifiks), Bir
gitte Krag Thomsen 1987 (fiberanalyser), Lise Bregn- 
høi 1989 (Laurentiustavle), Ebbe Nyborg 1991 (kruci
fiks). - Bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved 
Mogens Vedsø, inventar ved Marie-Louise Jørgensen 
og gravminder ved Lars Grambye. - Redaktionen af
sluttet 1992.

Tegninger. NM2. Fire akvareller af kalkmalerier ved 
J. Kornerup 1885. - Plan ved Aage H. Mathiesen 
1895. - Tegning af alterskab ved P. Rahbek 1895. - 
Plan med spor af rundkirke, tvær-, længde- og 
hvælvsnit ved Ivar Bentsen 1925. - Plan ved C. G. 
Schultz 1929. - Opstalt af vestgavl ved C. G. Schultz 
1930. - Tegning af altertavlevinge ved Peter Linde 
1947. - To tryk af skitse samt plan og opstalt vedr.
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Fig. 49-50. Klokker. 49. Nr. 1, senmiddelalderlig, støbt af Oluf Kegge. 50. Nr. 2, støbt 1591 af Borchart Qvel- 
lichmeyer til Sandby kirke i Præstø amt (s. 2550). NE fot. 1980. - Bells. 49. No. 1, late medieval cast by Oluf Kegge. 
50. No. 2, cast by Borchart Quellichmeyer in 1591 for the church in Sandby, Præstø county.

ændring af prædikestol, tryk af restaureringsforslag 
og tryk af plan og langsnit ved Rolf Graae 1985. - 
Tryk af opmåling ved Ivar Bentsen 1925 med påteg
ning af Birgit Als Hansen 1986. - Tryk af tegning af 
ornamentik på storvinge ved Rolf Graae 1987. - Fire 
skitser af krucifiks ved Verner Thomsen 1987. - 
Kunstakademiets Bibliotek. Planer, facader, snit og må
leblade ved Ivar Bentsen 1925.

Notebøger. NM2. N. L. Høyen XII (1832), 1, XIII, 
58. - C. G. Schultz LXVII, 31. - NM3. Kai Uldall
XV, 64-81, 93-99, 109-12, 115-27, 167-71, 173-80,
XVI, 9-10.

Litteratur. Poul Nørlund: Hørve kirkes kalkmale
rier, i ÅrbHolbæk. 1922, s. 176-78. - Fritze Lindahl: 
Moiling fra Hørve kirke I og Elmer Fabech: Moiling 
fra Hørve kirke II, i Fra Vestsjællands museer 1980, s.
5-10 og 11-15.

1 Roskildebispens jordebog s. 164, jfr. også Erich 
Pontoppidan 1774: Dette sogn regnes efter landmå
lingen til Ods herred, men andre påstår, at det hører 
til Skippinge herred (DaAtlas VI, 207). Endnu 1860

regnedes Vallekilde-Hørve i gejstlig henseende til 
Skippinge hrd., jfr. Trap.
2 Landebogen s. 137.
3 I brev af 16. dec. 1925 til Roskildebispen H. Fonnes- 
bech-Wulff.
4 DiplDan. DaRigBr. 1. rk. III, nr. 140-41.
5 DK. Sorø s. 281-82 (rundkirken konstateredes dog 
først ved udgravninger 1957); DiplDan. DaRigBr. 1. 
rk. IV, nr. 104.
6 DiplDan. DaRigBr. 2. rk. I, nr. 101.
7 RA. DaKanc. A 28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
8 Kronens Skøder II, 398.
9 Kronens Skøder III, 247f.
10 Note 15 og 16.
11 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiver. 
GI. Dragsholm amt. Kirkergsk. 1645-72.
12 LA. Godsarkiver. Adelersborg. Kirke- og sko- 
lergsk. 1895-1905.
13 LA. Godsarkiver. Kirkerne vedk. 1719-1924.
14 Det er usikkert, hvad der i de nævnte tilfælde me
nes med »bom«. Muligvis var lågerne ophængt i stol



2552 ODS HERRED

per, der foroven drejede i lejer, »ringstabler?«, an
bragt på en bom tværs over den murede port eller 
låge. Jfr. østre kirkegårdsportal ved Nordby kirke, 
Samsø.
15 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti 1824-36, 
1831-44, 1844-61 og 1862-75. Synsforretningsprot.
16 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(80).
17 Hans V. Andersen, Nationalmuseet, Nyere Tid, 
Brede (NM3), takkes for beredvillig hjælp med at 
lokalisere Kai Uldalls notebøger.
18 Bevarede rester af rotundens østfacade viste, at 
rundkirkens oprindelige kor ikke kan have været bre
dere end »1575-koret«, mens rester af korbuen til 
gengæld viser, at det heller ikke kan have været smal
lere. Fotografier fra undersøgelsen 1925 synes at vise 
forbandt i nederste skifte af hjørnet mellem rundski
bet og korets sydmur (fig. 11), ligesom samtidighed 
antydes ved det tilsvarende nordre hjørne (fig. 12). 
Uldall anså hele koret for at være opført 1575, men 
dette skyldes tilsyneladende fortrinsvis en formod
ning om, at en planlagt, senmiddelalderlig korudvi
delse, jfr. s. 2529, blev bragt til udførelse med deraf 
følgende nedrivning af det oprindelige kor. Den i 
Trap fremførte opfattelse, at rundkirkens oprindelige 
kor kunne have været ovalt, har ikke kunnet efter
vises i det overleverede materiale. Sandsynligvis be
ror formodningen på en fejltolkning af ovennævnte 
korudvidelses nordre fundaments forløb.
19 Nordmurens tykkelse aftager fra 90 til 70 cm, syd
muren fra 90 til 80 cm, mens korets udvendige 
bredde falder tilsvarende fra 5 til 4,7 m.
20 Herved rykkedes hjørnerne mellem koret og ski-

Fig. 51. Fundament til planlagt korudvidelse (s. 2529). 
Kai Uldall fot. 1925. - The foundation of proposed en
largement of the chancel.

bets østmur (fig. 5) ca. 80 cm længere mod vest, 
hvoraf følger, at mindst et tilsvarende stykke af ko
rets langmure måtte omsættes. Noget byggeskel på 
nævnte sted blev angiveligt ikke konstateret af Kai 
Uldall, hvilket kan skyldes et væsentligt større om
fang af ommuringen.
21 Ingen af de kendte, beslægtede rundkirker med ret
kantet kor savner denne bygningsdel, jfr. Bjernede, 
Selsø og Thorsager, DK. Sorø s. 353, DK. Frborg. s. 
2601 og H. Storck og Mogens Clemmensen: Danske 
Teglstenskirker, 1918, s. 18-19 og tavle 35-41. En 
eventuel apsis er nedrevet senest ved udlægning af 
fundamenterne til en planlagt, senmiddelalderlig kor
udvidelse.
22 Jfr. rundkirken i Bjernede, DK. Sorø s. 352 fig. 2.
23 På markant vis tangeres cirkelslaget af det yngre, 
rektangulære skibs fire hjørner.
24 DK. Sorø s. 354 og H. Storck og Mogens Clem
mensen: Danske Teglstenskirker, 1918, s. 18-19 og 
tavle 35-41.
25 Stenstørrelse: 28x12x8 cm.
26 Dvs. ca. 75 cm under nuværende murkrone, jfr. 
det rektangulære skibs sekundære forhøjelse.
27 1925 var bevaret fire skifter over inddragningen, 
dvs. overkanten lå ca. 4,45 m over terræn.
28 De nedennævnte spor af sydmuren i korets andet 
stokværk forløber fra korets formodede murkrone- 
højde ned til en højde af ca. 4,5 m over jordsmon 
(skønnet på grundlag af fot. fig. 9 og 19 sammen
holdt med opmålingerne); dette niveau, sammen
holdt med førnævnte mål på overkanten af rundski
bets murværk i nordøsthjørnet, angiver rundhusets 
maksimale murhøjde.
29 DK. Præstø s. 470 og 54.
30 Et lignende træk kendes fra Vor Frue kirke i Ka
lundborg ved de fire korsarmstårne.
31 Denne formodning bestyrkes af, at murtykkelsen 
ikke formindskes mellem korets første og andet stok
værk (jfr. fig. 13).
32 Samme forhold, hvor korbuen er af helt eller om
trent samme bredde som korrummet, kendes fra flere 
af amtets kirker, jfr. Sønder Jernløse og Vallekilde, s. 
131 og 2480.
33 Undersøgelsen 1925 viste, at kragbåndet i nord, 
der var dannet af to sten, var lagt i en fortanding, dvs. 
en udsparet 35 cm høj og 10-15 cm dyb vandret rille i 
rundkirkemuren.
34 DK. Sorø s. 356.
35 DK. Kbh. Amt s. 2162, DK. Frborg. s. 2606 og 
DK. Sorø s. 281 og 513; i de to sidstnævnte kirker er 
tilstedeværelsen af en †rundkirke først påvist efter ud
givelsen af DK. Sorø.
36 Der ses i det overleverede materiale ingen spor af, 
hvorledes denne vestmur har været båret efter fjernel- 
sen af rundskibets gjordbuer og hvælv, men antagelig 
har rester af gjordbuerne stået som en art konsoller
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hvorimellem et bevaret stykke af hvælvet har båret 
kormuren. Arrangementet må have været temmelig 
iøjnefaldende, men først ved indbygningen af hvælv i 
det rektangulære skib opførtes en aflastningsbue på 
dette sted.
37 Skitsen findes blandt Ivar Bentsens tegninger og 
måleblade til ombygningen 1925. Kunstakademiets 
Bibliotek, Samlingen af arkitekturtegninger, inv. nr. 
A 12557.
38 S. 1906 med yderligere henvisninger.
39 Fænomenet kan også være fremkaldt af ønsket om 
større lysindfald til et pulpitur eller lignende.
40 Ombygningen er klart ældre end skibets over- 
hvælvning fra sidste halvdel af 1400’rne, jfr. s. 2527, 
og formentlig tillige ældre end søndre våbenhus, der 
daterer sig til begyndelsen af 1400’rne.
41 Stenstørrelse: 29x13,5x9,5 cm.
42 Det bevarede murværk fra den ældste ombygning 
viser ikke tegn på statiske problemer, der kan forklare 
den delvise nedrivning.
43 Førnævnte behugning af søndre korbuevange kan 
være udført for at skabe plads til opgangen til prædi
kestolen.
44 Vestsidens gesims er senere ommuret i små sten.
45 Stenstørrelse: 25x12,5x9 cm.
46 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager.
47 Angivet på plan målt 1895 af Aage H. Mathiesen.
48 Stenstørrelse: 29x13,5x9,5 cm.
49 Jfr. note 16. Endnu 1878 var lemmen i det vestre 
hvælv tilsyneladende den eneste adgang til loftet.
50 I realiteten må muren være blevet gennembrudt, da 
den ved reguleringen skalmuredes i mindst en halv 
stens dybde, dvs. ca. 15 cm. En tilsvarende placeret 
lodfuge på gavlens søndre del (fig. 9) kan have samme 
forklaring.
51 Det har, af stabilitetsmæssige årsager, været vigti
gere hurtigt at fuldføre gavlen fremfor korets nord
mur.
52 Der registreredes ensartet stenstørrelse ved de to 
nævnte ændringer, ca. 26-26,5x12x9 cm.
53 Når skibet blev udstyret både med førnævnte af
lastningsbue og skjoldbue i øst, i stedet for en enkelt, 
dybere bue, må årsagen være ønsket om at fuldføre

østgavlen - og formentlig tillige taget - før over- 
hvælvningen.
54 Stenmål: 27-28x13-13,5x9 cm.
55 Det må skyldes en fejlberegning, når den øverste 
lyssprække når op over tårnets tagryg.
56 Jfr. Svinninge, s. 714, med yderligere henvisnin
ger.
57 I modsat fald ville triumfmuren formentlig være 
blevet fjernet, ganske som tilfældet blev ved ændrin
gen 1925 til langhuskirke. Der blev heller ikke iagtta
get spor af dette planlagte kors langmure på skibets 
østgavl i forbindelse med undersøgelserne nævnte år.
58 Hans Henrik Engqvist: Villestrup, i Bygningsar- 
kæologiske Studier 1991, s. 32.
59 Henlagt på våbenhusloftet efter ombygningen 
1925.
60 Architecten 1925, noter, s. 54.
61 Ombygningen forløb meget hurtigt. Kirken op
måltes i maj 1925, projektet forelå fuldt udarbejdet i

Fig. 53. Djævlehoved. †Kalkmaleri 1564 på triumf
væggens søndre del (s. 2537). Kai Uldall fot. 1925. - 
Devil. †Mural painting 1564 on the south jamb of the 
†chancel arch.

Fig. 52. †Kalkmalet indskrift 1575 (s. 2537), på tøndehvælvet i †korets nordside. Tegning ved J. Kornerup 1885. I 
NM2. - †Foundation inscription 1575 on the †chancel’s north wall.
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Fig. 54. Detaljer af alterbordsforside, sml. fig. 34. Snedkersignatur i pilasterkapitælet længst til højre, i sviklerne 
reliefskårne hoveder (s. 2537). Bodil Holstein fot. 1986. - Details of the altar frontal. Signature on the pilaster capital 
on the far right. Heads carved in relief in the spandrels, cf. fig. 34.

juni, sidste gudstjeneste afholdtes i august og kirken 
blev genindviet 20. dec. 1925.
62 Støbejernsrammen henlagdes på våbenhusloftet.
63 Poul Nørlund: Hørve kirkes kalkmalerier, i Årb- 
Holbæk. 1922, s. 176-78.
64 Mereth Lindgren: De ståndaktiga helgonen - Om 
danska helgonbilder efter reformationen, i ICO - 
Iconographisk Post, nr. 2, Stockholm 1984, s. 67-68; 
M. Mackeprang: Illustrationerne i Christian Ill’s Bi
bel som Forlæg for Kalkmalerier, i KirkehistSaml. 6. 
rk. VI, 383-84.
65 »Under ombygningen faldt der jo noget af hist og 
her, og der fremkom adskillige revner. Vi har bødet 
på det - så lempeligt som muligt - og så må vi jo se 
tiden an og vente på bedre tider«. Brev dateret 
24.jan. 1927 fra kirkeværge L. P. Larsen til Kai Ul
dall. Ved ombygningen fjernedes bl.a. ankerbjælken, 
der var indmuret umiddelbart over hestens hovede.
66 Ordets sidste bogstav ses ikke på fotografierne, 
men fremgår af J. Kornerups tegning (fig. 52).
67 Tilsvarende dekorationer kendes fra Linå, Tårnby 
og Kalvslunde samt slotskirken i Varberg. DK. År
hus s. 3281 og DK. Kbh. Amt s. 289 og 1050 samt 
Bengt-Arne Person: Altaruppsatsen i Varbergs slotts- 
kyrka, i Varbergs Museum - Årsbok 1988, s. 77-90.
68 S. 2438, fig. 35, s. 610, fig. 30, s. 2076, fig. 26 og s. 
2269, fig. 38.
69 Jfr. note 11 og LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647- 
1783. Herredsbog. samt LA. Bispearkivet. Skippinge 
hrd. 1617-1820.
70 Larsen: Holbæk 1, s. 235.

71 S. 1699 med fig. 16-20 og s. 2023 med fig. 34-35.
72 De to søjler er ombyttet ved restaureringen 1987.
73 Søndre vinges plumpere udformning antyder, at to 
forskellige svende har udført vingerne.
74 Topstykket sad inden restaureringen 1987 langt 
fremskudt på gesimsen.
75 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
76 Om overvejelser vedr. opstilling af Kristusfigurer 
på alterbordet evt. i forbindelse med altertavlen, se 
Jens Møllers Haandbog for Præster, udg. af Høyer- 
Møller, 1867, s. 362, note 3. Sml. også Otto Norn: 
Epilog til Gudsbilledets historie, i ICO - Iconograph
isk Post, nr. 2, Stockholm 1984, s. 71-77.
77 LA. Vib. N. Lachmann. Beskrivelse over Sjælland 
o. 1760.
78 Jfr. note 16 og 12.
79 DK. SJyll. s. 1511, fig. 8.
80 Note 46. Restaureringen iværksattes på initiativ af 
pastor A. Kali Rasmussen, sml. Marie-Louise Jørgen
sen: Antikvariske græsrødder og den kirkelige lov
givning i forrige århundrede, i Festskrift til Olaf Ol
sen, 1988, s.59-69.
81 Jfr. synets ønske nævnte år om anskaffelse af sølv
indsats til alterkalken (note 16).
82 En kancelliskrivelse af 12. dec. 1843 henstillede til 
kirkerne at anskaffe en anstændig alterkande, hvis 
størrelse burde være passende til kommunikanternes 
sædvanlige antal. Kanderne kunne erholdes på Por- 
cellænsfabrikken i København for 5 eller 7 rdl. Skri
velsen fremkom, fordi kancelliet af de årlige kirkesyn
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havde erfaret, at der i en del kirker brugtes alminde
lige flasker på altret til at hælde vinen i bægeret, hvil
ket ansås for usømmeligt og upassende.
83 DK. Maribo s. 248 med fig. 8.
84 Jfr. note 11 og LA. Skippinge hrd. s provsti. 1647- 
1783. Herredsbog.
85 LA. Skippinge hrd.s provsti. 1647-1783. Herreds
bog og LA. Bispearkivet. Skippinge hrd. 1617-1820.
86 Note 97 og 15.
87 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 96 og 406. Forfat
teren anfører, at fonten sammen med den i Årby (s. 
1479) kan betragtes som udløbere af Hvidemesterens 
værksted.
88 Se Fritze Lindahl og Elmer Fabech i Fra Vestsjæl
lands museer 1980, s.5-10 og 11-15, med yderligere 
litteraturhenvisninger. Se også Stadt im Wandel. 
Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutsch- 
land 1150-1650. Landesausstellung Niedersachsen
1985. Ausstellungskatalog Band 2, nr. 749. Bronce- 
skål med fremstillinger af lasterne, fra 1200’rnes slut
ning, i Kestner-Museum, Hannover.
89 Note 12. Sml. Flemming Steen Nielsen: Buntzens 
kandestøberi. Blade af historien om et forsvundet 
håndværk, i Danmarks tekniske museum. Årbog
1986, s. 5-31. Endvidere Poul Halkjær Kristensen: 
Danske tinmærker 1983, s.55.
90 Jfr. Høyens notebog XII, 1.

91 Herom se Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædi- 
kestole i Østdanmark, i Kirkens bygning og brug. 
Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 99f. med fig. 
13.
92 S. 2031 med fig. 50-52 og s. 2352, fig. 33-36.

Fig. 55. Støbermærke for Oluf Kegge på klokke nr. 1, 
sml. fig. 49 (s. 2550). NE fot. 1980. - Founder’s mark of 
Oluf Kegge on bell no. 1, cf. fig. 49.

Fig. 56. Såkaldt *molling, af bronze, formentlig ud
ført i 11-1200’rne, med graverede dydenavne og midt 
i bunden brystbillede af Ydmyghed. Antagelig iden
tisk med det bækken, der i 1600’rne brugtes til at 
hente vand med til dåben (s. 2544). I Odsherreds Mu
seum. NE fot. 1992. - Bronze so-called *molling - a 
type of bowl - probably made in the 12th/13th centuries, 
with engraved names of Virtues. At the centre, the portrait 
bust of Humility. Probably identical with the basin used in 
the 17th century for collecting baptismal water.

93 1895 skulle sæderne gøres bredere, et ønske der 
gentoges 1906 (note 16).
94 Meddelt af orgelbygger Walther Frobenius. I perio
den 1956-84 byggede firmaet 25 orgler af Hørve-ty- 
pen.
95 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
96 Erhvervsarkivet, Århus: I. Starup & Søns arkiv.
97 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
98 Note 11 og 15.
99 Jfr. Uldall: Kirkeklokker s. 208. Samme forfatter 
anfører uden kildehenvisning, at klokken skal være 
ført fra S. Sørens kirke i Holmstrup (s. 1847) til 
Hørve.
100 DK. Frborg. s. 1275, fig. 16-17, DK. Præstø s. 451 
og 886 samt Holbæk s. 355.
101 Sml. DK. Præstø s. 702, hvor man ikke kender 
klokkens tilstedeværelse i Hørve; derimod omtales 
1755 en stor †klokke støbt 1584 og en lille med en del 
»mestendels ukendelige bogstaver«.
102 Om aflevering af kirkeklokker, se Poul Grinder- 
Hansen: Danske klokkekonfiskationer i 16. og 17. år
hundrede, i Arv og Eje 1983-84, 1985, s. 213-27.
103 Sml. Aage Jørgensen: Danske gravminder af sme
dejern, 1951.



Fig.1. Nordlige del af Samsø set fra luften. Torkild Balslev fot. o. 1980. - Northern part of Samsø seen from the air.

KIRKERNE PÅ SAMSØ

Den 28 km lange ø, hvortil der knytter sig en række 
småøer foruden Tunø, ligger i farvandet mellem Sto
rebælt og Kattegat med omtrent lige store afstande til 
Jylland, Fyn og Sjælland. Øen består af to bakkede 
morænelandskaber, der er forbundet ved en lav og 
forholdsvis smal tange. Det sydlige og største om
råde, med øens eneste skov og bedste jord, er tættest 
bebygget, bl.a. med fire af de fem kirkebyer. Nord
landet med kun én landsby foruden kirkebyen Nord
by rummer to meget forskellige landskaber: Mod 
nord et bakkeland, som sine steder er stærkt kuperet, 
og mod syd et marint forland, den tidligere Nordby 
hede, der nu er beplantet med nåletræer og optaget af

store sommerhusområder. Samsøs to dele har oprin
delig vist været selvstændige øer, adskilt ved et åbent 
vand i sammenhæng med Stavns fjord, formentlig 
nær det sted, hvor Kanhavekanalen blev anlagt i 
700’rne, antagelig som et led i et kongeligt overvåg- 
ningsanlæg. Helt op til vore dage har beboerne på 
øens to dele holdt sig hver for sig og hæget om egne 
traditioner.

På snart sagt alle måder præges Samsø af sin cen
trale beliggenhed i riget. Placeringen kombineret 
med den fortrinlige naturhavn ved Langør, der mod 
øst beskyttes af det lange Besser rev og mod nord 
næsten lukkes af Lilleøres oddesystem, har tidligt gi
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vet øen en egen betydning. Den omtales hyppigt i 
saga- og heltedigtningen, og antallet af oldtidsgrave 
og -minder løber op omkring 125; desuden er regi
streret fire middelalderlige borganlæg.1

I gejstlig henseende har Samsø siden tidernes mor
gen hørt under Århus stift, hvor den sammen med 
Tunø (DK. Århus s. 2379-2408) har udgjort et selv
stændigt provsti. Fra 10. marts 1992 er provstiet for
enet med Århus domprovsti.

I verdslig henseende har der været skiftende til
hørsforhold. I tidlig middelalder, da øen vist var delt i 
to herreder, hørte den til det jyske Åbo syssel, og 
engang før 1424 blev den lagt under Kalundborg len.2 
Her forblev den og indgik fra 1660 i Kalundborg amt, 
der siden 1671 blev administreret fra Holbæk. Den 
endelige og formelle indlemmelse i Holbæk amt 
fandt sted 1793. Siden 1970 udgør øen en del af Århus 
amt.

Øens og dermed kirkernes skiftende ejere har selv
sagt på flere måder spillet en større rolle end de for
melle, administrative tilhørsforhold. I 11- og 1200’rne 
var Samsø en kongelig ejendom, hvor der afholdtes 
såvel stormandsmøder som jagter. Også adskillige 
kongebreve er udstedt her. Fra midten af 1200’rne var 
øen gentagne gange pantsat, indtil den endeligt blev 
indløst 9. april 1407 af Margrethe I fra Århus bispe
stol.3 Herefter og frem til 1660 tilhørte den kronen, 
bortset fra at den i perioder var skænket til medlem
mer af kongeslægten. Efter svenskekrigene overdrog 
Frederik III ved skøde af 4. aug. 1661 Samsø med an
dre ejendomme, bl.a. i Hads herred (jfr. f.eks. Falling 
kirke, DK. Århus s. 2713) til arvingerne efter rigshof- 
mester og rigsdrost Joachim Gersdorff som en del af 
godtgørelse for gods i Skåne, afstået til Sverige som 
vederlag for Bornholm.4 1674 solgte arvingerne øen 
til rigskansler Peder Griffenfeld, efter hvis fald 1676 
Christian V skænkede den til sin elskerinde Sophie 
Amalie Moth. Året efter oprettede og overdrog han 
til hende og hendes efterkommere grevskabet 
Samsø.5 Allerede før dettes ophævelse ved lensafløs
ningen 1921 var kirkerne overgået til selveje.

På øen findes i dag fem middelalderlige kirker: Tra
nebjerg, Kolby, Onsbjerg, Besser og Nordby, hvis 
økonomiske situation umiddelbart før reformationen 
må have været nogenlunde ensartet, idet de hver især 
til den såkaldte landehjælp 1524 bidrog med det rela
tivt pæne beløb 15 mk.6

I begyndelsen af 1900’rne, da øens befolkningstal 
kulminerede, rejstes to filialkirker: Ørby (sydligt i 
Tranebjerg sogn, 1904) og Langør (nord for Stavns 
fjord, i Nordby sogn, 1925). Kyholm, nord for Bes
ser rev, som var karantænestation 1709-11 og 1831-59 
samt hovedpunktet i befæstningen af Samsø under 
krigen med englænderne i begyndelsen af 1800’rne, 
var 1808-14 et selvstændigt (felt)pastorat og havde i al 
fald 1833-59 et †kapel.

Som de fleste kirker på små og mindre øer (jfr. 
som nærmeste eksempel den ovenfor nævnte Tunø) 
hører kirkerne på Samsø ikke til landets ældste. Ingen 
af de stående bygninger rummer dele eller afsnit, der 
går længere tilbage end til første halvdel af 1200’rne. I 
dette og de følgende århundreder synes øens sam
menhæng med det øvrige stift mest udtalt, ikke 
mindst hvad angår bygningerne. Men indenfor både 
bygning og inventar er der til stadighed tale om en 
vis vekselvirkning med hensyn til de stilistiske træks 
oprindelsessted. Unionsmesterens kalkmalede deko
rationer fra første halvdel af 1400’rne i Onsbjerg, der 
tidligere betragtedes som Samsøs hovedkirke, kan ses 
som et sjællandsk træk, en manifestation af Margre
the I.s overtagelse af øen. Nordby kirkes tårn, der er 
et af de for Århus stift karakteristiske, såkaldte stylte
tårne fra perioden omkring år 1500, vidner ligesom 
flere senmiddelalderlige inventarstykker om de fort
satte, nære forbindelser vestpå.

Ved de mange nyanskaffelser, der overalt gennem
førtes efter reformationen og selvfølgelig også fandt 
sted på Samsø, gjorde kirkeejeren, dvs. kongen, re
præsenteret ved lensmanden, sig stærkt gældende. 
Steen Brahe (lensmand på Kalundborg 1580-81 og 
1592-1620), skaffede således Tranebjerg og muligvis 
Kolby en ny altertavle. Hvad træskærerarbejdet an
går, har begge disse tavler stærke mindelser om de 
arbejder, som blev udført i købstæderne langs Øre
sund, fortrinsvis Helsingør og Helsingborg, i 
1600’rnes første årtier. Dobbeltheden i Samsøs til
hørsforhold afslører sig ved, at begge tavlers malerier 
er udført af den navnlig i Østjylland virksomme Lau
rids Andersen Riber.

Også efter at øen kom på private hænder, har kir
keejerne sat sig spor. Eksempelvis kan anføres, at 
Griffenfeld foranledigede anskaffet alterkalke til Tra
nebjerg og Besser, mens Christian Danneskiold- 
Samsøe 1725 lod de samme kirker og den i Kolby 
forsyne med altertekstiler. I tredie fjerdedel af 
1800’rne gennemførtes inventarfornyelser i sydøens 
fire kirker, efter alt at dømme ved en snedker fra kir
keejerens sjællandske besiddelse Gisselfeld. I Nordby, 
hvor synet også udtrykte ønske om nye stole, satte 
beboerne sig imod og beholdt det gamle stoleværk, 
hvoraf dele går tilbage til 1595.

På Samsø var det almindeligt, at indbyggerne dyr
kede jorden og ved siden af drev skibsfart. Denne 
erhvervskombination har dannet grundlag for den 
generelle velstand, der har rådet navnlig i de store 
sejlskibsperioder fra 1600’rnes slutning til o. 1800 og i 
1800’rnes slutning. I kirkerne aflæses de gode kår 
bl.a. i form af de talrige gravminder, hvoraf en del 
ligesom flere mindetavler har hentet deres motiv fra 
søen. Størstedelen af de forholdsvis mange bevarede 
gravsten fra 16-, 17- og 1800’rne vidner i deres ud
formning og dekoration om relationer til Jylland.
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Fig.2. Samsø og omliggende øer 1:200.000. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Havreballegaard m.fl. 
amter, tegnet af O. Warberg 1787, stukket af N. Angelo 1789. Reproduceret med tilladelse fra Geodætisk 
Institut. - Map of the island of Samsø.

Ikke alene har kirkerne tilsyneladende været for
holdsvis rigt udstyret, men lige så vigtigt for situatio
nen i dag er det, at menighederne øjensynlig har hæ
get om det overleverede i en grad, der adskiller sig 
kendeligt fra den praksis, der har rådet i stiftets øv
rige del. Blandt de bemærkelsesværdige genstande i 
kirkerne skal her nævnes et tidligmiddelalderligt, for
gyldt krucifiks og en monstrans fra Onsbjerg, et

monstransskab fra 1519 i Nordby, en middelalderlig, 
muret prædikestol i Kolby, og et sæt menneskefor
mede alterstager fra o. 1550 sammesteds. De sidste 
har i øvrigt en stilistisk forbindelse til den nordvestjy
ske Lynderupgård, som o. 1589 ejedes af det ægtepar, 
hvis våbener findes på lysekrone nr. 1 i Besser. Fra 
Kolby er der endvidere bevaret en gabestok og et 
gravtræ, i Nordby en ligbåre og en ligvogn.
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Redaktion: Kjeld de Fine Licht under medvirken af 
Anemette S. Christensen og Ulla Kjær.

1 Angående almindelige historiske og topografiske 
hændelser og omstændigheder henvises generelt til 
litteraturlisten nedenfor, hvor navnlig skal peges på 
Thurah og Poulsen.
2 DaMag 1. rk. III, 181-82 og Gammeldanske Diplo
mer 2. rk. III, 48-49. Muligvis kan overflytningen fra 
Åbo syssel til Kalundborg len være sket allerede o. 
1300, idet den senere Kristoffer II 1303 kaldes hertug 
af Samsø, Holbæk og Kalundborg (DiplDan. 2. rk. 
V, nr. 283). Denne tilknytning til Sjælland ses også 
senere i 1300’rne (Arild Huitfelt: Danmarks Riges 
Krønike I, 423; DiplDan. 3. rk. II, nr. 267).
3 DaMag. 1. rk. III, 177-79.
4 Kronens Skøder II, 92 og 94. Poulsen, s. 42-47. I 
praksis var det Joachim Gersdorffs datter Magdalene 
Sibylle, der sammen med sin mand, generalløjtnant 
Jørgen Bielke, overtog Samsø.
5 Danske Len, 1916, s. 102-03 med henvisning til LA. 
Sjællandske retsbetjentarkiver. Samsø Birk. Justits- 
prot. 1750-57.
6 DaMag. 4. rk. II, 41.

KILDER OG HENVISNINGER

Samsø skiller sig ud fra det øvrige Holbæk amt ved at 
tilhøre Århus stift. Denne omstændighed har med
ført anvendelse af en række arkivaliegrupper, der el
lers ikke benyttes i beskrivelserne af de nordvestsjæl
landske kirker. Desuden eksisterer der siden 1600’rne 
en selvstændig og forholdsvis omfattende historisk
topografisk litteratur om øen. Nedenfor bringes gæl
dende for alle øens kirker en oversigt over dette mate
riale.

Arkivalier og litteratur, der kun vedrører den enkelte 
kirke, må søges under denne. - I øvrigt henvises til 
Holbæk amt, bd. 1, indeholdende generel indledning 
på dansk og engelsk, fagordbog, kilder og litteratur 
til amtet.

Arkivalier. Landsarkivet for Nørrejylland: C3. Århus bi- 
spearkiv. 657-61. Samsø hrd. (korrespondance). 1611- 
1848. - 1166-76. Kirkesyn. 1700-1803. - 1151. Kir
kernes istandsættelse m.m. 1804-23. - 1177. Kirke- 
og præstegårdssyn. 1830-35. - Samsø-Tunø provsti. 
35.14. Synsprot. 1803-1902.

Ved Tranebjerg pastorat. Samsø provsti. Synsbog for 
kirker. 1903-47. - Samsø-Tunø provsti. Synsbog for 
kirker. 1950-68.

Brattingsborg godsarkiv: Pk. 471. Div. sager vedr. 
kirkerne. 1756-1916. - Pk. 472. Dok. vedr. kirkernes 
afløsning. 1911-16. - Pk. 473. Kirkerne vedr. 1893- 
1931. - Pk. 474. Tiendesager. 1796-1916.

Det kongelige Bibliotek: Ny kongelig samling. 1194, 
4°. A. Kønig: Historiske Meddelelser om Præsterne 
og Præstekaldene i Århus Stift (KglBibl König). - 
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Nationalmuseets 2. afdeling: Udat., usign. beskri
velse af Samsø, o. 1850.
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ker, 1758 (genoptryk 1969) (Thurah). - Kong Fre
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af William Christensen, 1912-14 (Miss.). - Inger 
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punkt. Bidrag til Belysning af Samsøforhold, i Fortid 
og Nutid, 1948 (Mackeprang: Samsøs Kirker). - C. E. 
Møller: Kirketyverierne på Samsø, i ÅrbHolbæk 
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er udarbejdet af Anemette S. Christensen (historiske 
indledninger), Mogens Vedsø (bygning) og Ulla 
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Engelske oversættelser ved Jean Olsen. Kilder og 
henvisninger er bearbejdet af Kirsten Bredahl og Ma- 
rie-Louise Jørgensen.



Fig.1. Kirken, set fra nordvest. NE fot. 1983. - Church seen from the north-west.

TRANEBJERG KIRKE
SAMSØ HERRED

Sognepræsten omtales første gang 1454 i forbindelse 
med en retssag,1 og 2. maj 1517 blev indtægterne fra 
kirken tillagt Stygge Krumpen.2 Kirken har tilhørt 
øens skiftende ejere (s. 2558) indtil den overgik til 
selveje 1917.

I sognet ligger voldstederne Gl. Brattingsborg og 
Blaffersholm eller Barfredsholm. Hovedgården Tra- 
nebjerggård fæstedes bort til fogeden Jørgen Mikkel
sen 1525,3 og solgtes 1561.4 Samme Jørgen Mikkelsen 
fik 1523 livsbrev på hovedgården Søllemarksgård, 
der ofte var sæde for de kongelige fogeder,5 og hvor 
kongen har opholdt sig, når han var på øen.6 Fra 1661 
fulgte birkeretten ejerne af Søllemarksgård. Navnet 
ændredes til Brattingsborg i sidste halvdel af 
1600’rne.7

Sognets kirkelige forhold i middelalderen er næppe 
fuldt oplyst. Bemærkelsesværdig er såvel kirkens de
centrale placering i sognets nordligste del som dens 
sene datering i forhold til øens øvrige kirker. Pla
ceringen skyldes muligvis en tilknytning til Trane- 
bjerggård, der i perioder må have været Samsøs ad
ministrative centrum. Gården må opfattes som di
rekte efterfølger til borgen på voldstedet Gl. Brat
tingsborg, der kan være identisk med det »castrum 
Samsø«, der ødelagdes af Marsk Stig 1287 eller 1289.8 
Den nustående kirke, der er grundlagt i tredie fjerde
del af 1300’rne, har haft en forgænger. Denne behø
ver imidlertid ikke at have været sognekirke, men 
kan have været borgens kapel,9 der i bekræftende fald 
har overlevet denne. Er dette korrekt, da skal den
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Fig.2. Kirkeladen og 
søndre kirkegårdsportal 
(s. 2564 og 2563), set fra 
sydøst. NE fot. 1990. - 
Tithe barn and the church
yard’s south gateway seen 
from the south-east.

oprindelige sognekirke søges andet steds, muligvis i 
Brundby, hvor der ifølge lokale overleveringer har 
ligget en kirke,10 jfr. sagn. Dette understøttes af sted
navnene Kirkeballegård og Kirkeballeager i og ved 
Brundby, men det er ikke lykkedes at identificere en 
kirketomt i terrænet.11 Det 1454 nævnte Brottorp 
sogn på Samsø12 kan muligvis være identisk med Tra
nebjerg (eller Brundby?) sogn. Ved middelalderens 
slutning var Tranebjerg kirke i hvert fald sognekirke, 
men det er uvist, hvornår denne status blev opnået, 
ligesom eventuelle, her tilknyttede omstændigheder, 
er ukendte.

Også kirkens senere bygningshistorie antyder, at 
den har haft en særegen funktion. Dens mægtige tårn 
fra o. 1525 udviser så mange utvetydigt forsvarspræ- 
gede træk, at det må have været tænkt, men næppe

fuldført, til brug for øens lokale øvrighed, fogeden, 
som et befæstet støttepunkt. Måske har det været 
planlagt som afløser for de alternerende kongelige 
borge på øen, Hjortholm, Gl. Brattingsborg og Ves- 
borg, men som langtfra kunne måle sig med disse i 
styrke.13 Ligeledes må det være forbindelsen til foge
den og Tranebjerggård, der skal forklare opførelsen 
af korsarme og forandringer af koret ved 1500’rnes 
midte; byggearbejder hvis lige ellers kun findes ved 
herregårdenes sognekirker.14

Sagn. Det berettes, at kirken først skulle have været 
bygget i Brundby. Men hvad der byggedes om dagen 
blev nedbrudt om natten, og materialerne førtes til 
det sted, hvor kirken nu ligger, hvorfor det beslutte
des at opføre den der.15 Tranebjerg kirke skal være 
bygget af en trold, der boede i en banke nær kirken.
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Trolden havde tinget med præsten om prisen for ar
bejdet, således at præsten skulle miste livet, hvis han 
ikke kunne sige troldens navn den dag, kirken var 
færdig. Præsten, der var angst for udfaldet, gik den 
sidste dag op på troldens banke, hvorfra han hørte 
troldens kone udtale navnet. Da trolden var ved at 
lægge den sidste sten på plads, spurgte han om nav
net, og præsten svarede »dit navn er Find«. Trolden 
blev meget vred og løb bort. Og siden har ingen 
kunnet mure den sidste sten ind.16

Ved Pillemark strand ligger Else Made eller Hellig 
Kors Kilde,17 der ved sagn er knyttet til krucifikset i 
Onsbjerg (s. 2671),18 og sættes i forbindelse med en 
hellig mand, der som den første forkyndte kristen
dommen på Samsø. Han døbte folk i denne kilde, 
men druknedes af beboerne i havet ud for kilden.

Møntfund. En engelsk kvartpenny fra 1694 frem
kom 1960 i gulvlag.19 På kirkegården er fundet et 
malmsignet20 tilhørende Botholpi Krabbe i Ørby, der 
var landstingsvidne på Samsø 20. nov. 1424.21

Kirken er beliggende i den nordlige udkant af 
den købstadslignende bebyggelse nordøst for 
landevejen fra Onsbjerg. Mod syd og vest ligger 
bygningen højt over omgivelserne, især mar
kant fra syd, hvor kombinationen af kirke, kir
kelade og kirkegårdsport giver en helhed, hvis 
lige vanskeligt findes. Mod øst og nord (fig. 1) 
kranses kirkegården af henholdsvis træbevoks
ning og åben mark.

Kirkegården har bevaret gamle grænser mod 
øst og vest, mens der mod syd, øst for kirke
gårdsporten, er sket en udvidelse 189122 og mod 
nord to udvidelser, senest 1907.23

Hegn og indgange. De ældste dele af murene i 
øst og vest er senmiddelalderlige og opførte af 
rå kamp iblandet tegl. Murene er hvidkalkede 
og dækkes af vingetegl med fald indad. Kirke- 
gårdsudvidelsen i syd hegnes mod øst af en kal
ket mur af kamp og tegl, mens skråningens syd
kant både her og længere mod vest støttes af en 
stensætning af rå kamp. Sydmuren fra sydvest
hjørnet til kirkeladen er i nyeste tid fornyet i 
gule, nu kalkede, teglsten, mens et kort mur
stykke ved ladens sydvesthjørne er af munke
sten. I nord hegnes den ældste udvidelse mod 
øst og vest af mure af kløvet kamp afdækket 
med fire skifter gule mursten og vingetegl, 
mens den yngste del hegnes af en kalket tegl- 
stensmur. Indhegningen trængte 1700 til forbed

ring med sten og 1731 var nordmuren nedfal
den.24 1809 klagedes over, at en del af murens 
afdækning af tagsten var sønderslagen eller af
reven, hvilket skyldtes, at der tøjredes både 
store og små kreaturer på kirkegården. Degnen 
blev anset for den hovedansvarlige og var blevet 
advaret allerede året før, men tilsyneladende 
uden virkning.22

Fra syd er der adgang til kirkegården ad en 
stigende, asfalteret opkørsel, der forneden flan
keres af to piller muret af kløvet kamp. Af disse 
trængte den ene 1919 til opretning.251 pillerne er 
ophængt to sortmalede smedejernslåger. For en
den af opkørslen og sammenbygget med kirke
ladens østgavl (fig. 2) ligger en middelalderlig 
køreport og ganglåge. De to åbninger har dybe 
false til begge sider, fodgængerlågen er fladbuet,

Fig.3. Østre kirkegårdslåge (s. 2564), set fra sydvest. 
NE fot. 1983. - East gate of the churchyard seen from the 
south-west.
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mens porten er rundbuet mod syd og fladbuet 
mod kirkegården. I porten er stabler til låger og 
to ca. 70 cm over terræn anbragte huller til stæn
gebomme. Det korte murparti øst for porten 
synes forhøjet, sandsynligvis for at skabe sym
metri i portopbygningen, der endnu er afdækket 
med munke og nonner. 1715 var portens låger 
itu. Mod øst er bevaret en middelalderlig, rund
buet og falset fodgængerlåge (fig. 3), hvori hæn
ger en hvidmalet trætremmelåge; afdækningen 
er af vingetegl. I den nordre, yngste, del af øst
muren er en køreport med hvidmalede tremme
låger mellem murede kalkede piller. Foran den 
søndre fodgængerlåge er bevaret en kirkerist med 
tilhørende grube, der 1731 fik ny træramme.24 
Ved den østre låge står risten opstillet og afven
ter grubens retablering. 1715 var den forfalden, 
mens den 1803 stod som ubrugelig i våbenhu
set.22

Bygninger på kirkegården. Ved kirkegårdens 
sydside, umiddelbart vest for porten, ligger en 
kirkelade (fig. 2) opført ved middelalderens slut
ning af munkesten i munkeskifte over en stedvis 
fremspringende syld af rå kamp; i den nordre 
langmur er mange synlige bomhuller. Indermu- 
rene er af rå kamp i rimeligt regelmæssige skif
ter med adskillige teglstumper og småsten i fu
gerne. En oprindelig, nu med gule flensborg- 
sten tilmuret, falset, fladbuet dør ses på inder
siden af sydmuren nær østenden, og rester af en 
lignende findes i nordmurens modsatte ende. 
1864 indsattes en ny dobbelt port i østgavlen,25 
og omtrent samtidige er de med trælemme for

synede luger, to i nordmuren, en i vestgavlen og 
tre i sydmuren. Vestre gavltrekant afdækkes af 
13 brynede kamtakker og brydes derudover kun 
af en falset, fladbuet lysåbning i højt spidsbuet 
spejl. Indadtil er åbningen falset og fladbuet 
med en ekstra fals i stikket. Et solidt gitter af to 
lodrette og to vandrette jernstænger kan være 
oprindeligt. Østgavlen har 13 kamtakker og nær 
toppen en cirkelblænding. En oprindelig lysåb
ning i gavlen er i ny tid ændret såvel ud- som 
indvendigt. 1818-19 klagedes over revner i gav
lene,22 men kun enkelte større ommuringer, 
især omkring sydøsthjørnet, ses i murværket.

Det oprindelige tagværk, 17 fag af egetræ 
med to lag hanebånd, spærsko og -stivere, er 
velbevaret med kun få udskiftninger. Såvel det 
øvre bjælkelag, der ligger på murkronen, som 
en indskudt etageadskillelse26 er af nyere fyr. 
Bygningen tjener i dag som materialrum.

1903 lod sognet opføre et ligkapel på den søn
dre kirkegårdsudvidelse.27 Den kalkede, tegl
hængte bygning, hvis gavle er inspirerede af tår
nets vestgavl, indeholder desuden i en forlæn
gelse mod øst toilet og et 1989 indrettet bade
rum for kirkegårdens personale.

1989 er anlagt et pikstensbrolagt fortov om 
hele kirken.

BYGNING
Kirken, der formentlig har afløst en ældre bygning, 
består af skib og kor, af hvilke førstnævnte opførtes i 
tredie fjerdedel af 1300’rne, mens sidstnævnte sand
synligvis blev rejst i århundredets slutning. Et sakristi 
blev føjet til korets nordside i sidste halvdel af 
1400’rne, mens et våbenhus ved skibets sydside 
utvivlsomt er senmiddelalderligt. Det bastante vest
tårn blev opført som afløser for et ældre tårn o. 1525. 
Korsarme føjedes til skibets nord- og sydside i mid
ten af 1500’rne, den søndre nu nedrevet (fig. 10a-e). 
Kirkens orientering har en mindre afvigelse mod syd.

Fig.4. Landsbyplan 1793. - Village map.

†Trækirke? Den stående kirkes bygningshistorie 
godtgør, at dens skib er opført vest for og i til
knytning til en ældre bygning, hvis ringe di
mensioner kunne tyde på, at den har været af 
træ. Bredden kan ikke have oversteget ca. 5,2 
meter, jfr. s. 2565.
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Fig.5. Plan. 1:300. A angiver skibets tilmurede norddør (s. 2566); på skibets sydside er med punkteret linie 
indtegnet den omtrentlige udstrækning af søndre †korsarm (s. 2580). Målt af HeJ 1981, tegnet og suppleret af 
Mogens Vedsø 1991. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. a. denotes the nave’s walled up north door. The approxi
mate extent of the south †transept is denoted by a stippled line on the south side of the nave. Key on p. 9.

Kirkens ældste afsnit er det tre fag lange skib, 
hvis langmure og østgavl er bevaret. Planen er 
skævt afsat, idet kirkens bredde øges 50 cm fra 
øst mod vest, og langmurenes længde er 30 cm 
større i syd end i nord. Murene står på en 6-7 cm 
bred skråkantsokkel og afsluttes foroven af en 
gesims, der har to på undersiden affasede rul
skifter adskilt af to glatte skifter. På sydsidens 
vestre fag er den erstattet af en dobbelt falsge
sims.

Langmurene har været fagdelt af †støttepiller, 
hvoraf nu kun den ved det sydøstre hjørne re
sterer, omend i noget ommuret skikkelse. En 
revne på dette sted, der endnu tydeligt ses, om
tales 1808, og fem år senere ommuredes den.22 
Den vestligste pille i både nord og syd er ud
slettet ved tårnets opførelse, mens alle de øvrige 
registreres i murværket. Særlig tydelig er spo
rene af nordsidens næstvestligste, hvor murker
nen af rå kamp står blottet omtrent i murens 
fulde højde. Støttepillerne har afbrudt skibets 
skråkantsokkel og afsluttedes tre skifter under 
gesimsen.

Materiale og teknik. Skibet er af røde og en
kelte gullige teglsten i et noget uregelmæssigt 
munkeskifte,28 dog er soklens skråkant af 
kridt.29 De forvitrede fuger er glattede, under
tiden med en rille ved overkanten; i det indre 
samt på gavltrekantens østside er fugerne blot 
glattede. Fra tilbygningernes loftsrum ses, at fa
caderne har stået i blank mur endnu, da de yng
ste tilbygninger opførtes i midten af 1500’rne, 
og også det indre stod ved opførelsen i blank 
mur, jfr. s. 2569.

Af østgavlen er kun partierne nærmest hjør
nerne samtidige med langmurene, mens den 
mellemliggende del er opført mellem stående 
fortandinger. I korets langmure indgår længst 
mod vest korte murpartier (fig. 10a), der, på 
grund af deres dimensioner og manglende for
bandt med koret, nærmest har karakter af støt
tepiller.30 Den særegne fremgangsmåde ved op- 
muringen af skibets østgavl må skyldes hensyn
tagen til en ældre †bygning på stedet. Denne har 
været så smal, at den kunne blive stående mel
lem gavlens to østvendte piller for senere at
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bringes i forbindelse med skibet ved opførelsen 
af østmurens midterste del. På en eller anden 
måde (jfr. planens hele skævhed) har situationen 
alligevel været fejlberegnet, idet østsiden af gav
lens midterste del måtte forskydes mod vest i 
forhold til de afsatte fortandinger; i nord kun 
7-8 cm, i syd hele 25 cm (fig. 64). Da en lig
nende forskydning ikke kunne udføres ved vest
siden, aftager gavlmurens tykkelse markant fra 
nord mod syd. Gavltrekanten følger forskyd-

a

b

c

Fig.6a-c. Planer. 1:300. Tårnets øvre stokværk. a. 1. 
mellemstokværk. b. 2. mellemstokværk. c. Klokke- 
stokværket. Målt og tegnet af Mogens Vedsø 1989 og 
1991. -a-c. Plans. Upper storeys of the tower. a. 1. middle 
storey. b. 2. middle storey. c. Belfry storey.

ningen, hvilket er tydeligst i syd (fig. 14), hvor 
murværket over langmurens gesimsniveau har 
et til forskydningen svarende tilbagespring af
dækket med vingetegl. Gavltrekanten, der kro
nes af 13 let brynede kamtakker, prydes umid
delbart over korets tagryg af et savskifte og her
over af et bælte af seks fladbuede blændinger. 
Øverst er én, nu tilmuret, blænding, hvis af
dækning er gået tabt ved en ommuring af den 
midterste kamtak.31 På indersiden af gavlen er to 
tilbagespring i murværket, der forneden er 
stærkt forhugget. I midten er en senere gennem
brudt passage til korets loft.

Skibets døre er anbragt markant langt mod 
øst, i det midterste fag kun lidt forskudt mod 
vest. Den søndre dør er nu næsten helt ødelagt, 
men må have haft en udformning omtrent som 
den nedennævnte norddør. Bevaret er det 214 
cm brede portalfremsprings vestside samt rester 
af dets bortbrudte overkant. Både ud- og ind
vendigt ses spor af åbningens vestside.

Norddøren er tilmuret, men i øvrigt velbe
varet. Udvendig sidder åbningen (fig. 12) i et 
portalfremspring, der er bindigt med soklen og 
foroven afdækkes af et skråkantet rulskifte. Dø
ren er fladbuet i spidsbuet spejl og har tre pro
filerede led, affasning mellem to trekvartrund
stave; anslaget med tilhørende bue er affaset på 
forkanten. Døråbningen og dens portalfrem
spring står i blank mur, mens spejlet er pudset. 
Indadtil har døren næppe helt sin oprindelige 
udformning. Begge sider er let smigede, den 
østre tillige med affasning på hjørnet. Åbningen 
skærer op i det nedenfor nævnte skjoldbuefelt 
og dens inderste del overdækkes af et fladt bue
stik; det bevarede vederlag i øst viser, at stikket 
tidligere har dækket hele åbningen.

Af vinduerne er bevaret de to i vestfaget. De 
spidsbuede åbninger (fig. 13) har udadtil to pro- 
filled, skråkant og rundstav, indadtil blot en 
skråkant, mens lysningsfalsen er retkantet til 
begge sider.

Midterfaget har altid manglet vinduer, men i 
stedet er i hver side anbragt blændinger over por
talfremspringet. Nordsidens blænding (fig. 12) 
er udformet ligesom vinduerne og har buetop
pen i samme niveau som disse, mens bunden er
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Fig.7. Længdesnit. 1:300. Målt og tegnet af Mogens Vedsø 1989 og 1991. Tagværkerne efter opmålinger ved 
arkitektfirmaet Vilhelmsen og Kristensen. - Longitudinal section with roof trusses.

Fig.8-9. Tværsnit. 1:300. 8. Skibet set mod vest. Målt af HeJ 1981 og tegnet af Mogens Vedsø 1991. Tårnet tegnet 
efter foreliggende opmålinger og fotografier. 9. Tårnet set mod vest. Målt af Aage Mathiesen 1899, tegnet og 
suppleret af Mogens Vedsø 1991. - 8. Cross-section of the nave to the west. 9. Cross-section of the tower to the west.
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Fig.10a-e. Hovedetaper i kirkens opførelse. Aksonometriske rekonstruktioner ved Mogens Vedsø 1991. 1:500. a. 
Skib med angivelse af ældre †bygning, o. 1375. b. Tårn, skib og kor, o. 1400. c. Efter forhøjelse af koret og 
opførelsen af sakristi, våbenhus og tårn, o. 1525. d. Efter opførelsen af korsarme og 2. forhøjelse af kor, o. 1550. 
e. Kirken 1990. - a-e. Reconstruction of the principal building phases, a. Nave showing earlier †fabric, c. 1315. b. Tower, 
nave and chancel, c. 1400. c. After increasing the height of the chancel and building the sacristy, porch and tower, c. 1525. d. 
After adding the transept and increasing the height of the chancel for the second time, c. 1550. e. The church in 1990.

hævet af hensyn til dørens øvre afslutning. 
Blændingen er centreret i faget og sidder derfor 
skævt over portalfeltet. Ganske anderledes ud
formet er blændingspartiet i syd, hvor dørfeltet 
krones af en tregruppe af slanke spidsbuede, op
rindeligt pudsede, blændinger, af hvilke den 
midterste er højest.

Skibets indre var fra første færd disponeret for 
overhvælvning. I en højde af 2,65-2,75 m over 
nuværende gulv er der et kraftigt tilbagespring i 
langmurene, i syd ca. 55 cm og i nord 35-60 cm. 
Partiet herover optages til begge sider af tre 
skjoldbuer, hvis forside er bindig med under
væggen og som indrammes af en trekvartstav.

I øst indrammes korbuen af en lignende 
skjoldbue, omend rundstaven mangler, med ve- 
derlags- og topniveau fælles med langmurenes 
buer, men ført helt ned til gulvet. Den oprinde
lige †korbue, hvis størrelse ikke kendes, har, 
som den nuværende fra 1868 (jfr. s. 2581) været 
anbragt i skjoldbuefeltets bagvæg. Østgavlens 
ovenfor omtalte skævhed må have været tyde
lig, idet korbuevangernes bredde har været ca.
45 cm i nord og kun ca. 30 cm i syd. Den øver- 
ste del af skjoldbuefeltets bagvæg har stået som 
et endnu delvis bevaret spejl over korbuen. Heri 
er anbragt en oprindelig, ca. 70 cm bred luge, 
der har givet adgang til loftsrummet over koret.
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Bevaret er kun det let overgribende og affladede 
rundbuede stik og to skifter af den nordre 
vange, resten er opslugt af den nyere korbue. 
Lugens top er beliggende 5,7 m over gulvet og 
højden har næppe oversteget 1,5 m. På østsiden 
(fig. 65) er det murede stik forsænket ca. 2 cm i 
forhold til gavlens murflugt, hvilket er udlignet 
med puds. Dette er atter en følge af skævhe
derne i murtykkelsen, der her ikke stemmer 
overens med længden af stikkets munkesten. På 
vestsiden er uregelmæssigheder i stikket, der har 
været beregnet på at stå synligt, korrigeret med 
malede »falske« fuger.

Skibets hvælv var forudset fra byggeriets be
gyndelse og bæres af de markante skjoldbuer 
(fig. 7, 15 og 17) samt halvstenspiller i de fire 
hjørner.32 En undersøgelse 1989 viste, at de fire 
falsede vægpiller er sekundære, og i det hele bæ
rer hvælvene stærkt præg af senere forandringer, 
jfr. s. 2579. Gjordbuen mellem de to vestre

hvælv er to sten bred med fals til begge sider; 
buens forløb forneden ved tilslutningen til de 
senere opførte hvælvpiller er meget uregelmæs
sig og kan kun forklares således, at buen her er 
ommuret og samtidig med pillerne, mens den 
øvrige del af den spidse gjordbue er oprindelig. 
Buen må tidligere have været båret af konsoller. 
De to vestre hvælv, der har halvstens kapper og 
retkantede, halvstens ribber, er sandsynligvis 
oprindelige.33 Den østre gjordbue og østhvælvet 
synes helt ommuret, jfr. s. 2579.

†Tårn. Ved udgravninger i tårnrummet 1954 
påvistes 150-70 cm brede kampestensfundamen- 
ter af et ældre, kvadratisk tårn (fig. 10b) med en 
sidelængde på ca. seks meter. Tårnets alders- 
mæssige forhold til skibet blev ikke registreret, 
men sandsynligvis er de to bygningsdele helt el
ler omtrent samtidige. Midt for tårnets vestside 
afdækkedes fundamentet til en senere tilføjet 
†støttepille?
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Fig.11. Kirken, set fra syd. NE fot. 1983. - Church seen from the south.

Arkitektur og datering. Skibet adskiller sig med 
hensyn til udformning og alder væsentligt fra 
hovedparten af de danske landsbykirker. Den 
eneste påviselige slægtning inden for landets nu
værende grænser er skibet i dominikanernes 
klosterkirke i Århus,34 i hvilken genfindes både 
de med rundstave indrammede skjoldbuefelter i 
langmurene35 og de profilerede, spidsbuede vin
duer.36 Ved en kalkmalet indskrift dateres afslut
ningen af byggeriet i Århus til tiden o. 1360,37 
og skibet i Tranebjerg kan næppe være meget 
yngre.

Koret er formentlig føjet til skibet kort tid ef
ter dettes fuldførelse. Grundplanen er meget 
langstrakt og murene, der er opført af mørk
brændte munkesten i munkeskifte,38 er usæd
vanlig tynde. Langmurene, af hvilke den søndre 
nu i stor udstrækning er skalmuret, er ca. 60 cm 
tykke og gavlen ca. 75 cm. Den oprindelige

murhøjde andrager ca. 4 meter, og murværket 
(fig. 24) står endnu med adskillige åbne bom
huller. Gavlen og nordmuren har et forsænket 
savskifte ca. 130 cm over nuværende terræn.39 
På korets nordside er en spidsbuet gesimsfrise 
(fig. 25) af 30 cm brede, ca. 38 cm høje og 4,5 
cm fremspringende bueslag på binderkonsoller. 
Blændingsbunden har været pudset og hvidtet. 
Det oprindelige murværk afsluttes herover af et 
kopskifte. I vestenden af korets nordmur ses en 
fortanding,40 der respekteres af buefrisen og 
som muligvis (jfr. fig. 10b) er en rest af en op
rindelig †støttepille?

Midt i østgavlen (fig. 24) er et ca. 200x170 cm 
stort spidsbuet, oprindeligt vindue, der nu er til
muret, efter en tid at have været reduceret i stør
relse. Af et spids- eller rundbuet †vindue i korets 
nordside er kun bevaret en enkelt affaset sten af 
østkarmen i murens yderside.



Korets indre har sandsynligvis været overdæk
ket af et †bjælkeloft.

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. På et 
tidspunkt, der formentlig ligger før sakristiets 
opførelse, fik korets mure en forhøjelse på fem 
skifter i røde og gullige munkesten i munke
skifte.41 Forhøjelsen må sandsynligvis ses i sam
menhæng med indbygningen af et †hvælv, der 
1868 erstattedes af det nuværende.

Sakristiet på korets nordside (fig. 25) er af 
munkesten i munkeforbandt. Flankemurene 
krones af falsgesimser over en mindre forhøjelse 
i små gule sten.42 Gavltrekanten har syv brede 
let brynede kamtakker. Skævt placeret ses en 
lille spærstikafdækket lyssprække, der flankeres
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Fig.12. Nordportal og blænding i skibets midtfag (s. 
2566). NE fot. 1990. - North portal and recess in the 
central bay of the nave.

Fig.13. Vindue i nordsiden af skibets vestfag (s. 
2566). NE fot. 1990. - Window in the north wall of the 
west bay of the nave.

af to uregelmæssige skjoldblændinger, og hvor
over er en cirkelblænding. Det rundbuede vin
due i øst er forstørret udadtil og sidder indadtil i 
en stor fladbuet niche. I nordgavlen er der spor 
af et fladbuet †vindue over den sekundære, flad- 
buede dør, der i sin nuværende skikkelse stam
mer fra en restaurering 1959 (arkitekt Marinus 
Andersen).43

Sakristiets indre overdækkes af et hvælv, der 
hviler på murede forlæg undtagen mod koret, 
hvor der er opmuret en spidsbuet skjoldbue. På 
hvælvets overside er på de nederste to tredjedele 
svære helstens overribber, hvor hvert andet 
skifte er muret af to bindere i forbandt med 
hvælvkapperne, jfr. Kolby og Nordby s. 2638 
og 2760. Adgangen fra koret sker ad en sekun
dær, fladbuet dør, af hvilken kun østkarmen er 
gammel, mens resten er en rekonstruktion fra 
ovennævnte restaurering. Delvis rekonstruerede
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Fig.14. Skibets østgavl 
med tilstødende byg- 
ningsafsnit, set fra syd
øst. NE fot. 1990. - East 
gable of the nave abutted by 
the fabric of another build
ing phase seen from the 
south-east.

er tillige fire fladbuede nicher, to i øst- og to i 
nordmuren.

Det store, fire stokværk høje tårn (fig. 16) har 
samme bredde som skibet. Murene er opført på 
et kampestensfundament, der øverst er pakket 
med små, højtliggende syldsten, nærmest af ka
rakter som brolægning. Fundamentet, der er 
mere end 1,8 m dybt, er herunder omhyggeligt 
opbygget af rå og kløvet kamp lagt i mørtel. 
Murværket er af munkesten i noget varierende 
størrelse;44 sydmuren og sydvesthjørnet er i vid

udstrækning skalmuret. I murene ses adskillige 
bomhuller, på indersiderne åbne, på ydersiderne 
markerede efter seneste restaurering. På sydmu
ren er længst mod øst en kun lidt fremsprin
gende støttepille, der afsluttes i niveau med ski
bets gesims og har afløst en af dettes oprindelige 
piller. På nordvesthjørnet er en pille, der indtil 
overkanten af første stokværk griber om hjørnet 
og herover, indtil underkanten af klokkestok- 
værket, fremtræder som en halvanden sten bred 
pilaster på tårnets vestside. Sydvesthjørnet har
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formentlig haft en tilsvarende pille, der 170024 
og igen 180322 var revnet; den afløstes senere af 
den nuværende, kraftige støttepille.

Vestdøren er oprindelig og placeret i et med 
skråkant afdækket portalfremspring. Den flad- 
buede døråbning sidder udvendig i et spidsbuet, 
falset spejl; indvendig er den dybe dørniche 
overdækket af et fladbuet, dobbelt binderstik, 
jfr. Kolby. I syd et spidsbuet, falset, oprindeligt 
vindue, der indad åbner sig med brede smige; 
det tilsvarende vindue i nord er indsat 1866.

Tårnrummet forbindes i sin fulde bredde med 
skibet gennem en spidsbuet arkade, hvis veder
lag er markeret med et afrundet skifte, der løber 
omkring hjørnerne mod øst. Rummet overdæk
kes af et højt, kuplet, seksdelt hvælv, der hviler 
på forlæg i væggene. Det rejser sig så højt op i 
første mellemstokværk, at det, som nedenfor

omtalt, må formodes planlagt i en lavere, mu
ligvis firdelt, skikkelse. Omtrent midt i hvælvet 
er et klokkerebshul med træforing.

Adgangen til de øvre stokværk sker via et 
trappehus på tårnets nordøsthjørne. Den støtte- 
pillelignende opbygning griber ikke omkring 
hjørnet, men på grund af en afsætningsfejl 
springer trappehusets østside lidt frem i forhold 
til tårnets gavlmur. Forneden er der fra tårnrum
met adgang til trappen ad en falset fladbuet dør, 
hvis halvstensstik ledsages af et prydskifte af 
rette løbere, der er vandret afskåret ved stikkets 
ender. Trapperummets vægge er, indtil en højde 
af knap fem meter over tårnrummets gulv, mu
ret i polsk skiftegang, de følgende to meter er 
udelukkende af kopper og den resterende del er i 
munkeforbandt; rummet overdækkes af trinvis 
stigende fladbuestik. Spindelen bliver en smule

Danmarks Kirker, Holbæk amt 175
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Fig.16. Tårnet, set fra 
nordvest. NE fot. 1990. 
- Tower seen from the 
north-west.

spinklere i en højde af knap seks meter over gul
vet. Fra trappen er der adgang til første mellem
stokværk ad en fladbuet dør, der er placeret i et 
halvstens murfremspring. Trappen udmunder i 
andet mellemstokværk via en kort gang, der 
overdækkes af et fladbuet tøndehvælv. Trappen 
oplyses af tre, 1879 forstørrede,22 kvadratiske 
lysåbninger samt øverst af et åbent bjælkehul, 
der indgår i nedennævnte serie af huller i højde 
med gulvet i andet mellemstokværk.

Første mellemstokværk har i dag intet gulv, men 
et halvstens tilbagespring i nord-, vest- og syd
muren må angive niveauet for et planlagt gulv,45 
der formentlig skulle bæres af en opfyldning på 
hvælvets overside.46 Dette forudsætter sandsyn
ligvis et lavere hvælv end det nuværende, der 
hæver sig op til ca. 70 cm (fig. 7) over det plan
lagte gulv. Fra trappedøren og frem til den fal
sede fladbuede dør til skibets loftsrum måtte det 
formodede gulv være forsænket yderligere 70-
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Fig.17. Kirkens indre, set mod vest. NE fot. 1983. - Interior seen to the west.

100 cm. Rummets træloft hviler på seks nyere 
fyrrebjælker, der i nord og syd bæres af en op
rindelig, indmuret egetræsrem. Begge remme 
har på midten en låst samling, hvilket må be
tyde, at de har indgået i en forankring af mur
værket.

Til alle fire sider er der åbninger, der kun kan 
karakteriseres som skydeskår og skoldehuller. Sky
deskårene, der er placeret midt i hver af de tre 
frie sider, er fladbuede og indvendig kraftigt 
smigede (fig. 18), udvendig falsede. Umiddel
bart indenfor lysningen ses nederst i smigene 
bjælkehuller efter en †rekylbjælke. På hver side 
af disse skydeskår og døren til skibets loft er der 
ialt otte fladbuede skoldehuller, hvis bund falder 
kraftigt udad og er belagt med teglsten på fla
den. Skoldehullerne (fig. 19) overdækkes af en 
række trinvis faldende halvstensstik, der med 
undtagelse af det yderste og inderste er sekun

dært behuggede og berappede, således at stikket 
får karakter af et faldende fladt tøndehvælv. De 
to østre er anbragt noget nærmere murens midte 
end de øvrige, hvilket kan skyldes hensyntagen 
til skibets tagværk. Åbningerne sidder i noget 
varierende højde over det formodede planlagte 
gulv. Alle tre skydeskår og de nordre skoldehul
ler har bunden otte skifter over gulvet, skolde
hullerne i vest og syd ti skifter; i østmuren har 
det søndre hul bunden syv skifter oppe, mens 
det nordre, hvor gulvet skulle ligge lavere af 
hensyn til dørene, har den oprindelige bund i 
sjette skifte og ydermere sekundært har fået 
denne sænket yderligere fire skifter. Sydmurens 
skydeskår og skoldehuller er tilmurede i ydre 
murflugt.

Andet mellemstokværks gulvbrædder støttes i 
øst og vest af murede, et skifte høje riller, der i 
vest er kombineret med et mindre tilbagespring

175*
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Fig.18-19. 18. Skydeskår i nordvæggen i tårnets 1. mellemstokværk (s. 2575). 19. Skoldehul i østvæggen i tårnets 
1. mellemstokværk (s. 2575). Mogens Vedsø fot. 1990. - 18. North wall of the tower with loopholes in the 1. middle 
storey. 19. East wall with machicolation in the 1. middle storey.

i muren. Loftets bjælkelag er af egetræ og hviler 
i, noget ombyggede, huller i nord- og sydmu
ren. I alle fire vægge er fladbuede sparenicher, i 
øst tre (fig. 21), i de andre sider to. I sydmurens 
vestre og vestmurens nordre niche er små flad-

Fig.20. Syd- og vestvæggen i tårnets 1. mellemstok
værk (s. 2574 og 2581). Mogens Vedsø fot. 1990. - 
South and west face of the tower’s 1. middle storey.

buede falsede glugger, af hvilke førstnævnte er 
tilmuret i ydre murflugt. I nord, vest og syd er 
mellem nicherne anbragt et skoldehul af omtrent 
samme udformning som i stokværket under, 
blot er buestikkenes underside ikke behuggede. 
I syd sidder længst mod øst, overfor trappedø
ren, en nu i ydre murflugt tilmuret, fladbuet, 
falset dør, der må ses i forbindelse med en serie 
to skifter høje bjælkehuller, der når hele tårnet 
rundt og ved hjørnerne løber radiært gennem 
muren.47 Hullerne (fig. 7) er anbragt med over
siden ca. 50 cm over gulvet og dørens bund. 
Udvendig kan højdeforskellen mellem bjælker 
og dørtærskel have været lidt mindre. Endnu en 
serie bjælkehuller ses (fig. 21) et skifte under 
træloftet, der har ødelagt flere af hullerne i nord- 
og sydsiden. I rummets sydvesthjørne (fig. 22) 
er betydelige rester af en tilsyneladende aldrig 
fuldført †kamin (jfr. s. 2578), der har skullet have 
bunden liggende fire skifter over de nedre bjæl
kehullers overkant. Det forsvundne røgfang har 
hvilet på en tre skifter høj planke med vederlag i 
kanten af de to nærmeste nicher. Aftrækket kan 
kun spores op til bjælkelaget, hvor røgen kan 
have fundet vej ud gennem et af de bjælkehuller, 
der udmunder her.
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Fig.21. Sparenicher i 
østvæggen i tårnets 2. 
mellemstokværk (s. 
2576). NE fot. 1990. - 
Niches in the east wall of 
the 2. middle storey of the 
tower.

Klokkestokværkets mure har til alle sider et til
bagespring i højde med gulvet, i nord og syd et 
afsæt på 20-25 cm, i hvilket bjælkelaget sekun
dært er indbygget, og i de to andre sider 5-10 
cm, der støtter gulvbrædderne. Til hver side er 
to glamhuller. I nord, øst og syd er de fladbuede 
og falsede med brede, fladbuede indre nicher. I 
siderne af disse er der 15-30 cm dybe huller til en 
form for stængebomme. De vestre glamhuller 
(fig. 16 og 9) er indadtil identiske med de øv
rige, men er udvendig tvillingdelte og fladbuede 
under et fladbuet spejl. I den nordre åbning er 
midtpillen affaset på vesthjørnerne, mens pille 
og stik er ommuret ved den søndre, muligvis 
171524. Klokkestokværket har på ydersiden i 
vest to cirkelblændinger henholdsvis mellem 
glamhullerne og mellem det nordre og hjørnet; 
yderligere én ved sydvesthjørnet må formodes 
forsvundet ved skalmuring. Midt på sydsiden er 
en nyere, uregelmæssig gennembrydning til 
tårnurets viseraksel.

Tårnet har, modsat øens andre kirker, taggav
lene anbragt i øst og vest. Østgavlen er helt glat 
og afdækket af 13 let brynede kamtakker. Vest
gavlen (fig. 16) er under 15 kamtakker prydet 
med en blændingsgavl af Kalundborg-type, 15

foroven falsede høj blændinger, hvoraf den mid
terste er bredest. Gavlene har i nogen udstræk
ning været udsat for ommuringer, bl.a. 1929, da 
vestgavlen ramtes af et lyn,23 men begge må 
regnes for autentiske. Tårnets langmure afdæk- 
kes af en falsgesims.

Fig.22. †Kamin i tårnets 2. mellemstokværk (s. 
2576). Mogens Vedsø fot. 1990. - †Fireplace in the tow
er’s 2. middle storey.
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Tårnet tiltrak sig allerede på et tidligt tidspunkt større 
opmærksomhed end den øvrige kirke, idet det indgik 
som et væsentligt element i den ofte ophedede debat 
om kirker som forsvarsværker. Otto Blom fremhæ
vede 1895 Tranebjerg kirke som den eneste gotiske 
kirke, der kunne tillægges en forsvarsfunktion.48 
Hans bedømmelse præges imidlertid af, at han ikke 
selv havde set kirken. Det havde til gengæld sven
skeren Emil Ekhoff,49 der anså tårnet for »sent«, uden 
at en eksakt datering forsøgtes, og uden at der blev 
gjort rede for aldersforholdet mellem tårn og skib. 
1902 publicerede Aage Mathiesen sine iagttagelser og 
fremførte,50 at tårnet oprindelig havde været et frit
stående fæstningstårn fra 1300’rne, mens kirken 
skulle være føjet til tårnet ved midten af 1400’rne. En 
mere nuanceret opfattelse anlagde Chr. Axel Jensen 
1918,51 idet han mente at hovedparten af kirkerne ikke 
havde haft nogen forsvarsmæssig funktion, men at en 
sådan ikke kunne afvises for enkeltes vedkommende, 
heriblandt Tranebjerg. Året efter havde han selv lej
lighed til at undersøge Tranebjerg kirke nærmere, og 
i den efterfølgende indberetning til Nationalmuseet 
blev aldersforholdet mellem tårn og skib fastslået, 
mens forsvarsproblemet kun berørtes sporadisk. En 
divergerende opfattelse fremførtes 1954 af Erik Hors- 
kjær, der mente at »de unægteligt fæstningsagtige 
træk skyldes en traditionel benyttelse af verdsligt 
byggesæt«.52 Senest har emnet været behandlet af Jo- 
han Lange,53 der, for Tranebjerg kirkes vedkom
mende, nærmest hælder til samme anskuelse som 
Aage Mathiesen.54

Af betydning for tolkning af tårnets funktion er en 
datering. Først og fremmest må det slås fast, at tårnet 
er yngre end kirkens skib, hvilket, som nævnt, med 
sikkerhed blev konstateret allerede 1919 af Chr. Axel 
Jensen. Dette forhold fremgår bl.a. af, at tårnets øst
mur er bygget op mod og hen over skibets over
mure. Det fremgår desuden klart, at tårnet er bygget 
i etaper. Stenstørrelsen varierer fra stokværk til stok
værk, i østmuren ses en opretning i højde med skibets 
tagfod, i trappehuset aflæses flere faser i både spinde
len og murværkets skiftegang, og endelig antyder 
skoldehullernes bundniveau i første mellemstok
værk, at vest- og sydmuren er opført sammenhæn
gende enten før eller efter (øst- og) nordmuren. Ingen 
af disse byggeskel synes imidlertid at markere læn
gere standsninger i byggearbejdet, snarest repræsen
terer de blot tekniske og sæsonbestemte pauser.

Markant er til gengæld overgangen mellem andet 
mellemstokværk og klokkestokværket, hvor skellet 
er af både teknisk og stilmæssig art. Dette betyder 
formentlig at byggeriet, muligvis efter en kort pause, 
er overdraget en anden bygmester. Klokkestokvær
ket og især vestgavlen er tydeligt sjællandsk inspire
ret, mens mellemstokværkernes skoldehuller, i kirke
lig sammenhæng, har sine nærmeste slægtninge i Jyl

land.55 Der synes ikke på dansk grund at kunne på
vises skoldehuller af denne form ældre end o. 1520,56 
og også vestdørens indvendige, dobbelte binderstik 
er relativ sent.

De mest forsvarsprægede træk i tårnet er skyde
skårene og skoldehullerne. Ved disse findes så mange 
funktionsbestemte dispositioner og ændringer, at de 
ikke blot kan betragtes som traditionsbestemt anven
delse af verdslige motiver. Dette fremgår bl.a. af de
res store antal, skydeskårenes rekylbjælker, behug- 
ningen af stikkene i skoldehullerne,37 hvilket gav 
større bevægelsesfrihed for en skytte, og endelig æn
dringerne af østsidens nordlige skoldehul, der er sket 
under hensyntagen til gulvets lavere beliggenhed her. 
De to skoldehuller ind mod skibets loft er blevet 
brugt som argument mod en praktisk anvendelse af 
skoldehullerne,52 men taler afgjort også imod en de
korativ anvendelse.58 At serier af bjælkehuller hele 
tårnet rundt generelt skulle være et forsvarstræk er 
forlængst afvist, men når der her findes en døråbning 
i tilknytning til hullerne kan tanken om et tømret 
galleri ikke afvises.59 Ganske vist afbrydes det af ski
bets tagryg, men de tre bjælkehuller midt i østmuren 
er tydeligvis anbragt under hensyntagen til skibets 
tagværk. Ydermere ville et galleri lade den nederste 
halvdel af andet mellemstokværks skoldehuller fri, så 
disse stadig kunne benyttes. Når dette stokværk har 
små lysglugger og ikke skydeskår, skyldes det for
mentlig det udenfor anbragte galleri. Kaminen viser, 
at tårnet i perioder var tænkt at tjene til ophold. Af alt 
dette følger, at tårnet var planlagt som en bygning, 
der skulle kunne yde en vis beskyttelse mod angreb, 
omend vestdørens og skibets tilstedeværelse vanske
liggjorde et effektivt forsvar.

Flere træk taler imidlertid for, at intentionerne blev 
opgivet inden tårnets fuldførelse. Antydet er et byg
geskel mellem dets nedre del og klokkestokværket, 
hvor sidstnævnte er helt uden forsvarselementer. Ka
minens røgaftræk er muligvis ikke fuldført, og den 
synes aldrig at have fået en muret bund. Desuden 
mangler spor af dørfløje i trappehusets øvre døre 
samt i døren til skibets loft. Om mulige årsager til 
forsvarsindretningen af tårnet, se s. 2562.

Våbenhuset foran skibets syddør (fig. 23) er op- 
muret af munkesten og har på vestsiden en let 
fremspringende, retkantet sokkel. Vestmurens 
oprindelige højde er ca. 2,75 meter over soklen. 
I vest er bevaret et nu tilmuret, falset vindue, 
der er rundbuet udvendig og i lysningen, flad
buet indvendig.60 Det spidsbuede vindue i øst 
og den falsede, spidsbuede syddør er fra 1868.22 I 
loftsrummet ses på skibets sydmur spor af vå
benhusets oprindelige tagværk, hvis kip har lig-
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get i højde med skibets gesims. Vedr. en senere 
forhøjelse og sammenbygning med søndre 
†korsarm, se s. 2580.

Ved middelalderens slutning forårsagede tek
niske mangler eller forfald en delvis ombygning af 
skibets hvælv, sandsynligvis i flere etaper. Under 
de oprindelige gjordbuer (fig. 15) opførtes fal
sede hvælvpiller og der skete en partiel ommu
ring af buerne, jfr. s. 2569. Senere blev den østre 
gjordbue erstattet med en glat halvanden sten 
bred spidsbue på aftrappede konsoller, der for
midler overgangen fra det yderste helstens led 
på hvælvpillerne, og det østre hvælv erstattedes 
af et uordentligt muret krydshvælv med lette, 
helstens overribber.

Eftermiddelalderlige ændringer. I midten af 
1500’rne blev koret og våbenhuset forhøjet og 
der tilføjedes korsarme ud for skibets østfag. 
Den søndre †korsarm, der var sammenbygget 
med det forhøjede våbenhus, er nu nedrevet.

Korets forhøjelse, der aflæses på den ikke skal- 
murede nordside, udgør seks skifter munkesten 
i uregelmæssig skiftegang og herover en dobbelt 
falsgesims af to udkragede binderskifter og et 
løberskifte. Koret har i øst en blændingsgavl, 
der over et savskifte i gavlfodshøjde afdækkes af 
13 svagt brynede kamtakker.61 Gavlen (fig. 24) 
prydes af blændinger i tre niveauer, nederst tre 
rundbuede blændinger flankeret af to kvartcir
kulære, herover yderligere to kvartcirkulære og 
øverst en cirkelblænding. I den midterste blæn
ding er en spærstikafdækket lyssprække.

Nordre korsarm (fig. 25) er opført af munke
sten i krydsskifte. Østre flankemur afsluttes 
med en falsgesims, mens den vestre endnu 1919 
havde en †profilgesims af rundstav over hulkel, 
der nu kun er bevaret som konsol under gavlens 
vestre kamtak. I nord registreres et højtsidden
de, rundbuet †vindue af samme bredde som det 
nuværende, lavere siddende, spidsbuede vindue, 
der er indsat 1866. Blændingsgavlen, der er nært 
beslægtet med korgavlen, afdækkes af 15 bry
nede kamtakker. Gavltrekanten er delt i fire 
vandrette horisonter prydet med kombinationer 
af blændinger med rundbuet og kvartcirkelbuet 
stik samt kvartcirkel- og cirkelblændinger. Et 
188922 ommuret pillelignende fremspring på

Fig.23. Våbenhuset (s. 2578). NE fot. 1990. - Porch.

østmuren har formentlig været en rest af skibets 
ovennævnte oprindelige, nordøstre †støttepille.

Korsarmens indre overdækkes af et hvælv fra
o. 1868, der har afløst et ældre, sandsynligvis 
oprindeligt †hvælv. Dette må have hvilet på mu
rede forlæg og en skjoldbue mod skibets nord
mur. Denne bue har været noget højere end den 
nuværende, da skibets skjoldbue ses at være om
dannet til arkade i omtrent sin fulde højde. Mod 
korsarmen har arkaden halvstensstik med pryd
skifte af løbere. På grund af højdeforskellen 
mellem arkadetoppen og flankemurenes krone 
må hvælvet have været ekstremt skævt udfor
met.

Våbenhusets forhøjelse er en følge af opførelsen 
af den nedennævnte søndre †korsarm. Den østre 
flankemur forhøjedes ca. en meter og indgik 
som vestmur i korsarmen, mens den vestre mur 
blev forhøjet ca. en halv meter svarende til det 
nuværende bjælkelags højde. I syd markeres 
tagfoden af et savskifte i samme højde. Tagspor
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Fig.24. Kirken, set fra øst. NE fot. 1990. - Church seen from the east.

på skibets sydmur viser, at våbenhuset har haft 
halvtag, der løb sammen med korsarmens ve
stre tagflade nær kippen.62

†Søndre korsarm var formodentlig opført sam
tidig med den nordre og udformet som denne. 
Den af opførelsen nødvendiggjorte forhøjelse af 
våbenhuset er omtalt ovenfor, bevaret derud
over er kun den tilmurede, spidsbuede arkade 
(fig. 11) i skibets sydmur. Korsarmen blev ned
revet før 1813, da støttepillen på skibets sydøst- 
hjørne ønskedes ommuret.22

Efter nedbrydningen af korsarmen blev vå
benhusets vestre flankemur forhøjet til samme 
højde som den østre, og det fik en glat gavl med 
13 kamtakker. Heri er formentlig 1868 indsat en 
spidsbuet lysåbning med støbejernsstel.

Eftermiddelalderlige reparationer. Allerede i 
1700’rne voldte tårnets tilstand bekymring. 1700 
betegnedes det blot som skrøbeligt, men 1715 
præciseredes, at murværket i en af sydsidens lu
ger var »revnet indeni«. 1786 befrygtedes, at tår
net skulle falde ned, hvilket, »om det skete en
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Fig.25. Kirken, set fra 
nord. NE fot. 1983. -
Church seen from the 
north.

Prædikedag, kunne begrave hele Menigheden 
under sit Grus«.24 1879 var der igen problemer 
med sydsiden, hvor der fandtes store revner.22 
Det var muligvis på dette tidspunkt, at spareni- 
cherne og flere af åbningerne blev tilmurede.

Et †skillerum i tårnet opsat »under Krigen« for 
at udskille kirkens vestende til forhal, mens vå
benhuset var rekvireret til militær brug, ønske
des fjernet 1818.22

Støttepillen på tårnets sydvesthjørne blev op
ført 182122 efter flere forudgående reparationer 
af den oprindelige pille på dette sted.

I koret ønskedes 1813 indsat to træbjælker på 
loftet til forankring af gavlen, hvilket endnu 
ikke var sket 1819; 1820 var gavlen revnet, og 
1835 var dette også tilfældet med hvælvet.22

Restaureringer. 1866-69 gennemgik kirken en 
række forandringer af samme art som ved grev
skabets andre kirker.22 1866 fornyedes vindu
erne, og 1868 reguleredes indgangsforholdene, 
idet både skibets syddør og våbenhusdøren ryk
kedes mod øst, så de kom til at sidde centrerede. 
Korets hvælv og de spidsbuede skjoldbuer på 
falsede piller med trekvartsøjler blev ombygget

1868 i små gule sten. Hvælvet er et stjernehvælv 
med halvstens ribber af et tilspidset profil. Den 
vestre skjoldbue fungerer tillige som korbue og 
bærer den levnede rest af spejlet over den op
rindelige bue. Samme eller det følgende år om
byggedes hvælvet i nordre korsarm på tilsva
rende men lidt enklere vis, idet pillerne og rib
berne er retkantede. 1869 indbyggedes i tårn
rummet et muret †pulpitur, der fjernedes 1954 i 
forbindelse med opstilling af et nyt orgel.

I sidste halvdel af 1980’erne er indledt en re
staurering (ved arkitektfirmaet Vilhelmsen & 
Kristensen), der til dato har omfattet en udven
dig renovering af kirkens murværk, forstærk
ning af tagværkerne og fornyelse af tagbeklæd
ningen samt en omfattende stabilisering af tår
nets mur- og træværk. Ved sidstnævnte arbejde 
er tårnets første mellemstokværk gjort lettere 
tilgængeligt ved anbringelse af en løbebro (fig. 
20) langs indermurene, bjælkelaget herover er 
forstærket med hængeværk af stål og spareni- 
cherne i det ovenliggende stokværks sydmur er 
genåbnede, mens en række tilmurede åbninger 
er tydeliggjorte.
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†Gulve. Til sakristiets gulv behøvedes 1715 
fire tylter fjelle og en tylt ege »barkuner« til re
paration. 1716 siges, at der slet intet gulv var i 
sakristiet og »Mag: Weyle var fornøjet dermed 
så som det findes«.24

Vinduer. 1800 behøvede alle vinduer hoved
reparation og i sakristiet ønskedes indsat et vin
due til at åbne, for »at give værelset luft«.24 1808 
ønskede synet alle vinduer fornyede, hvilket 
skete 1812, men allerede 1845 var træværket i tre 
af sydsidens vinduer forrådnet. De nuværende 
syv fag støbejernsvinduer i kor, korsarm, skib 
og tårn blev indsat 1866; i en rude nederst i tår
nets nordvindue er med diamant indridset: »He- 
gewald, 19.juni 1866«. Et til de øvrige svarende 
vindue indsattes i våbenhuset 1868.22

Tagværker. Kirkens tagværker er i hovedsagen 
nyere, omend med benyttelse af adskillige styk
ker ældre tømmer. I skibet er 1. og 3.-5. fag fra 
vest bevarede fra et ældre tagværk. Tårnet har ti 
fag gammelt tagværk med delvist fornyede 
bindbjælker, skrå spærstivere og to lag hane
bånd. Korsarmens tagværk fornyedes 186425 og 
er forstærket ved seneste restaurering.

Fig.26. Ubestemmelig bygningssten? (s. 2582). NE 
fot. 1990. - Unidentifiable masonry?

†Tagbeklædning. 1725 repareredes tårnets tag 
med 350 hulsten.24

Opvarmning. 1882 anskaffedes †kakkelovne til 
kirken.22 Ved århundredets begyndelse fandtes 
tre ovne bag en muret kappe i korsarmen,25 men 
før 1917, muligvis 1914, indrettedes kaloriferan
læg i korsarmen med indfyring fra den smalle 
slippe mellem denne og sakristiet; døren til slip
pen fornyedes førstnævnte år. 1959 installeredes 
el-varme i våbenhuset og kaloriferens gitter blev 
udskiftet.63 Ved seneste restaurering er varme
anlægget fornyet og en ny skorsten opført over 
korsarmens østmur. De skiftende varmeanlæg i 
slippen har efterhånden forårsaget betydelige 
udhugninger i såvel sakristiets som korsarmens 
murværk.

Ubestemmelig bygningssten? I våbenhuset, tid
ligere ved skibets sydøsthjørne, er opstillet en 
groft tilhugget granitsten (fig. 26). Stenens for
mål er uvis, men den har tidligere været beteg
net som »falssten« til et faldgitter og inddraget i 
debatten om tårnet som forsvarsværk.50 Senest 
er stenen forsøgt bestemt som en romansk grav
sten.64

Kirken står i dag med pudsede, kalkede mure 
og røde teglhængte tage. Våbenhuset har malet 
bræddeloft. Koret, der er hævet et trin over ski
bet, har gulv med rudemønster af røde tegl på 
kant og de enkelte ruder udfyldes af fire gule og 
en halv rød sten på fladen. Kirkens øvrige gulve 
er af gule sten; korsarmen og tårnets vestre del 
hævet et trin over skibet.

KALKMALERIER

Da Jacob Kornerup 1893 var på Samsø for at 
finde kalkmalerier, så han ingen grund til at un
dersøge Tranebjerg, hvor han fandt hvælvin
gerne stærkt ombyggede og reparerede. Efter at 
der 1928 var fundet malerier på skibets nord
væg, bl.a. »et vellignende Kristusansigt«, blev 
der foretaget spredte afdækninger på skibets 
vægge, og 1931 blev de bedst bevarede fund re
staureret. Dette arbejde fik pionerkarakter, da 
en af fremstillingerne, S. Kristoffer, måtte af
trækkes og genopsættes med celluloselim. Bille
det blev dermed det første danske kalkmaleri,
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Fig.27. S. Antonius eremit og en bueskytte hørende til en S. Sebastianfremstilling. Kalkmalerier fra o. 1475 øst 
for norddøren (s. 2584). Over figurerne ses et indvielses- og et flettekors fra o. 1525 (s. 2584). NE fot. 1983. - St. 
Anthony, the hermit, and an archer belonging to a representation of St. Sebastian. Mural painting from c. 1475, east of the 
north door.

der blev genstand for en fæstnelsesproces efter 
nye og, som det skulle vise sig, meget effektive 
metoder. 15 år efter gennemgik de resterende 
figurfremstillinger den samme behandling. 1954 
blev der fundet og afdækket tre våbenskjolde i 
tårnrummets hvælving. Vægmalerierne blev 
1968 renset og bundrepareret.

1) (Fig. 27-28). O. 1475 er der i skibets 2. fag, 
på begge sider af den tilmurede norddør, malet

tre helgener: Vest for døren S. Kristoffer, som 
med Jesusbarnet på sin højre skulder skrider 
frem imod øst (fig. 28). Helgenen, der er uden 
glorie, har langt hår og hageskæg og er iklædt 
knækort kofte samt kappe. Hænderne er knuget 
om den blomstrende, af vægten bøjede stav. Je
susbarnet har glorie uden kors om det krøllede 
hår; det er iført fodsid kjortel og har bare fød
der. Øst for døren ses mod vest S. Antonius
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eremit, som står vendt imod døren, med bøjet 
hoved, et T-formet kors i sin højre hånd og en 
klokke i venstre. Hans lange kjortel er forneden 
bøjet om til en sokkel for en lille gris. Øst for S. 
Antonius ses resterne af en S. Sebastianfremstil- 
ling (fig. 27): Af helgenen er kun en arm og lidt 
af det glorierede hoved bevaret, men en pæl, 
hvori der sidder en pil, bag figuren suppleret 
med en lille bueskytte, indicerer, at der er tale 
om en S. Sebastian.65

Billederne står med sorte konturer, nu det 
eneste bevarede på S. Sebastianfremstillingen. 
De øvrige domineres af rød- og gulbrunt. S.

Fig.28. S. Kristoffer. Kalkmaleri fra o. 1475 vest for 
norddøren (s. 2583). NE fot. 1983. - St. Christopher. 
Mural painting c. 1475, west of the north door.

Fig.29. Kalkmalet oplysning om altertavlens opstil
ling 1615, efter lensmand Sten Brahes befaling. Ko
rets nordvæg (s. 2585). NE fot. 1983. - Mural painted 
inscription marking the installation of the altar-piece in 
1615 by the order of the Lord Lieutenant, Sten Brahe. 
North wall of the chancel.

Kristoffers kappe er grøn, ligesom bladene på 
hans stav.

Fremstillingernes formodede samtidighed 
sløres af, at de efter afdækningen er så forskelligt 
behandlet. Særlig S. Antonius’ ansigt har en fra 
de andre figurer afvigende karakter. Gennem
gående er dog den afrundede, ret summariske 
streg, der nærmest må betegnes som en efter
klang af den internationale stil i 1400’rnes be
gyndelse.66 Flere stiltræk som f.eks. det lang
strakte, lidt mutte ansigt på S. Kristoffer gen
findes desuden på en Kristus som Smertens- 
mand i Skanderup kirke; denne figur indgår i en 
udsmykning fra 1480’erne.67

2) (Jfr. fig. 27) O. 1525 er der østligst på nord
væggen i skibets 2. fag malet et indvielseskors af 
den almindelige hjulkorstype og et flettekors 
med knuder for enderne, svarende til kors i Ske- 
lum (Ålborg amt) og Lime (Viborg amt). Begge 
kors har sorte konturer og står her indenfor 
halvt i lyst rødbrunt, halvt i kalkens farve.

Fra samme tid stammer sandsynligvis også et 
ottetakket kors på nordvæggen i skibets 3. fag; 
det består af to par overlappende, diagonaltstil- 
lede trekanter. Sortmalet. Desuden tre våben
skjolde med bomærker udformet som variatio
ner over kryds i tårnrummet, et i vestre hvæl- 
vingskappes sydside under »P.6«, et i samme 
kappes nordside under »P.N« og et umiddelbart
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over nordvinduet sammen med »N«;68 skjol
dene virker som noget enklere udgaver af de 
1558 daterede våbenskjolde i Kolby. Sortma- 
lede.

3) (Fig. 29). 1615 er der på korets nordvæg ma
let: »A(nn)o 1615 Den 28. Iuny er denne Alther 
taffle bleffuen fuldferdiget effter Vor gunstige 
Lensmandtz Velb. Steen Brahe thil Knudstrup 
hans befaling«. Sort fraktur i et af en ligeledes 
sort streg indrammet, tværrektangulært felt, 
35x55 cm, sandsynligvis aldrig overkalket.69

(†)Kalkmaleri, 1400’rnes begyndelse(?). Under 
den sengotiske S. Antonius, jfr. udsmykning nr.
1, ses ridselinierne fra et indvielseskors, noget 
mindre end det kors, der lapper ind over figu
ren.

†Kalkmalerier. 1) 1500’rne(?). 1930 fandtes me
get medtagne rester af en renæssanceudsmyk
ning på nordportalens spejl. 2) 1678(?). Indskrift 
sandsynligvis udformet som nr. 3, på korets 
sydvæg. Ifølge ældre afskrifter med ordlyden: 
»A(nn)o 1678 haver Hans Excellence Statholder 
Hr. Jørgen Bielke ladet denne Alter-Tavles Zira- 
ter stafere og bekoste, og den Tid var Sogne- 
Præst Mag(ister) Jens Bønk og Hans Kongel. 
Mayestets Forvalter Mathias Nielsen Fogh«.70

INVENTAR

Oversigt. Til kirkens middelalderlige inventarstykker 
hører en romansk granitfont, som må være overført 
fra en (Tranebjergs?) ældre kirkebygning. I korets 
sydmur er sekundært indsat en ligeledes romansk 
gravsten. En klokke er støbt o. 1400-25, formentlig 
til det nuværende tårns forgænger. Af kirkens øvrige 
inventar er det meste anskaffet i 1600’rne. Prædike
stolen er skåret 1593, men forandret o. 1620, muligvis 
i forbindelse med en nyopstilling. Altertavlen er 
ifølge en kalkmalet indskrift på nordvæggen opsat på 
foranledning af øens højeste øvrighed, lensmand på 
Kalundborg Steen Brahe, i juni 1615. Alterstagerne er 
skænket 1632 af enken efter foged Jacob Brun, Dorte 
Hansdatter, hvis initialer sammen med sønnens des
uden findes på et sæt stolegavle fra 1639. Disse er 
tillige med to gavle fra 1655 indføjet i det nuværende 
stolesæt fra 1935-37. En degnestol, der - formentlig 
efter en ombygning - bærer årstallet 1654, har gavle 
med topstykker svarende til de ældre stolestaders. Fra 
1654 stammer endvidere en klokke. På en kalk udført 
1671 er graveret våben for øens ejer 1674-76, Peder 
Griffenfeld, mens et †alterklæde fra 1725 sikkert er

anskaffet af en senere ejer, Christian Danneskiold- 
Samsøe, samtidig med altertekstiler i Kolby og Bes
ser. Kirkens indre præges i dag af en ombygning ved 
arkitekt Marinus Andersen i 1950’erne, ved hvilken 
lejlighed et pulpitur i vestenden blev nedrevet og et 
nyt orgel opsat.

Alterbord, middelalderligt(?), af munkesten, mu
ret op ad korets østvæg. 176x133 cm og ca. 84 
cm højt. Under den nyere trædækplade71 fandtes 
1950 en fordybning, formentlig rester af en †hel
gengrav; i denne var der, sandsynligvis i 
1860’erne, nedlagt forskellige genstande.72

Alterbordspanel med malet årstal 1583, af fyr. 
Forsiden (jfr. fig. 31), der måler 89x181 cm, har 
tre arkadefelter adskilt og flankeret af pilastre 
med kannelerede skafter, profilkapitæler og -ba- 
ser. Under de hesteskoformede bueslag er lige
ledes kannelerede pilastre; her er kapitælernes 
profiler bøjet i vinkel og fortsat langs pilastrenes 
ydersider. Glatte svikkelfelter og gesimsfrise 
med fremspring over pilastrene; arkitraven og 
den tandsnitsmykkede kronliste er fornyet 1955. 
Nord- og sydpanelerne, som er henholdsvis 126 
og 123 cm lange, har hver to glatte fyldinger 
med skråfas på den nedre og profillister på de tre 
andre sider.

Panelet har bevaret oprindelig staffering; for
sidens rammeværk er rødbrunt og pilastrene 
gulbrune, mens der i arkadefelternes vederlags- 
højde er malede stænger, hvorpå grønne gardi
ner med sorte folder ophængt i sorte ringe. Bue
felterne er lyseblå, gesimsfrisen har kontureret 
rankeværk i rødt på blågrå bund. Sidefelternes 
staffering73 består af lyst rødbrunt på ramme
værket og orangegult med hvidgule, maureske- 
lignende mønstre i fyldingerne. På de øvre ram
mestykker er hvidgule blomsterornamenter og 
mellem nordpanelets to fyldinger en indskrift i 
antikva: »Septemb(er) 14 1583 (sammenskrevet) 
LS (eller SL)«.

†Alterklæder. 1725 anskaffedes et nyt fløjlsal- 
terklæde, sandsynligvis med broderede våbener 
og datering (jfr. ndf.).24 1833 fandtes alterklædet 
beskadiget, og tolv år efter ønskedes det øde
lagte klæde udskiftet. 1866 burde alterklædet 
forsynes med frynser og 1880 atter erstattes med 
et nyt.22 1901 fandtes et alterklæde af violet fløjl
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Fig.30a-c. Detaljer af altertavlen (sml. fig. 31). a. Troen, i storstykkets nordre sidefelt (s. 2586). b. Mandlig 
herme på attikaens midte (s. 2588). c. Prydbælte med putto bærende martersøjle på forsiden og kvindebuste på 
siden (s. 2586). NE fot. 1983. - Details of the altar-piece (cf. fig. 31). a. Faith, on the north side panel of the main 
compartment. b. Male term at the centre of the attic section. c. Ornamental band with a putto carrying a martyr’s stake; at the 
side, the bust of a woman.

med (relief?)broderier formodentlig overført fra 
det 1725 anskaffede klæde: to våbener i sølv, 
vistnok for Danneskiold-Samsøe, »Anno 1722« 
og »Anno 1725«. Desuden guldkors og -frynser. 
Ved synet i forbindelse med overgangen til selv
eje 1911 ønskedes dette klæde erstattet med et 
uden våbener.27

Altertavle (fig. 31), ifølge kalkmalet indskrift 
på korets nordvæg fuldført 1615. Med posta- 
ment, tredelt storstykke, todelt attika og topfelt 
hvorover halvrund gavl.

Det lidt tilbagetrukne postamentfelt indram
mes af dukatsnor og flankeres af fremspring 
med kvindehoved; sidevingerne er formet som 
kvartkartoucher med dyrehoved i profil og 
frugtklase. Over glat frise er kvartrundstav

hvorpå fladsnit. Bøjler med varierede løvema
sker (fig. 32) er udspændt under storsøjlerne, 
der har korintisk kapitæl og prydbælte med 
ovalkartouche udfyldt af putto med lidelsesred- 
skab på forsiden. Puttoen på den nordligste søjle 
har kors, den næste hammer og nagler i hæn
derne og en kugle under fødderne og de sidste 
dels hane og svøbeskaft, dels søjle. På prydbæl
tets sider er kartoucher med frugtklaser, samt 
enten rovfugle (de inderste søjler) eller kvinde
buster (de yderste, fig. 30c).

Midtfeltet kantes af pærestav, mens sidefel
terne rummer muslingeskalnicher, hvori frifigu- 
rer af Troen (fig. 30a) med bog og kors (mod 
nord) og Håbet med due og anker (mod syd). 
Under figurerne er konsoller med kvindehoved
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Fig.31. Altertavle, ifølge kalkmalet indskrift (fig. 29) fuldført juni 1615 (s. 2586). NE fot. 1983. - Altar-piece 
completed in June 1615: according to the painted inscription on the north wall of the chancel.
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og over nicherne trekantgavle. De kartouche- 
formede vinger er prydet med diademhoved (i 
midten), muslingeskaller og båndophængt 
frugtklase. Gesimsen er let fremtrukket og har 
fladsnit på undersiden, kronliste med pærestav 
og bøjler med englehoved.

Attikafelterne, der indrammes af æggestav, 
deles og flankeres af hermer, en kvindelig med 
kvindehoved og kvastsnor med frugter på skaf
tet (mod nord) og to mandlige med løvehoved, 
som gaber over ring med kvastsnor og båndop
hængte frugtklaser (fig. 30b). Hermernes joni- 
ske kapitæler har langt udtrukne volutter og 
draperi. Ovalkartoucher over storstykkets side
felter rummer stående kvindeskikkelser med 
sammenlagte hænder og palmegrene stukket 
om bag armene. Gesimsen er en forenklet ud
gave af postamentets. Topfeltet indrammes af 
pærestav og flankeres af joniske søjler med 
prydbælte, hvorom ringe af rudebosser.74 Kar- 
toucheformede vinger med muslingeskal. På ge
simsens hjørner står engle med korsfaner; en 
tredie, (nu?) vingeløs, sidder på den halvrunde

Fig.32. Løvemaske på en af bøjlerne under altertav
lens søjler, sml. fig. 31 (s. 2586). NE fot. 1983. - 
Lion’s mask on one of the corbels below the columns on the 
altar-piece, cf. fig. 31.

gavl med venstre hånd på verdenskuglen og 
højre løftet i velsignelse.

I sin opbygning står tavlen den samtidige 
tavle i Kolby nær. Dens skæringer virker dog 
mere sammenstykkede, snarest som et resultat 
af et samarbejde mellem forskellige billedskæ
rere. Dyderne i storstykkets sidefelter, figurerne 
på prydbælterne og de tre engle omkring top
stykket synes således at knytte sig til den samme 
Øresundsgruppe som Kolby-tavlens skæringer, 
omend de har et mere manieret præg, med høje 
pander, spidse hagepartier og proptrækkerkrøl
let hår.75 Kvindehovederne på postamentfrem- 
spring og storvinger, maskerne på gesimsbøj
lerne og attikaens kvindeherme udmærker sig, 
ligesom skæringerne på prædikestolen i Ons
bjerg, ved de runde kinder og de halvmånefor
mede, himmelvendte øjne.76 Kvindehovederne 
på de to dydefigurers konsoller kan med deres 
indfaldne kinder minde om figurerne på kirkens 
prædikestol, mens attikaens to mandlige hermer 
har en helt fjerde karakter.

Tavlens staffering er efter en rensning 1913 
hovedsagelig fra 1600’rne, omend med enkelte 
tilføjelser fra 1700’rnes begyndelse. Farvehold- 
ningen er rig, men dæmpet, med blåt på ram
meværket, marmorering i gråt og hvidt på stor
søjlernes skafter samt rødt og brunt på vin
gerne. Dertil kommer en del forgyldning, noget 
laseret sølv og lidt hvidt, grønt og lyst (falmet?) 
rødt. I topgavlen ses det hebraiske Jahvenavn i 
stråler og over dyderne, med gyldne versaler, 
henholdsvis »Fides« og »Spes«. Indskrifterne, i 
forgyldt fraktur på sort bund, henviser til tav
lens malerier. I to spalter i postamentet: »Vor 
Herre Jesus Christus i den Nat der hand bleff
forraad........... Lige saa tog hand oc kalcken effter
Afftens Maaltid_____ «, under storstykkets karnis-
svungne liste: »Christus er forligelsen for Vore 
Synder. i.Iohan:II.«, »Saa elskte Gud Verden, at 
hand gaff sin Enbaarne Søn ... Iohan:III. (16)« og 
»Jesu Christi Blod giør oss Rene aff alle Synder. 
I.Iohan:I«. I gesimsfrisen: »Jeg er liffsens Brød 
... Ioha(n).vi.(35)«, »Hand er Saargiort for Vore 
Misgierningers skyld ... Esai.LIII.(5)« og »Huo 
som æder mit kiød ... Iohan.VI.(54)«, samt i 
attikaens gesims: »Christus er giffuen hen ...
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Fig.33. Altertavlens storfelt med nadvermaleri fra o. 1615, sandsynligvis udført af Laurids Andersen Riber, sml. 
fig. 31 (s. 2589). NE fot. 1990. - The Last Supper. Painting from c. 1615 in the main compartment of the altar-piece, 
probably by Laurids Andersen Riber, cf. fig. 31.

Rom.4. (25)« og »Jeg er Opstandelsen oc Liffuet 
... Iohan.XI.(25)«.

Malerierne, udført i olie på træ, viser Nad
veren (i storstykket), Korsfæstelsen og Opstan
delsen (i attikaen) og Himmelfarten (i topstyk
ket). Ligesom malerierne på Kolby-tavlen kan

de af stilistiske grunde tilskrives den efter
spurgte Laurids Andersen Riber.77 Billederne i 
attika og topstykke er noget forgrovede efter en 
opmaling i 1700’rnes begyndelse.78

Nadvermaleriet (fig. 33), 105x102 cm, er lige
som fremstillingen i Kolby tydeligt inspireret af

Danmarks Kirker, Holbæk amt 176
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et stik udført af Hendrick Goltzius i 1598.79 Kri- 
stus sidder midt i billedet med Johannes i skødet 
og armene udbredt i velsignelse. En apostel 
foran bordet vender sig efter en kande vin, mens 
Judas ved siden af skjuler venstre hånd med pen
geposen bag sin ryg. Hans ansigt er vendt mod 
beskueren, bort fra Kristus.

Korsfæstelsen (fig. 34a) i attikaens nordfelt vi
ser Kristus med tornekrans og stjerneglorie på et 
kors med skriftbånd hvorpå »INIR«(!). Maria 
og Johannes står til siderne, mens Maria Mag
dalene knæler ved korsets fod med en hånd om 
stammen. Billedet er udført efter samme forlæg 
som Ribers altermaleri i Hundslund (DK. Århus

Fig.34a-c. Altertavlemalerier fra o. 1615, formentlig 
udført af Laurids Andersen Riber (sml. fig. 31). a. 
Korsfæstelsen. b. Opstandelsen. c. Himmelfarten (s. 
2590). NE fot. 1983. - Paintings c. 1615 on the altar- 
piece, probably by the hand of Laurids Andersen Riber (cf. 
fig. 31). a. The Crucifixion. b. The Resurrection. c. The 
Ascension.

s. 2661). I fremstillingen af Opstandelsen (fig. 
34b) i attikaens søndre felt står Kristus på den 
sønderbrudte grav, omgivet af henholdsvis so
vende og vågne, stående soldater. Et retkantet 
vindue markerer, at scenen finder sted inden
dørs. Det svarer til et af Ribers malerier på Ribe 
domkirkes (†)altertavle fra 1597 (DK. Ribe s. 
410). På himmelfartsbilledet (fig. 34c) i topstyk
ket ses fødderne af Kristus over en høj, hvor 
hans fodaftryk anes; til siderne svæver to engle, 
mens disciplene henholdsvis står og knæler om
kring højen.

Nadverbilledets farver består af gråt på væg
gene og brunt i flere nuancer til vægtæppet og 
gulvfliserne. Kristi dragt er lilla, Johannes’ grøn 
og rød og Judas’ gul og rød; de øvrige apostle er 
klædt i grønt, rødt, lilla, blåt og gult. I kors- 
fæstelsesscenen er jorden grågrøn og himlen 
rødbrun; Maria er klædt i rødt og blåt, Johannes 
i grønt og rødt og Maria Magdalene i gult. Bag
grunden for Opstandelsen er rødbrun over i det 
hvide; Kristus har rød kappe, mens soldaterne er 
klædt i hvidt og blågråt. I Himmelfarten er jor
den gråbrun og himlen lys brunrød; englene er
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iført hvide gevandter, mens disciplene er i 
grønt, rødt, brunt, lilla, gult og blåt.

(†)Altertavle eller (†)epitafium, 1600’rnes be
gyndelse; det bevarede er formentlig et topfelt 
med flankerende hermer. 1951 fandtes tillige det 
inderste af en †sidevinge.

Feltets ramme er kvadratisk med en side på
60,5 cm; den er profileret og har reliefskåret pæ
restav. De to kvindehermer (fig. 66) er 60,5 cm 
høje, har doriske kapitæler og skafter med dra
perier hvorunder frugter ophængt i ring. På 
†vingen var halvroset i kartouche samt båndop
hæng.

Træværket har bevaret rester af oprindelig 
staffering, lagt på en tynd kridtgrund. Rammen 
er rød med gylden pærestav; desuden er anvendt 
grønt, hvidt og blåt, muligvis smalte. Herme
skafternes bund er cinnoberrød med let marmo
rering og dekorationerne holdt i grønt, rødt og 
gyldent suppleret med lasurfarver på sølv. 
Umiddelbart indenfor guldkanterne er trukket 
smalle streger i hvidt. Vingens staffering svarede 
til hermeskafternes.

Maleriet (fig. 35), i olie på træ, måler 50x48 
cm80 og viser på én gang begivenhederne i 1. 
Mos. 28, 10-22: Jakob, der i drømme loves af
kom, og som dagen efter rejser en sten for at 
markere sin taknemmelighed. Den sovende Ja
kob ligger til højre; han er iført tætknappet trøje 
med opslidsede overærmer og kappe. Drømme
synet ses ved hans side i form af en stige, som 
når himlen, engle vandrer op og ned, og Gud
fader kigger frem foroven. Til venstre er Jakob 
ved at salve den sten, han vil sætte som minde. 
Baggrunden for begge scener er et bakkeland- 
skab med træer og buske samt i horisonten en 
bebyggelse. Farverne er lagt på en tynd kridt
grund og velbevarede.81 Himlen er lyst rød og 
jordsmonnet grønt, Jacob og Gudfader er klædt 
i lyserødt med røde kapper, og englene i 
hvidt.

Delene siges at stamme fra †kapellet på Ky- 
holm,82 men har ingen sikker proveniens, før de 
1935 blev bragt til kirken fra privateje.83 1951 
ophængt på skibets sydvæg.

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 36) 1671, 22 cm høj. 
Sekstunget fod med fodplade, profileret stand

kant og to afsæt. Skaftet er sekssidet, indram
met af profillister og midtdelt af en tolvleddet 
knop. På hvert andet af knoppens led er rude- 
bosser, hvoraf de fem har graverede versaler 
dannende ordet Jesus, den sidste et latinsk kors. 
Glat bæger. På en af fodtungerne graveret våben 
for rigskansler Peder Griffenfeld, der 1674-76 
var øens ejer.84 Under bunden er graveret skri
veskrift: »Stjaalet fra Onsbjerg Kirke 15/16 Oc
tober 1851 Oppløiet paa Bisgaard Mark 25 Mai 
1905«; indskriften skyldes forveksling af et alter
sæt, stjålet fra Tranebjerg kirke 1851, og et, der 
gik tabt ved Onsbjerg præstegårds brand 1858.85 
På en af fodtungerne to stempler: mestermærke 
for Nicolaus Arentzberg (Bøje 177) og Køben- 
havnsmærke 1671.86

2) 1928, 22,3 cm høj, på cirkulær fod med 
afsæt langs kanten og ved overgangen til det cy
lindriske skaft. Som indramning af skaftet tjener 
kugleborter; en lignende om den fladovale knop 
brydes af fire rudebosser, hvorpå graverede ver
saler dannende ordet »INRI«. Glat bæger med 
graveret kors og under mundingsranden tre

Fig.35. Maleri fra 1600’rnes første del, forestillende 
Jakobs drøm, muligvis stammende fra en (†)alter
tavle, sml. fig. 66 (s. 2591). NE fot. 1983. - Painting 
from the first half of the 17th century depicting the Dream 
of Jacob, eventually from an (†) altar-piece, cf. fig. 66.
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Fig.36. Alterkalk fra 1671, udført af Nicolaus Arentz- 
berg, København og forsynet med våben for Samsøs 
ejer 1674-76, Peder Griffenfeld (s. 2591). NE fot. 
1983. - Chalice from 1671, made by Nicolaus Arentzberg, 
Copenhagen, furnished with the coat of arms of the owner 
of Samsø 1674-76, Peder Griffenfeld.

stempler: udvisket mestermærke, Københavns- 
mærke 1928 og guardeinmærke for Christian F. 
Heise.

Fig.37. Disk fra 1800’rne, set fra neden (s. 2592). NE 
fot. 1983. - 19th century paten, seen from below.

Fig.38. Oblatæske udført 1702, af Hans Nielsen Wol- 
gast, København (s. 2592). NE fot. 1983. - Wafer box 
made in 1702 by Hans Nielsen Wolgast, Copenhagen.

†Alterkalk, sikkert anskaffet o. 1851 (jfr. ovf.), 
og formentlig afløst af kalk nr. 2.

Diske. 1) O. 1750, 15,8 cm i tvm. Under bun
den fire stempler, alle mestermærke for Chri
stian Schou, Kalundborg (Bøje 1982, nr. 2246). 
På fanens yderste kant to stempler, begge me
stermærke for H.C. Dahm, Kalundborg (Bøje 
1880); antagelig fra en reparation o. 1844.87 2) 
(Fig.37) 1800’rne, i nybarok stil med tre ben. 
Tvm. 13 cm, højde 4,7 cm. Drevet blomsterbort 
mellem fane og bund, vendt med mønsteret 
nedefter og ben udformet som løvefødder gri
bende om kugler.88

Oblatæske (fig. 38), 1702, cylinderformet, 
tvm. 10 cm, højde 6 cm. Langs æskens under
kant løber en bølgelinie; to tilsvarende flankerer 
et profilled på lågets kant. På oversiden af det 
hvælvede låg er graveret laurbærkronet spejl
monogram »RE« over palmegrene. Under bun
den graverede skrivebogstaver: »D=H=E« og 
fire stempler: mestermærke HN over (17)00 for 
Hans Nielsen Wolgast (Bøje 282), Københavns- 
mærke 1702, guardeinmærke for Conrad Lu- 
dolph og månedsmærke tvillingerne.

Alterkander. 1) 1800’rnes anden halvdel, af 
porcelæn fra Bing & Grøndahl. Sort med guld
kors og -kanter. 2) 1947, 26,7 cm høj. Cirkulær
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Fig.39. Sygesættets kalk med futteral, dateret ved en 
graveret indskrift under fanen på den tilhørende disk, 
som udover årstallet 1664 rummer navnene på sogne
præsten Jens Hansen Borchardsen og øens patron 
Caspar Gersdorff (s. 2593). NE fot. 1983. - Chalice 
belonging to communion set for the Sick. Underneath the 
banner on the paten engraved inscription with the names of 
the vicar Jens Hansen Borchardsen, and the island’s patron 
Caspar Gersdorff, as well as the date 1664.

fod, øverst afsluttet med flad, rund knop; pære- 
formet korpus og fladt låg med håndgreb af 
form som enkelt spiral. På foden og under bun
den er med versaler graveret »Tranebjerg kirke 
1947« og »Minde om Jacob Engberg læge paa 
Samsø 1891-1935 og hustru Ingeborg Schiørring 
skænket af deres børn«. Desuden fire stempler: 
mestermærke for firmaet Frantz Hingelberg, 
Århus,89 Sterling Danmark og to ens lødigheds- 
mærker: »925 Sølv«.

En i alterkande af porcelæn blev slået itu i for
bindelse med kirketyveriet 1851 (jfr. ovf.).90

Ske, 1904, med tre stempler på skaftet: me
stermærke for A. Fleron,91 Københavnsmærke
1904 og guardeinmærke for Christian F. Heise.

Sygesæt, bestående af kalk og disk fra o. 1664 
og oblatæske fra 1857. Kalken (fig. 39) er 12 cm 
høj og har sekstunget fod med fodplade og let 
hulet standkant. Profilled indrammer såvel skaf
tet som knoppen, der har seks glatte tunger på 
over- og underside. Lille bæger. Den tilhørende 
disk er 9,2 cm i tvm. Under fanen er graverede 
versaler: »Anno mdclxiv patrono loci Casparo

Fig.40. Alterstage med graverede våbener for foged 
på Søllemarksgård Jacob Brun og hustru Dorte 
Hansdatter, samt årstallet 1632 (s. 2594). NE fot. 
1983. - Altar candlestick with the engraved coats of arms of 
the bailiff of Søllemarksgård, Jacob Brun, and and his wife, 
Dorte Hansdatter, together with the date 1632.

Gerstorfio. pastore Iano Burchardio« (År 1664, 
dette steds patron Caspar Gersdorff, præst Jens 
Hansen Borchardsen).92 På modstående side

Fig.41. Graverede våbener på alterstagernes lyseskål, 
sml. fig. 40 (s. 2594). NE fot. 1990. - Engraved coats of 
arms on the cups of the altar candlesticks, cf. fig. 40.
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Fig.42. Elfenbenskrucifiks udført o. 1700 og skænket 
af komtesse Clara Danneskiold-Samsøe 1954 (s. 
2594). NE fot. 1990. - Ivory crucifix made c. 1700, and 
presented to the church in 1954 by Countess Clara Danne
skiold-Samsøe.

graveret skriveskrift: »Restaureret 1866«. Den 
cylinderformede oblatæske er 4,5 cm i tvm. og
1,5 cm høj; den har perlestav øverst og nederst 
på kanten og hvælvet låg med graveret skrive
skrift: »NLH 1857«, dvs. Niels Lunde Hansteen, 
kirkens præst 1818-58. Under bunden tre stemp
ler: mestermærke for Århus-guldsmeden Georg 
Christian Adler Wolf (Bøje 1438) og to ens lø- 
dighedsmærker. Opbevares i ældre futteral af læ
der med guldtryk og rødt fløjlsfor.

Alterstager (fig. 40), skænket 1632, 58 cm høje. 
Kraftig fod med tre afsæt og skaft bestående af 
pæreformet led, fladt, skarpkantet led og kugle
led. Store lyseskåle, som foden med tre afsæt, 
hvoraf det midterste har graverede våbener (fig. 
41), til venstre med vandret bjælke hvorpå 
»AGS LAG«, blomsterbuket(?) og kalk(?), til 
højre med kvindeskikkelse holdende sværd og

bæger (kalk?). Desuden initialer IB og DB, for 
fogeden på Søllemarksgård Jacob Brun og hans 
hustru Dorte Hansdatter Brun. I midten under 
våbenerne ses årstallet 1632.93

Syvarmet stage, o. 1900-10, 51 cm høj. Grundt- 
vigstage med rund fod, hvorpå graveret skrive
skrift: »Til Tranebjerg Kirke fra Harald og Kir
stine Lund«.

To kandelabre, 1961, udført af bronzestøber 
Troels Erstad, Århus, af bronze, 171,5 cm høje, 
hver med tre lys. Gave fra Samsø Bank.25 I kor
buen.

Krucifikser. 1) (Fig. 42) o. 1675-1700. Elfenben 
på fornyet korstræ, beslægtet med krucifikser i 
Flakkebjerg (DK. Sorø s. 805) og København S. 
Ansgar (DK. Kbh. By 5, s. 414). Den 32 cm 
høje figur, som formentlig er af tysk oprindelse, 
hænger i strakte arme med ansigtet opad og 
blikket himmelvendt. Skulderlangt, let krøllet 
hår og fuldskæg, muskuløs krop med svagt af
tegnede brystvorter og ribben, uden sidesår. 
Om lænderne et snoet reb, hvorom der er slået 
et folderigt klæde. Fødderne lagt over hinanden 
og fæstnet med én nagle. Skænket af komtesse 
Clara Danneskiold-Samsøe 1954 og i forbindelse 
med en restaurering samme år anbragt på et nyt 
korstræ, af eg, sortbejdset.94 På alterbordet.

2) 1800’rne, af messing på sandsynligvis nyere 
korstræ. Den 19 cm lange figur hænger i strakte 
arme med det tornekronede hoved bøjet ned 
mod højre skulder. Lukkede øjne, skulderlangt, 
blødt krøllet hår og fuldskæg. Folderigt lænde
klæde med knude i skridtet og fødder, samlet 
med én nagle, hvilende på suppedaneum støbt 
sammen med figuren. Et skriftbånd af messing 
med »INRI« i reliefversaler er fæstnet på det 37 
cm lange korstræ. Ophængt over mindeplade 
nr. 1 på nordre sideskibs vestvæg.

†Alterbøger. Efter kirketyveriet 1851 fandtes 
den »gamle Billedbibel fra Tranebjerg Kirke ... i 
aldeles sønderreven Stand«.95

Alterskranke, muligvis opsat i forbindelse med 
arbejdet i koret i 1860’ernes slutning, svarende 
til skranker i Onsbjerg og Besser samt i kirke
ejerens kirker på Sjælland.96 Af træ, halvrund 
med udsvajede ender, ved hvilke kannelerede 
søjler med flade knopper. Rækværk af slanke,
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drejede balustre. Håndlisten står i poleret træ, 
mens balustrene er blågrå. 1844 kunne dørene i 
†alterskranken ikke lukke.22

Font (fig. 43), med romansk kumme af rødlig 
granit og fod udført 1923. Tvm. 72 cm. I kum
mens næsten lodrette sider ni konturhuggede ar
kadebuer, hvorover små kors skærende en ring
linie lidt under kummens munding.97 Rester af 
rød maling. Foden, af lysegrå granit, er udfor
met som cylinder på omvendt terningkapitæl og 
har imod øst indhugget »1923«.

Fonten, der 1758 synes at have stået i nord
kapellet,98 blev 1863 flyttet fra sin afsides plads 
ved norddøren til koret, og muligvis samtidig 
anbragt på en fod af mursten, som inden 1901 
cementpudsedes." I skibets nordøsthjørne ud 
for korbuens nordre vange.

Dåbsfad (fig. 44), o. 1550, sydtysk, af mes
sing. Tvm. 62 cm. I bunden dreven bebudelses- 
fremstilling omgivet af inderst en ring af slidte 
minuskler, den fem gange gentagne indskrift

Fig.43. Døbefont af granit. Kummen er romansk, 
foden fra 1923 (s. 2595). NE fot. 1983. - Granite font. 
The bowl is Romanesque, the base dates from 1923.

Fig.44. Dåbsfad fra o. 1550 med fremstilling af Be
budelsen i bunden (s. 2595). NE fot. 1983. - Baptismal 
dish, c. 1550, with representation of the Annunciation at 
the centre.

»mivehue(?)«, måske suppleret med et »h«;100 
yderst ring hvori en akantusomvunden stav.101 
På fanen to rækker stemplede ornamenter, in
derst malteserkors, yderst tostilkede blade.

Dåbskande, 1947, af tin, 31,5 cm høj. Pærefor- 
met korpus, på låget lodretstillet kors hvorom 
ring. Om hals og krop to runde vulster, hvor
imellem henholdsvis Kristusmonogram over 
laurbærkrans og (sammenskrevet) »Trane
bjerg) K(irke)« over årstallet 1947. Med skrive
skrift på den runde fod: »Lad de smaa Børn 
komme til mig. Marcus Ev. 10.14.«, med versa
ler i låget: »Med tak for rige oplevelser i Trane
bjerg kirke skænket af kirkeværge Bent Ras
mussen og hustru Johanne Margrethe, f. Sned
ker (4 - 1 - 1947).« Under kandens bund og i 
låget ses stempler for firmaet Frantz Hingelberg, 
Århus.

†Fontegitter, sandsynligvis indelukke med si
der udført som fyldingspaneler og dør. Nævnt i 
forbindelse med reparationer 1827-28 og 1845, 
da pladsen ved fonten fandtes for trang.22

Prædikestol med samtidig himmel, skåret 1593 
(fig. 48). Stolen består af fem fag, fire jævnbrede 
og et smallere, muligvis yngre102 (ved opgan-
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Fig.45. Løvemaske på en af prædikestolens gesims
bøjler, sml. fig. 48 (s. 2597). NE fot. 1983. - Lion’s 
mask on one of the pulpit’s corbels, cf. fig. 48.

gen). Mellem fagene er skiftevis mandlig og 
kvindelig herme. Postamentet brydes af hjørne
fremspring med enkelt kassetteværk og drejede 
hængeknopper. Storfelterne, der indrammes af 
æggestav, rummer postament hvorover arkade 
med joniske kvartsøjler og englehoved i svik
lerne. I de brede fag er søjleskafterne kannele
rede, bueslaget tungekantet og arkaderne ud
fyldt med ovalkartoucher hvori figurer. I det 
smalle fag har søjlerne høje, glatte prydbælter, 
bueslaget er glat med tre medaljoner, og arkade
feltet har niche med muslingeskal øverst og fi
gur. Figurerne, evangelisterne og Gudfader, er

Fig. 46-47. Detaljer af prædikestolen, sml. fig. 48 (s. 
2597). 46. S.Johannes. Ulla Kjær fot. 1990. 47. 
S. Mattæus. NE fot. 1983. - Details of the pulpit (cf. 

fig. 48). 46. St.John. 47. St. Matthew.
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vist stående med deres symboler og navngivne 
ved skårne versaler på postamentet; i det smalle 
felt ses »S. Matevs Evangelis 93« (fig. 47) og i de 
øvrige »S. Marcvs 93«, »Creator Mvndi 93«,103 
»15 S. Lvcas: 93« og »S. Iohannes 93« (fig. 46). 
Indskriften under Lukas er fordybet og årstallet 
fordelt på fremspring under kvartsøjlerne, mens 
de øvrige indskrifter står i relief på tynde træpla
der, der sekundært er sømmet på postamen- 
terne.104

De adskillende hermer, med joniske kapitæler 
og skafter med løvemaske på kartouche over 
frugtbundt, er nøgne bortset fra en af hvert køn, 
der bærer kyras af bånd. De to andre kvindeher
mer holder bæger. Gesimsen har glat frise og 
bøjler med løvemasker over kannelerede knægte 
på hjørnerne (fig. 45). Under den fremsprin
gende håndliste105 er småkonsoller.

Frisefelterne på postament og gesims rummer 
reliefversaler på henholdsvis dansk og latin. På 
postamentet, regnet fra opgangen: »Exod: 
4. (12) so gack nv hen ieg vil vere med din mvnd 
oc ler dig hvad dv skalt sic«, »Esa: 59.(21) min 
and som er hos dig oc mine ord som ieg hafver 
lagt i din mvnd skvlle icke vige fra din mvnd«, 
»lerem: 1. then som digh hafver skabt hand er 
din b.sk(ytt)er oc din igenlosere den som kaldes 
Gvd ofver alverd«,106 »Ieremie. 6. (fejl for 7.(3)) 
bedre107 eders lefnet oc vesen saa vil ieg bo hos 
eter i tenne sted. 1593« og »I:siræ: 33.(3) it for
standigt minske holder ved Gvds ord oc Gvds 
ord er hannvm vist som kiær tale«. På gesimsen: 
»Mat: 24.(42) vigilate q(ui)a nescitis dem ne 
q(ue) haram«, »Marc: 8.(35) q(ui) (per)diderit 
animam svm pro permeet evang: salvam faciete 
am«, »Mat: 17.(5) hic est fili(us) me(us) di- 
lect(us) in q(u)o mihi bene compla ipsvm adite«, 
»Lvce: 11.(28) beati q(ui) avdivnt verbvm dei et 
cvstodivnt illvd« og »Ioh: 6.(27) op(er)amini 
non cibvmq q(ui) (per)it sed q(ui) (per)manet in 
vitam æternam«.

Yngre sekssidet, svungen underbaldakin og 
firsidet bærestolpe, muligvis fra 1882, da synet 
ønskede prædikestolen anbragt lidt lavere.25

Himlen har fem frie sider og en noget længere 
vægside med udsavninger til hvælvpillen. Lave 
hængestykker, gennemløbende frise, kraftigt

Fig.48. Prædikestol med skåret årstal 1593, muligvis 
ændret i forbindelse med stafferingen 1620 (s. 2595). 
NE fot. 1983. - Pulpit with carved date 1593, possibly 
altered in connection with the polychromy of 1620.

tandsnit og spærformede topstykker hvori eng- 
lehoved. På hjørnerne og fire af topstykkerne 
står småtårne kronet med månesegl, mens det 
midterste topstykke bærer et krucifiks: Den tor
nekronede Kristus har let bøjet hoved og luk
kede øjne; lændeklædet er bundet med knude på 
højre hofte og de krydslagte fødder fæstnet med 
én nagle. Himlens underside er ved seks kraftige 
profillister delt i felter og har i midten detaljeret 
skåret roset med hængedue. Frisen bærer relief-



2598 SAMSØ HERRED

Fig.49. Stolegavle med skåret årstal 1639 og initialer 
for arvingen til fogedembedet, Jens Brun og hans 
moder Dorte Hansdatter (s. 2598). NE fot. 1990. - 
Bench-ends with carved date 1639, and the initials of the 
heir to the office of bailiff, Jens Brun, and his mother Dorte 
Hansdatter.

versaler: »Ioha: 3.(16) sic devs dilexit mvndvm / 
vt filivm svvm vnigenitvm daret / vt omnis 
q(ui) credit in evm non (per)eat / sed habeat vi- 
tam eternam / Esa: 45.(22) convertiminini ad me 
et salvi eritis«.

Muret trappe og opgangspanel med tre glatte 
fyldinger; begge dele muligvis fra 1882, da sto
len ønskedes sænket.25

Stafferingen, fremdraget 1913, stammer fra 
1600’rne, med enkelte tilføjelser fra 1700’rnes 
begyndelse. Den omfatter en sortbrun bund
farve på rammeværket, en gråhvid i kurvens fel
ter, og ansatsen til en rød marmorering bag her
merne. Rødt er desuden, sammen med guld, 
den dominerende farve på de arkitektoniske og 
ornamentale led; på figurernes dragter findes 
lyst blåt og blågrønt. Indskrifterne er gyldne. I 
to af evangelisternes opslåede bøger ses sorte 
versaler, i Lukas’ retvendt i forhold til figuren, 
»LYIP CPI«, og i Johannes’, retvendt i forhold 
til beskueren, »1620 HIM«. Det betegner for
mentlig årstallet for stafferingen og muligvis 
malerens signatur. Underbaldakinen og bunden 
i lydhimlen er blågrå; i to af himlens felter er

malet ialt syv sorte stjerner. Underbaldakinens 
østside har malet versalindskrift: »Istandsat Aar 
1913 under Nationalmuseet af Niels Terman- 
sen«. Opstillet ved skibets sydvæg mellem før
ste og andet fag.

Stolestaderne, der rummer gavle fra 1639 og 
1655, er udført 1935-37 af snedkermester Martin 
Thomsen med anvendelse af træ fra et (†)stole- 
værk opstillet 1850-51.

1) (Fig. 49) 1639, tre gavle med dobbeltfelter 
forneden og topstykker, der over halsstykke 
med kartouche flankeret af volutbånd har engle- 
hoved i medaljon omgivet af beslagværk og 
frugtbundter, jfr. gavle fra 1587 i Århus dom
kirke (DK. Århus s. 565), og degnestol. Fordelt 
på halsstykkernes kartoucher er reliefskåret års
tal 1639 og initialerne I.I.S.B og D.H.D.B., for
modentlig for arvingen til fogedembedet, Jens

Fig.50a-b. Stolegavle med skåret årstal 1655 og initia
ler, muligvis for provst Hans Svane (s. 2599). NE fot. 
1983. - a-b. Bench-ends with carved date 1655 and initials, 
possibly of Hans Svane, rural dean.
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JacobSøn Brun og hans moder, Dorethe Hans- 
Datter Brun.93 Gavlene står afrensede, omend 
med spor af forgyldning på udskæringerne. -
O. 1935 bragt til kirken fra Brattingsborg. Nu 
som de tre forreste i østrækken i nordkapellet.

2) (Fig. 50a-b) 1655. To gavle hvorpå hermer 
med jonisk kapitæl og skaft med frugtsnor op
hængt i ring. Langs kanterne er dukatbånd og 
øverst frisefelt hvorpå tre lodrette stave. Gesims 
med tandsnit og æggestav. Topstykker som på 
gavle nr. 1, blot med diademhoveder. I kartou- 
cherne reliefskåret »1655«, og »M.H.S.P.O.S.« 
(Magister Hans Svane Provst over Samsø(?)). 
Gavlene har rester af ældre staffering bestående 
af en brun og hvid marmorering på bunden, 
samt grønt, rødt og blåt suppleret med gyldent 
på udskæringerne. - Bragt til kirken fra Brat
tingsborg sammen med gavle nr. 1 og opstillet i 
den sydlige stolerække, øst og vest for indgan
gen.

3) 1935-37, udført af Martin Thomsen med 
anvendelse af sæder og rammeværk til de nu 
lukkede rygstød fra et 1850-51 opsat (†)stole- 
værk. Gavle inspireret af henholdsvis stolegavle 
nr. 1-2 og degnestolen. På topstykkerne engle- 
hoveder, i kartoucherne forskellige reliefskårne 
årstal og initialer: »1935«, »1936«, »1937«, 
»J.C.V.T.« (sognepræst Jens Christian Victorius 
Terkildsen), »B.R.« (kirkesanger og -værge 
Bent Rasmussen), »S.T.C.« (organist Sigrid 
Toft Christensen), »C.F.« (ringer Christian Fri- 
bert) og »M.T.« (snedkermester Martin Thom
sen).108 Mod væggene er gavle afsluttet med 
vandrette gesimser. Egetræsmalede.

(†) Stolestader. 1700 trængte stolenes vægpane
ler til reparation, og 1800 manglede stole på 
begge sider af gangen låger.109 1850-51 opstille
des nye stole; de havde tremmer i ryggen og 
glatte gavle med svungen overkant, jfr. de sam
tidige stole i Kolby, Onsbjerg og Besser.1101881 
fandtes 62 stole;111 de ønskedes 1906 malet, efter 
at synet 1905 havde afvist en anmodning fra me
nighedsrådet om nye stolestader udført i en 
»smukkere og renere kirkestil«.25

Armstol til præsten, 1874,112 med ryg hvori ud
skåret kristne symboler: På topstykket kors med 
Jesumonogram flankeret af trekanter i stjerner

(Guds øje i stråleglans?); herunder bueslag om
sluttende due med oliegren. På ryggens bagside 
rudeformet felt med »AK 1874« i relief. En †stol 
til præsten var 1817 brøstfældig.22

Degnestol (fig. 51), sandsynligvis indehol
dende dele fra 1614, men i sin nuværende form 
et resultat af ombygninger 1654 og 1935-37. 
Forpanelets postament er ved profillister adskilt 
fra fire glatte højkantfelter; herover en glat frise 
med tandsnit og æggestav. På de tilsvarende 
inddelte gavle er postament og frise forbundet 
med tre lodrette, tæt sammenstillede borter, de 
yderste med dukatsnore, den midterste med 
fladsnit udformet som ranke med dyrehoveder. 
Øverst er en halvroset. Topstykkerne, med for
billede i en række gavle fra 1587 i Århus dom
kirke (DK. Århus s. 565), jfr. stolegavle nr. 1,

Fig.51. Degnestol sammenstykket af dele fra 1614, 
1654 og 1935-37. På lågen malet monogram fra o. 
1700, muligvis »DL« (s. 2599). NE fot. 1983. - Parish 
clerk’s pew put together from pieces dating from 1614, 
1654, and 1935-37. The painted monogram on the door is 

from c. 1700, possibly »DL«.
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bærer nu »anno« (i reliefversaler) »1654« i kar- 
toucherne på den vest-, henholdsvis østvendte 
gavl. 5-tallet, der skiller sig ud ved at være for
dybet, synes dog at have erstattet et reliefskåret 
1-tal. Åbenbart er årstallet ændret i forbindelse 
med, at topstykkets øverste del er fornyet og et 
ekstra topstykke føjet til på dets bagside, dvs. 
ud mod kirkerummet.113 I det tilføjede topstyk
kes kartouche læses »L.I.H.«, sandsynligvis ini
tialerne for degnen Lukas Iørgensen Horsens, 
hvis navn genfindes i en reliefskåren versalind
skrift øverst på pultbrættet: »Lucas Georgi 
Horsnensis svbminister hvivs ecclesiæ anno 
1654«. Fra 1654 stammer muligvis også stolens 
to døre,114 der ved kraftige profillister er delt i to 
fyldinger og forsynet med udsavede topstykker, 
hvorpå fladsnit.

Stolen fik ved en restaurering i forbindelse 
med fornyelsen af kirkens stoleværk 1935-37 til
føjet bagpanel med gavle som forpanelets, blot 
uden topstykker. Ved samme lejlighed blev træ
værket renset for ældre malingsrester.115 I døre
nes øverste fyldinger er dog bevaret malede mo
nogrammer indenfor palmegrene, formentlig 
fra o. 1700: »DL(?)« og »SAM«; det sidste sand
synligvis for Sophie Amalie Moth.116 I skibets 
sydøsthjørne.

Murede bænke, muligvis fra 1817, da de to år 
tidligere nedtagne sæder var genopsat.22 Langs 
våbenhusets øst- og vestvæg, med mørklake- 
rede træsæder.

†Bænke i koret til skolebørnene, opsat langs 
nordvæggen, formentlig efter synets anmod
ning 1819.22

Skammel, indeholdende dele fra 1686. 29 cm 
høj med 37 cm langt og 22 cm bredt sæde; i 
sædet er indfældet 16,5 cm bredt bræt med ud
skåret kartouche, hvorom skårne versaler »M - 
S - D«, »1686« og bomærke af form som kryds 
med kroge på to af armene og tværstreg på en 
tredie. På de muligvis 1957 udskiftede †ende- 
stykker117 fandtes 1901 initialerne MSD og PPB 
samt bomærke udformet som hankekors med to 
skråstreger udgående fra skæringen. I sakristiet.

†Skabe. 1731 blev der udført et skab til messe
klæder.24 1874 udskiftedes skabet i sakristiet,22 
formentlig med et, som ifølge ældre fotografier

havde kuglefødder og dør med arkadefylding. 
En †servante med tilbehør anskaffedes 1904.27

Pengeblok, 1800’rne(?),118 højde 62 cm over 
gulvet. På toppen jernplade med pengeslids fast
holdt af to ombukkede jernbånd; på siden låge 
med hængsler, flankeret af vandrette jernbånd. 
Egetræsmalet. Ved stolegavl i nord, ud for ind
gangsdøren.

Pengebøsser. 1) 1900’rnes begyndelse, af mes
sing, kasseformet med topstykke, hvorpå relief
versaler: »Kirkebøsse«.119 I våbenhuset. 2) O. 
1950(?).120 Trækasse med kvadratisk grundflade 
og pengeslids i låget. Mørklakeret. Fastgjort til 
træsædet på den murede bænk langs våbenhu
sets vest væg. 3) Nyere vidjekurv med rund 
tragt i låget. I våbenhuset.

*Pengebøsse, 1800’rne. Sortmalet messing, 
klokkeformet med tragt i toppen. Fastgjort til 
lille hylde foran tavle med glatte halvsøjler til 
siderne og tredelt, tunget topstykke, jfr. Kolby 
og Onsbjerg. Tavlens søjler og topstykket er 
sorte, midtpartiet gyldenbrunt med nyere, sort
malet stejlskrift: »Gud elsker en glad Giver«. 
Derunder, med sort kursiv: »De Corinther 9.8« 
(fejl for 2. Kor. 9.7). Formentlig identisk med en
o. 1910 omtalt gammel pengebøsse.25 I præste- 
gårdsstalden.

En †pengetavle, nævnt 1808, var 1820 i mådelig 
forfatning.22

Klingpung, 1800’rne(?), medjernbøjle, hvortil 
der er fæstnet en tilspidset læderpose. Stærkt 
slidt. Skaftet har rester af maling.

Dørfløje. 1) O. 1868, svarende til døre i Kolby 
og Onsbjerg. Fløjdør med to gange fire næsten 
kvadratiske fyldinger og spidsbuet overfelt, 
hvori femsidet, korsprydet fylding flankeret af 
spidsbuede. Mørkt egetræsådret. Mellem vå
benhus og skib.121 2) 1871 (?), fladrundbuet rev
ledør med kraftig jernlås og -lukke. Lakeret træ. 
Mellem skib og tårntrappe.122 3) 1954, udført ef
ter tegning af Marinus Andersen, fyldingsdør 
med udvendig beklædning af lodretstillede plan
ker. Mørkbejdset. 4) 1959, udført efter tegning 
af Marinus Andersen. Revledør med lodret be
klædning. Rødbrun. Yderdør til våbenhuset. 
5-6) 1962, udført efter tegning af Marinus An
dersen, fladrundbuede fyldingsdøre i naturtræ.
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Mellem kor og sakristi samt som yderdør til sa
kristiet. †Dørfløje. 1) 1869,22 spidsbuet, med fem 
fyldinger: to spidsbuede flankerende lille, rude- 
formet, samt nederst to rektangulære med af
skårne hjørner. I den 1954 nedrevne mur under 
pulpituret. 2) O. 1870, svarende til nr. 2. Mel
lem kor og sakristi, afløst af nr. 5. 3) 1870’erne, 
rektangulær fløj med fire fyldinger, hvorover 
spidsbuet felt med tre indsat i spejlet over den 
fladrundbuede døråbning. Yderdør til tårnet, af
løst af nr. 3.123 4) 1870’erne, spidsbuet revledør. 
Yderdør til sakristiet, afløst af nr. 6.123 5) 1877,22 
spidsbuet revledør. Yderdør til våbenhuset, af
løst af nr. 4.

Et †pulpitur er omtalt 1803 og 1809; sidst
nævnte år er tillige omtalt en lukket stol på pul
pituret.22 O. 1869 fik pulpituret efter synets øn
ske bl.a. et nyt gelænder;124 svarende til alter
skranken.125 Fjernet 1954.

Orgel, 1954, med 11 stemmer og én transmis
sion, to manualer og pedal, bygget af Th. Fro- 
benius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Ho
vedværk: Principal 8’, Rørfløjte 8’, Oktav 4’, 
Waldfløjte 2’, Mixtur, Dulcian 8’. Brystværk: 
Gedakt 8’, Rørfløjte 4’, Principal 2’, Quint 
1 1/3’; manuelt betjente låger. Pedal: Subbas 16’, 
Principal 8’ (transmission) samt to forberedte 
stemmer (Nathorn 4’ og Fagot 16’). Orgelhus i 
ubehandlet eg, tegnet af Marinus Andersen. I 
vest. †Orgel, 1909, med fem stemmer og oktav- 
koppel, ét manual og pedal (formentlig an- 
hængt), bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade. Tredelt facade i nygotisk stil. Spillebord i 
orgelhusets nordside. På pulpitur i vest.126

Fem salmenummertavler, opsat i perioden 
1935-51, alle udformet som glatte plader med 
søm til metalnumre, i udskårne rammer. 1-4) 
Udført af Tony Møller og Marie Mortensen, 
Roskilde.127 I rammer, der til siderne og nederst 
smykkes af fladsnit, øverst af englehoved i me
daljon omgivet af frugtklaser og oprullede 
bånd. Den ene har reliefskårne versaler hen
holdsvis under topstykket og midtpå: »Daab« 
og »Nadver«. Brunmalede med rammer i brunt, 
rødt og gyldent på mørkeblå bund; indskrif
terne er forgyldte. 5) Udført og skænket af

Fig.52. Lysekrone nr. 1, ophængt 1697 til minde om 
skipper Jens Hansen (s. 2602). NE fot. 1983. - Chan
delier, no. 1, 1691, to the memory of Jens Hansen, ship’s 
master.

snedkermester Martin Thomsen 1951,25 arkitek
tonisk opbygget ramme med kvindehermer til 
siderne, kronliste med tandsnit og trekantgavl 
med englehoved. På postamentet er felt med 
årstallet 1951 i relief. Lakeret.

(†)Salmenummertavler. 1812 udførtes to nye 
salmenummertavler foranlediget af, at synet 
1808 konstaterede, at »Psalmernes Nummere 
skrives paa 2 løse Stoel-Dørre, naar disse 
komme paa deres Sted, behøves 2 sorte Bretter 
dertil«.22 De var måske iblandt de o. 1910 
nævnte syv, med tavlelak malede tavler,128 af 
hvilke fire er bevaret i præstegårdsstalden.

Præsterækketavle, 1926, udført af snedkerme
ster M. Thomsen og malermester A. Søren
sen.25 Rektangulær tavle i ramme, der til siderne 
har dukatsnore endende i kvaster, nederst tand
snit og øverst trekantgavl med englehoved. 
Sortmalet med ramme i grønt, gyldent, blåt og 
rødt; navne og årstal er malet med hvid kursiv. 
Nederst, med mindre typer: »Denne Tavle er 
opsat 1926«. På nordkapellets østvæg.

Kirkestævnetavle, 1800’rne, 25,5 cm høj og
35,5 cm bred trætavle. Sortmalet med hvid frak- 
tur: »Lyses til Kirkestævne«.

To *bibelske basrelieffer, 1874.25 Af gips, 60x55 
cm, kopieret efter Bertel Thorvaldsens Maria 
med børnene Jesus og Johannes Døberen, samt 
Kristus, der velsigner børnene.129 Indfældet i
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Fig.53. Klokke nr. 1, o. 1400-25, formentlig støbt af 
Nicolaus Eskildsen (s. 2603). NE fot. 1990. - Bell no. 
1, c. 1400-25, probably cast by Nicolaus Eskildsen.

muren under det 1954 sløjfede pulpitur. Nu i 
præstegårdsstalden.
- Lysekroner. 1) (Fig. 52) 1697. Stor hængekugle 
med lille, profileret knap og forsænket bånd 
med reliefversaler: »Skiper sl: lens Hansøns ar- 
fuinger nemmelig hustruen Giertrud Iacobsdaa- 
ter oc brodersønen Hans Hansøn, hafver den sl: 
mand til æreminde oc kiercken til prydelse ladet 
dene lyse chrone bekaste(!) anno 1697«. Otte s- 
formede, bladsmykkede lysearme, hvorover 
otte knudekonturerede pyntearme. Stamme be
stående af skive- og kugleled, nu kronet af hånd 
holdende om ring.130 Ophængt i jernstang med 
forgyldte kugler og nederst smedejernsorna- 
ment bestående af fire spiraler. I skibets første 
fag.

2) O. 1900, nyrenæssance med balusterformet 
stamme og stor hængekugle. Otte større og otte 
mindre lysearme med delfingab og profilhove
der. Ophængt i spinkel jernstang med forgyldte 
kugler, i skibets tredie fag.

3) 1913. Barokform med kraftigt profileret 
stamme og stor hængekugle hvorpå graveret 
fraktur: »Skænket til Tranebjerg Kirke af Sogne
præst C. Schiørring og Hustru Jul 1913«. Otte 
lysearme, hver med to skåle, otte pyntearme 
med klokker. Ophængt i spinkel, forgyldt stang 
med forgyldte kugler. I tårnhvælvingens østre 
kappe.

4) Anskaffet 192125 og ophængt 1929.27 Seks- 
armet med leddelt skaft og hængekugle hvor
under skiveled samt profileret knap; med gra
verede versaler under skiveleddet: »Til minde 
om genforeningen med Sønderjylland 1920«. 
Seks pyntearme med klokker udgående fra 
spejlvendt c-formede led. Samme ophæng som 
nr. 2. I nordre sideskib.

5) Skænket 1946, udført af bronzestøber G. 
Erstad-Petersen, Århus, som kopi af krone fra 
1692 i Trinitatis kirke, Fredericia.25 Stor hænge
kugle med graverede versaler efterfulgt af frak
tur: »To the Glory of God In loving Memory of 
Sergt. William Dudley Palmer RAF VR. the 
only son of William Hurry & Mary Palmer of 
Gorleston-on-Sea, England Born April 19th 
1915, & who gave his life for the cause of free
dom May 15/16 1942. He is buried in this 
churchyard.« Otte lysearme hvorimellem pyn
tearme med spir, øverst to gange otte pynte
arme. Ophængt i spinkel jernstang med skifte
vis forgyldte kugler og samlinger. I skibets an
det fag.

Kirkeskibe. 1) 1850-51, model af linieskibet 
»Christian VIII«, som blev sprængt i luften 
1849. Med navnet »Frederik Syvende« i gyldne 
versaler på hakkebrættet. Tre master, to batteri
dæk og dæksbatteri samt to hækkanoner. Skro
get er sort med hvid portgang, under vandlinien 
mørkegrønt; agterspejlet sort med forgyldte ud
skæringer. På kølen, med hvidmalede versaler: 
»Dette skib skjenkede kjøbmand Jens Peter Gyl
ling og hustrue Gjertrud Gylling af Traneberg til 
Traneberg kirke og lode det ophænge der den ... 
1851« (bagbord side) og: »Til minde om at det 
augustenborgske oprør er undertrykt, freden 
igen oprettet og Danmark opretholdt efter tre 
aars haarde kampe« (styrbord side).131 Ophængt 
i jernstang med gråhvide kugler i skibets tredie
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Fig.54. Klokke nr. 2, støbt af Jørgen Hansen 1654. På 
legemet våbener for lensmand på Kalundborg, Hans 
Lindenow og hustru, Elisabeth Augusta, Christian 
IV.s datter (s. 2604). NE fot. 1990. - Bell no. 2, cast by 
Jørgen Hansen 1654. It bears the coats of arms of the Lord 
Lieutenant, at Kalundborg, Hans Lindenow and his wife, 
Elisabeth Augusta, Christian IV’s daughter.

fag, umiddelbart vest for gjordbuen. 2) Bygget 
1863-64 af bådebygger Morten Jensen Øster, 
ophængt 1866. Tremastet bark ved navn »De 6 
Sødskende«, jfr. sortmalet versalindskrift på ag
terspejlet: »De 6 Søsked«(!). Skroget er øverst 
blåt med forgyldt portgang, nederst grønt; på 
kølen med hvidmalet skriveskrift: »Til min 
Fødestavnskirke fra Ballen Juleaften 1866. M. J. 
J. Øster« (styrbord side) og »Med tak for alle 
Barndomsminder Med Haab at Havn jeg ogsaa 
finder« (bagbord side).132 Ophængt i jernstang 
med gråhvide kugler i nordkapellets søndre 
hvælvkappe.

Tårnur, fabrikeret ved 1800’rnes midte af A.
H. Funch, bestående af et ottedages gangværk 
med stiftgang, og slagværk, anbragt side om 
side i hver sit støbejernsværk (højde 42 cm 
(selve værket, ialt 99), længde 109 cm, bredde 40 
cm (selve værket, ialt 78)). Står i klokkestok
værket, ud for skiven på tårnets sydside; istand
sat 1965 af Ingemann Sørensen.

*Tårnur, fra 15-1600’rne. Smedejernsramme 
samlet med kiler (højde 107 cm, længde 98 cm,

bredde 52 cm). Døgnværk med hagegang, og 
timeslagværk, anbragt i hinandens forlængelse 
med fælles lodret taphulsstiver. De fire hjørne
stivere fortsætter nedefter som udadbøjede ben, 
foroven med stiliserede blomster. Begge værker 
har trævalser, slagværket med tandhjulsudveks- 
linger og udvendig optrækning; gangværket 
med fire direkte påsatte optrækssving, afslut
tende med knopper. Hesteskoformede spærvær
ker; seks hammerløftestifter. Mellemhjul (mang
ler) og gangværk. (Hagegang og pendul mang
ler). Konventionel udløsning (mangler). Uret 
har oprindelig haft spindel og balance. Kron- 
hjulsbøjlen er endnu i behold. Timeviserværk til 
timeviser.

Det stærkt forrustede værk synes at være for- 
færdiget i Østjylland. Nu i Samsø Museum, 
Tranebjerg.

Klokker. 1) (Fig. 53) o. 1400-25, sandsynligvis 
støbt af Nicolaus Eskilii. Tvm. 86 cm, med mi- 
nuskelindskrift flankeret af rammelister: »S(anc)- 
t(u)s s(anc)t(u)s s(anc)t(u)s d(omi)n(u)s d(eu)s 
sabaoth pleni sv(n)t coeli et t(er)ra gl(ori)a t(ua) 
(h)ossa(nna) i(n) excel(si)s« (Hellig, hellig, hel
lig er Herren, Gud Zebaoth, himmel og jord er 
fuld af din herlighed. Hosianna i det høje(ste). 
Foran indskriften er et aftryk af en medaljon(?) 
med et udvisket stempel. På legemet under ind
skriftbåndet, ligeledes med minuskler: »Maria 
help«, efterfulgt af støbermærke udformet som

Fig.55. Detalje af klokke nr. 2, sml. fig. 54 (s. 2604). 
NE fot. 1990. - Detail of bell no. 2, cf. fig. 54.
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Fig.56. Epitafium over Oluf Clausen Royem, †1704 
(s. 2604). NE fot. 1983. - Wall monument for Oluf 
Clausen Royem, †1704.

et kors med tre tværstave, den midterste buet.133 
Ophængt i slyngebom.

2) (Fig. 54) 1654, støbt af Jørgen Hansen, som 
i disse år var ved at flytte sin virksomhed fra 
Østjylland til Kalundborg.134 Tvm. 128 cm. Om 
halsen versalindskrift i fire linier flankeret af 
rammelister: »Anno 1654 vdi ærlig och velbyr
dig och strenge herre her Hans Lindno (Linde- 
now) til Vfversnis (Iversnæs)135 Danmarckis ri
gis raad oc kongelig maistis befalingis mand paa 
Kallingborig (Kalundborg) slot med hans elske
lig velborne; frøken Elisabeh(!) Gvstavs (Augu
sta) saavel som hedrlig oc høylærdet mand 
m(agister) Hans Svane prost paa Samsø saa och 
Bertel lensen Galten fyrge(!) sogenne præst her 
Iens Bertelsen nv sognepræst til Trandbiere 
kirck oc Iens Brwn i S(ø)llemarck gaard kong

maystit ridefoget ofwer Samsø vdi dieris tid stø
bet denne klock.136 H. A. S. O. P. S.«.137 Over 
indskriften er en rudimentær bladbuefrise, un
der den palmetter. På legemet våbener for Hans 
Lindenow og hans hustru Elisabeth Augusta, en 
datter af Christian IV og Kirstine Munk. Mod
sat våbenerne ses et Jesumonogram flankeret af 
kommaformede tegn. Umiddelbart over slag
kanten er fem plus fire profilringe, på selve kan
ten udviskede versaler: »... osen aos ... [Iør] gen 
Hansen« (fig. 55).

Ved ringningen efter Christian IX.s død 1906 
blev klokken så beskadiget, at kronen måtte 
fjernes og klokken fæstnes direkte på en støbe
jerns-vuggebom.25 Nu ophængt i slyngebom.

Klokkestol, 1988, udført efter forslag fra inge
niør Søren Abrahamsen, Århus. Elastisk stål
konstruktion med klokkerne ophængt i pendul
arme. †Klokkestole. Sandsynligvis har begge 
klokker oprindelig været fæstnet til tårnets bin
debjælker. Senere opsattes klokkestol hvilende 
på to bjælker, der var spændt ud mellem syd- og 
nordsidens østligste glamhuller; klokkestols- 
bjælkerne var kæmmet ned i egebjælke på gul
vet og dragerværket bygget sammen med tår
nets tagrem. Begge disse løsninger medførte 
dog en kraftig stødpåvirkning med deraf føl
gende revneskader i tårnets murværk.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 56) o. 1704, Olvf Clavsen 
Royem, *november 1685, †13. okt. 1704. Hvæl
vet, skjoldformet messingplade, ca. 30 cm høj, 
med graveret skriveskrift. Fastgjort på oval træ
plade, 107x65 cm, med udskåret akantus, hvori 
øverst to engle, til siderne to putti; de sidste med 
den ene hånd løftet imod gravskriften. Umid
delbart over og under messingpladen er engle- 
hoveder. På tre af træpladens sider er der bevaret 
drejede knopper.

Bladværket er grønt, rødt og hvidt og eng
lene naturligt farvede. Træpladens bundfarve er 
sort; yderst løber et ca. 6 cm bredt, gråmalet 
bånd med sortmalede versaler: »Af sneese tre og 
fire som trolig op-fostred ere paa Tranbiergs he
licon her een vi seer nedlagt at være hver sørger
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som blef klecked op med ham næst faderen til 
disse mange hvor iblant er Wigandt Movrid- 
zen«. Hang 1758 »neden i kirken« og 1874 på 
muren ved opgangen til tårnet.138 Nu på tårn
buens nordside.

2) O. 1796, over Simon Kokansky, fordum 
sognedegn i 34 år til Tranberg menighed, *1723, 
†1796, med hans hustru Johan(n)e Christine 
Monteløv, *1723, og deres sønner, Jens Carl 
Kokansky og Johanis Kokansky, begge døde 12 
år gamle (jfr. gravsten nr. 16). Gråhvid marmor, 
76x35 cm, med indskrift i fordybet kursiv ind
ledt med »Dum spiro spero Mea spes est unica 
Christus« (så længe jeg ånder, håber jeg, mit 
eneste håb er til Kristus) og afsluttet med »Vive 
Memor Leti« (lev - huskende på døden).139 For
mentlig fra første færd og i al fald siden 1874 
(jfr. fig. 12) indmuret i det udvendige spejl over 
norddøren.

*Epitafium (fig. 57), o. 1681, med stærkt ud
slidt indskrift, ifølge ældre afskrifter over mag. 
Jens Borchard, tidligere sognepræst til Trand- 
berg, *1635 i Ribe bispegaard, †1681 i Trand- 
berg, 46 år minus 17 dage, samt to hustruer, 
Ingeborg N. Foss, moder til Maren og Karen 
Borchard, *1638 i Lund, †1676 i Trandberg, 
med fem børn, i sin alders 38. år, ægteskabets 
12. år; og Elisabeth Margrethe Bartholomæi 
D(atter), moder til Ingeborg og Johanne Marie 
Burchard, *30. sept. 1653 i Kiøbenhavn. Sand
synligvis opsat af hustru nr. 2, »som med sin nu 
levende Kiæreste Mag. Mathia Ivaro Vellejo 
Sogne-Præst her til Kirken, fød 1653, den 29. 
Sept. i Vejle, haaber i sin Tid at finde hos disse 
deres salige Mennisker den Hviile, og hos Gud 
den Ære, som Verdens ufortiente Misgunst dem 
ikke skal hindre.«140 Oval egetræsplade, 62x49 
cm, med forgyldt fraktur på sort bund, indsat i 
en udhugget og bemalet sandstensramme, nu 
uden topstykke, 129x110 cm. En bladkrans om
kring skriftpladen holdes af to engle, der knæler 
i skyer til siderne; herunder er et tværovalt ind
skriftfelt og nederst hængestykke med vinget ti
meglas over kranium. Englene har rester af ly
serød bemaling, mens det tværovale felt er sort 
med hebraisk indskrift i forgyldte versaler. Epi
tafiet, der blev bragt til kirken fra privateje 1935,

har formentlig oprindelig hængt på korets syd
væg.141 1958 blev indskriften, en rekonstruktion 
udført oven på den afvigende, men næsten for
svundne oprindelige, konserveret. Pladen blev 
derpå ophængt i det nyindrettede sakristi. Nu i 
flere dele i præstegårdsstalden.

Fra et (†)epitafium, 1600’rnes slutning, stam
mer sikkert et topstykke, 112 cm langt, med 
skårne våbenskjolde omgivet af kartoucher med 
frugtbundter; øverst et englehoved. I skjoldene 
en sekundær bemaling i rødt, grønt og brunt 
(hænder over hus samt træ?). I præstegårdsstal
den.

(†)Epitafium, jfr. (†)altertavle.
†Epitafier. 1) Opsat 1685, en stor tavle, sand

synligvis af træ, over hr. Sören Nielsen Pind, 
*1567 i Aarhuus, præst til Trandberg på Samsøe 
1601, †28. sept. 1611, i sin alders 44. år, af hvilke 
han var præst i ti år. Sal. Dorthea Povls Datter, 
*1589 i Trandberg præstegård, gift med hr. Sö
ren Nielsen 1602, levede i ni år, avlede fem søn-

Fig.57. *Epitafium over Jens Borchard, †1681, og 
hans hustruer, Ingeborg Foss og Elisabeth Margrethe 
Bartolomæusdatter (s. 2605). Nu i præstegårdsstal
den. NE fot. 1990. - *Wall monument for Jens Borchard, 
†1681, and his wives, Ingeborg Foss and Elisabeth Mar
grethe Bartolomæusdatter. Now in the rectory stable.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 177
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ner og en datter. Derefter gift med sal. Berthel 
Jensen 1612, levede 40 år, avlede tre sønner og 
fire døtre, †1652 i hendes alders 72. år. Med 
mindevers: »Sømmeligt er det en Qvinde Dens 
Gierning berømmer hinde Om denne taler 
Sandhed ud, Rigelig velsignet hende Gud Og 
ved tvende Mænd i Ægteskab. Tretten Børn 
naadelig gav. Efterlevende Klagen bar, Af alt 
Uroe Roelighed har«.

Desuden over hr. Berthel Jensen, *1584 i Hal
ten præstegård, præst til Trandberg 1611, †1662 i 
sit 78. år, af hvilke han var præst i 51. Med min
devers: »Som Tiiden sig skikket, levet han, 
Holdt sig Christelig efter sin Stand, Blev fristet, 
var tolmodig, Enten ud eller ind, mild godig, 
Raade, forlade og holde god Fred, Tragte der
efter med Lyst og Glæde, Enhver gav Trøst i 
Sorg og Møde, Levede glad, og salig døde«.

I »den nederste afdeelte Ramme paa samme 
Tavle« er alle tretten børn anført:

Anne Sörens Datter, *1602 i Trandberg præ
stegård, gift med Peder Jensen snedker i Kolbye 
1625, avlede fem sønner og fem døtre, boede og 
døde i Kolbye, 48 år gammel.

Poul Sörensen, *1604, gift med Karen Knuds 
Datter 1639, avlede sønner og døtre, boede og 
døde i Besser 1679, 75 år gammel.

Niels Sörensen, *1606 i Trandberg, været 
hjemme i 12 år, tjente hr. Anders Friis i 12 år, 
»Høylovlig Ihukommelse Kong Christian den 
Fierde som Kiøken-Skriver« i 11 år, tolder i Aar- 
huus i tre år, ridefoged over Friderichsborg len 
og tillige Canonicus i Aarhuus i 14 år, derefter 
renteskriver og forstander over Wartou i fem år; 
gift første gang 1636 med Sitzel Jens Datter, av
lede to sønner og een datter, gift anden gang 
1648 med Dorthe Anders Datter, avlede to søn
ner og fem døtre, boede og døde i Kiøbenhavn 
1662, 56 år gammel og ligger der begravet i Vor 
Frue Kirke.

Christen Sörensen, *1606, været hos sine for
ældre i 12 år, tjent hr. Lindenau til Hundslund 
for Opvarter i ti år, håndskriver fire år, foged 
over Iversnis og Tybring seks år, skriver på Cal- 
lundborg-Slot to år, uden bestilling seks år, tol
der og rådmand i Aarhuus 13 år, gift med Sid- 
selle Niels Datter og avlede en Søn, boede og

Fig.58. Mindetavle opsat 1711 af forvalter Hans 
Mouridsen og hustru Kirstine Andersdatter (s. 2607). 
NE fot. 1983. - Memorial tablet put up in 1711 by Hans 
Mouridsen, steward, and his wife, Kirstine Andersdatter.

døde i Nyekøbing i Siælland 1659, 53 år gam
mel.

Hans Pind, *1608, gift med Maren Christens 
Datter 1649, boede og døde i Aarhuus 1659, 51 
år gammel.

Sören Pind, *1611, været hjemme 18 år, haft 
sine handlinger på Samsøe, †1681 i Pilemark, i 
sin alders 70. år.

Hr. Berthel Jensens ægte børn.
Mette Berthels Datter, *1613 i Trandberg, gift 

1636 med Laurids Poulsen, 1652 med Jens Jen
sen, boede og døde i Alstrup 2.juni 1671, 58 år 
gammel.

Knud Berthelsen, *1615, gift 1653 med Mette 
Hans Datter, avlede en søn, boede og døde i 
Hillerød ved Friderichsborg 1658, 44 år gam
mel.
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Maren Berthels Datter, *1617, gift 1639 med 
hr. Hans Sörensen, præst til Terslev og Schielle- 
berg sogne, og avlede een søn og to døtre, bo
ede og døde i Slagelse 1659, 42 år gammel. Ved 
hendes bryllup her var alle 13 søskende forsam
lede.

Hr. Jens Berthelsen, *1620, præst i Trand
berg, gift med Bodil Hans Datter 1650, boede 
og døde i Trandberg 21. marts 1664, 44 år gam
mel.

Karen Berthels Datter, *25. maj 1622, gift 
27. feb. 1648 med Thomas Thorsmede, handels
mand ved Friderichsborg 26. nov. 1667, fem 
sønner og fem døtre, †8. maj 1682, 60 år gam
mel.

Kaj Berthelsen, *28. marts 1625, tog 12. april 
1636, 11 år gammel, »paa fremmede Steder 
baade udi Tydskland, Dannemark og Norge udi 
49. Aar«, gift 13. okt. 1654 med Ingeborg Riis af 
Magdeburg, avlede to sønner og to døtre, nu i 
dette år 1685 død i sin alders 60. år.

Dorthe Berthels Datter, *1627, 1649 gift med 
Oluf Povlsen, dernæst 1683 med Jörgen Mor
tensen.142 Epitafiet hang 1758 midt i kirken.

2) O. 1719, malet trætavle med latinsk grav
skrift over sognepræst Mads Wejle (Mads Iver
sen Wellejus), †1719 (jfr. gravsten nr. 9). 1874 i 
materialhuset.

Mindetavler. 1) (Fig. 58) opsat 1711, med rimet 
indskrift: »Anno 1711 Da ott’ oc tiv Aar regnes 
Kand, Hans Mouritzen har Været, forvalter Her 
paa SamSøe-land, Og sig og sine Næret; I Nit
ten Aar Hand levet Har, Med Kierlig Egte- 
mage, Kierstine Andersdaatter var, I disse Aar 
og dage, Med fem-ten børn Velsignet alt, Gud 
det i Naade giver, I deres tal de blifver talt, som 
vel forsiunet blifver, saa lenge Vi Her efter skal, 
Paa SamSøe Hafve boelig, formære her Vor da
ges tal, Gud lad os leve roelig, Dend nu and- 
tendte pest og Krig Gud Naadelig bortvende, 
Gud skaane os med Naadens flig, Gud os for 
sine Kiende, Der leve Maa paa Samsøe land, 
som Israel i Gosen, til vi bliver sat i bedre Stand,
I Chanaam seer Rosen, af Sarons himle=hafve- 
beed, Naar Gud os til sig Henter, Gud lad os 
være da bereed, og finde det vi Venter.« Sand
sten, 138x71 cm, med reliefkursiv på prikket

bund; i hjørnerne glatte, kvadratiske felter, 
hvorimellem der på de tre øverste sider er smalle 
palmetteborter i relief. På den glatte kant ne
derst er sekundært indhuggede versaler: »Con= 
tinuerede tienesten udi 34 aar til 1717«. Bunden 
står rødmalet,143 reliefbogstaver og -borter er 
gyldne. De indhuggede versaler er udfyldt med 
gult. Sandsynligvis som oprindelig indmuret i 
nordkapellets vestvæg.144

2) 1864, opsat af våbenbrødre og venner for 
Clemmen Rasmussen, *18. dec. 1840 i Pille
mark, såret på Als 29.juni 1864 og †27.nov. 
1864 på sygehuset i Augustenborg. Sort, glatsle
ben marmor, 59x76 cm, med fordybede, nu 
sporadisk forgyldte versaler. Oprindelig indfæl
det i profilramme og indmuret i den nu ned
revne mur foran norddøren, nu i sydvæggen i 
skibets andet fag, vest for indgangsdøren, over 
mindetavle nr. 5.

3) 1948,25 opsat af Tranebjerg menighedsråd 
for cand. mag. Kaj Snedker Rasmussen, *9. maj 
1908 i Tranebjerg, †3. dec. 1944 i tysk koncentra
tionslejr i Veersen ved Meepen og begravet i 
Ryvangen 16.juli 1947. Rød, glatsleben mar
mor, 51x66 cm, med buet overkant. Indskrift i 
fordybede versaler afsluttet med mindevers i 
skråtstillede: »Den kamp er forbi, du stred for at 
vinde: vort land at befri fra voldsmand og 
fjende«. Indmuret i våbenhusets østvæg.

4) 1948,25 opsat af Tranebjerg menighedsråd 
for skibsfører Johan Hansen, *19. aug. 1911 i 
Ballen, †13. marts 1945 i tysk koncentrationslejr

Fig.59. Gravsten nr. 1, romansk (s. 2608). NE fot. 
1990. - Tombstone no. 1. Romanesque granite slab.

177*
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Fig.60. Gravsten nr. 2, over sognepræst Søren Niel
sen Pind, †1611 (s. 2608). NE fot. 1983. - Tombstone 
no. 2 of the vicar Søren Nielsen Pind, †1611.

ved Hamborg og begravet i Ryvangen 16. juli 
1947. Svarende til nr. 3, med mindeordet: »Gud 
monne sceptret bære, og alting vel han gør«. 
Indmuret i våbenhusets østvæg.

5) 1948,25 for Jacob Berthelsen, *1. april 1828 i 
Tranebjerg, †8. maj 1848 for sit fædreland i træf
ningen ved Snoghøj. Opsat af Tranebjerg me
nighedsråd i hundredåret for hans død. Sort, 
glatsleben marmor, 41,5x50,5 cm, med fordy
bede versaler, indmuret i skibets sydvæg under 
mindetavle nr. 2.

Gravsten. 1) (Fig. 59) romansk, af rødlig gra
nit, trapezformet, 75x25-35 cm. I hele stenens 
længde konturhugget processionskors udformet 
som hjulkors, jfr. sten nr. 1 i Onsbjerg. Ind
muret i korets sydøstre hjørne, umiddelbart 
over jordsmonnet.145

2) (Fig. 60) o. 1611. Figursten over hr. Søren 
Nielsøn Pindt, fordum prædikant til Franbierg 
soge(!), gift med Dorte Povelsd(atter) i ni år, 
avlede fem sønner og en datter; †28. sept. 1611, 
44 år gammel.146 Gråhvid kalksten, 90x92 cm, 
med skråtstillede reliefversaler i to linier på ram
men. I midten halvfigurportræt af fuldskægget 
mand iført baret, vingekjortel og pibekrave med 
armene krydset over brystet og en bog i højre

hånd.147 Over hans hoved tredobbelt bueslag 
med indre hulkant fortsat ned langs siderne; i 
sviklerne englehoveder. Ligesom 1874 indmuret 
i korets nordvæg øst for sakristidøren.

3) 1600’rne. Nedslidt figursten over en ukendt 
mand, sandsynligvis sognepræst. Lysegrå kalk
sten, 82x64 cm. Indenfor bred ramme brystbil
lede i relief af mand iført pibekrave og ba- 
ret(?),148 til venstre for mandens hoved reliefver
salerne »IB« og på rammens nederste del spor af 
indskrift i fordybet fraktur. 1962 nedlagt i gulvet
1 sakristiets nordøstre hjørne.

4) 1600’rne(?), fuldstændig nedslidt. Rød 
kalksten, 168x94 cm. Øverst til højre rester af et 
relief, muligvis evangelistsymbol. Trappesten 
ved våbenhuset.

5) O. 1640, over Clement Rasmussøn, født i 
Stafuens, boede og døde i Bronby 11. okt. 1640,
78 år gammel. Desuden hustruen Dorethe Tøn- 
nisdaater, †ll. okt. 1644, i sin alders 7.(?) år. Av
lede i 40 års ægteskab fem sønner og en datter. 
Grå kalksten, 195x110 cm, med revner hen
holdsvis tværs over stenen og herfra til over
kanten. Fordybede, skråtstillede versaler dæk
kende det meste af fladen. Over indskriften er 
den opstandne Kristus i uregelmæssigt ovalfelt, 
under den et tværovalt felt med vinget timeglas 
og kranium over knogler (på jordklode?). I 
hjørnerne cirkelmedaljoner med evangelistsym
boler over skriftbånd hvorpå navne i fordybede 
versaler. Under de øverste medaljoner er skjolde 
med henholdsvis anker og flammende hjerte un
der initialerne DTD (Dorethe TønnisDatter).

1787 er der mellem de øverste hjørnemedal
joner og skjoldene tilføjet: »Tilhører Sørren Jør
gen Søn og Marren Jensdatter Brundbye 1787«; 
indskriften, med fordybet kursiv, bryder ind 
over det højre skjold.149

På kirkegården nordvest for ligkapellet,150 nr.
2 fra venstre i nederste række.

6) O. 1650, (?) Clemmendsen, *1613, boede 
og døde i Brundby(?) 1677, 64 år gammel, og 
Anne Mi[kkels]datter, *12. juli(?) 1619, med 
hvem han levede i ægteskab og avlede fem døtre 
og (?) sønner. Hun døde □ i sit □. år. Rødlig 
kalksten. 180x110 cm, med nederste venstre 
hjørne afslået og en del revner. Fordybede versa
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ler på midten, flankeret af forsænkede bånd med 
bladranker og englehoveder i profil. Over ind
skriften ovalfelt med den opstandne Kristus un
der nedslidt latinsk indskrift i fordybede versa
ler. Et forsænket felt øverst rummer englehoved 
og et tilsvarende felt på stenens nederste del vin
get timeglas og kranium over knogler. I hjør
nerne ses cirkelmedaljoner med evangelistsym
boler over skriftbånd med navne i fordybede 
versaler.

1787(?) er der øverst i skriftfeltet tilføjet en 
indskrift i fordybet kursiv: »Tilhører Sørren Jør
gensen og Marren Jensdatter Brundbye 178. (?)« 
(jfr. sten nr. 5). På kirkegården nordvest for lig
kapellet, nr. 3 fra venstre i nederste række.

7) O. 1700, over Jens [Jensen], født i Ørby, 
†169(?) smst., 62 år gammel, og Kiersten Jør- 
gensdotter, med hvem han levede i ægteskab
2. (?) år, uden børn; hun døde □ □ år gammel. 
Grå kalksten, 215x140 cm, med fordybede, 
skråtstillede versaler i ovalfelt omgivet af kryd
sende, lancetformede blade. Øverst er engleho
ved, i sviklerne rosetter og forneden, under en 
vulst, som afgrænser stenens nederste sjettedel, 
to kartoucheformede skjolde hvori hjerter med 
blade(?). I hjørnerne cirkelmedaljoner med 
evangelistsymboler.

Mellem skjoldene er der sekundært, sandsyn
ligvis efter forudgående afslibning af fladen, til
føjet en indskrift i fordybet kursiv: »Tilhørende 
Manden(?) Jens Jens Søn og ..sdatter i Ørby«

På kirkegården nordvest for ligkapellet, 
yderst til venstre i nederste række.

8) O. 1716, over Tonnes Jensson, født i 
Branby(!), †9. juli 1716 smst., 69 år gammel. 
Gift i fire år med Dorethe Jensdatter, født i 
Ørby, avlede fire sønner, boede og døde i 
Brandby 2. nov. 1685, 38 år gammel. Gift anden 
gang i 26 år med Dorethe Sørrens datter, født i 
Brandby, død smst. (i Brundby) 17□, □ år gam
mel. Avlede en søn og en datter. Rødlig kalk
sten, 148x105 cm, med fordybet kursiv i ovalfelt 
markeret ved fordybet linie og dækkende det 
meste af stenen; i de udsparede hjørner er øverst 
rosetter og nederst henholdsvis timeglas og kra
nium. Gravskriften afsluttes med bibelord, 
mens der på rammen forneden er et samtidigt

Fig.61. Gravsten nr. 9, over sognepræst Mads Vejle, 
†1719 (s. 2609). NE fot. 1983. - Tombstone no. 9 of the 
vicar Mads Vejle, †1719.

tankerim: »Glasset rinder tiden gaar Evigheden 
forestaar«.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, nr. 4 
fra venstre i nederste række.

9) (Fig. 61) o. 1719, over mag(ister) Mads 
Wejle, *29. sept. 1653 i Vejle, kaldet som sogne
præst til Tranberg menighed 1681, forrettede sit 
embede i 38 år, †1719, 66 år, to måneder og 
nogle dage gammel (jfr. †epitafium nr. 2). Rød
brun kalksten, 123,5x94 cm, med revne på 
tværs lidt under midten. Indskrift i fordybede 
versaler afsluttet med »Mærk læser at hans lif 
alvorlig var og ærlig hans tro var fas(!) til Gud 
hans dod(!) den blef og hærlig«. I al fald siden 
1874 indmuret i korets nordvæg vest for sakri
stidøren.

10) O. 1738. Sørren [Jørgen]sen Snedker, 
*1675 i Trandbjerg, boede og døde smts 1738,
63 år gammel, gift i 31 år med Anne Jachobs- 
datter, †1753, 77 år gammel, avlede to sønner og 
tre døtre. Gråhvid kalksten, 190x114 cm, med 
fordybet kursiv på den glatte ramme. Stenens
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nederste ophøjede del, hvori et kartoucheind- 
rammet felt med rester af fordybet kursiv, tjener 
som sokkel for to kvindelige allegorier: til ven
stre Håbet med anker, til højre muligvis »Occa- 
sio«, det lykkelige tilfælde, svingende et klæde 
over hovedet.151 På midten og foroven er ophøj
ede felter; det midterste, ovale, rummer et relief 
af tremastet fuldrigger på bølger, mens det 
øverste, der omgives af kartoucher og yderst 
vingede kranier(?), har rester af reliefversaler, 
muligvis et bibelord.152 Under skibet er indhug
get »SIS« og »AJD«, for Søren Jørgensen Sned
ker og Anne JakobsDatter.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, 
yderst til højre i øverste række.

11) 1700’rnes anden halvdel, over Peder Ras
mussen, *17..(?) i Pillemark, †1807 i sin alders 
70. år, og Katrine Jensdatter, *1726 i Trandberg, 
†1801, i sin alders 77. år. Hun blev gift første 
gang 1756 med Peder Hendrichsen, de levede 
sammen i syv år og avlede tre børn. Hun kom i 
andet ægteskab 1763; det varede .(?) år og vel- 
signedes med en søn og en datter. Grå kalksten, 
195x93 cm, med fordybet kursiv i ovalfelt om
sluttet af krydsende lancetblade med blomster. 
En knælende putto over feltet holder bladene på 
plads, mens to putti nederst sidder med hånden 
under kinden som tegn på sorg; albuerne støtter 
på henholdsvis et kranium og et timeglas, mens 
den ene fod hviler på en kartouche bundet under 
skriftfeltet. Under kartouchen anes indskrift i 
fordybet kursiv. På stenens ramme er flettebort, 
i dens hjørner cirkelmedaljoner hvori relief
fremstillinger af solsikke, georgine, rose og 
hvedeaks. Sandsynligvis fra samme værksted 
som sten nr. 7 og 8 i Kolby.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, 
yderst til højre i næstøverste række.

12) O. 1771, over Maren Jens Datter, *23. 
nov. 1725 i Ørbye, boede og døde smst. 21. juni 
1771, 45 år og 7 måneder gammel. Gift med Pe
der Pederson i 23 år; velsignedes med fire sønner 
og to døtre, hvoraf de fire sønner er forhen hen
sovet. Lysegrå kalksten, 205x183 cm, med for
dybet kursiv (navne med store skønskriftbog- 
staver) i tværovalt felt på stenens midte. Over 
og under feltet er vandrette vulster, øverst en

Fig.62. Detalje af gravsten nr. 13, over Jens Jensen 
Ladefoged, †177(1?), og hustru Mette Pedersdatter, 
†1780 (s. 2610). NE fot. 1990. - Detail of tombstone no. 
13 of Jens Jensen Ladefoged, †177(1?), and his wife, Mette 
Pedersdatter, †1780.

relieffremstilling af den opstandne Kristus og 
nederst et tankerim: »Her hviler Dydens kiere 
Ven Ey hendes Dyder skal igien Af Eftertiden 
glemmes Hun from oprigtig Eyegod beviste sig 
i sind og mod det af enhver istemmes«. I stenens 
hjørner er cirkelfelter med evangelistsymboler.

1783 er der på nedre ramme tilføjet fordybet 
kursivindskrift: »Tilhører Jens Mortenson og 
Bodil Pedersdatter i Ørby 1783«. På kirkegår
den nordvest for ligkapellet, yderst til venstre i 
øverste række.

13) O. 1780. Jens Jenssen Ladfoged, *15. maj 
1704 i Østerby, †april 177(1?), gift 1741 med 
Mette Pedersdatter, *14. sept. 1708 i Ørbye, 
†1780. Forældre til to sønner og to døtre. Grå 
kalksten med orthoceratitter, 167x88 cm, med 
fordybet kursiv (navne med store skønskrift- 
bogstaver) i forsænket ovalfelt omgivet af blad
krans hvorom bånd med sløjfe forneden. Øverst 
tværovalt felt med vinget timeglas (fig. 62), ne
derst et tilsvarende hvori kranium over knogler. 
Stenens kant er skråfaset; i dens hjørner ses cir
kelfelter med solsikke, georgine, rose og hvede
aks; herover indskrifterne »Jobs 14 c 2 v« (øverst 
til venstre), »Psalm 103 c 18 v« (øverst til højre), 
»Esaias 40 c 7 v« (nederst til venstre) og »Johan-
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nis 12 c 24 v« (nederst til højre).153 Under ind
skriften et konturhugget bomærke udformet 
som seksoddet stjerne med opadvendt pil på det 
ene ben.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, nr. 2 
fra venstre i næstnederste række.

14) O. 1785, over Morten Mortensen, *1762 i 
Kolbye, boede og døde 1792 i Trandberg i sin 
alders 30. år. Gift med Mathe(?) Jørgensdatter 
1784 og fik med hende en søn. Kom i andet æg
teskab 1786, med Anne Jørgensdatter, *1769 i 
Pillemark; dette ægteskab varede i seks år og 
velsignedes med fire døtre. Grå kalksten, 
200x132 cm, med fordybet kursiv i ovalfelt ind
rammet af bladkrans omvundet af bånd med 
sløjfe nederst. Over feltet, på en bladkrone an
bragt på bladkransen, sidder putto med timeglas 
støttet på knæet; øverst bomærke udformet som 
T med skråstreger på benet. Under skriftfeltet 
er tværovalt felt og til siderne ranker med knæk
bånd endende i store kvaster. På rammen er pæ
restav og i hjørnerne bladkransede cirkelmedal
joner med evangelistsymboler.

Formodentlig ret kort tid efter stenens opsæt
ning er der i ovalfeltets øvre svikler indhugget 
gravskrifter i fordybet kursiv for »unge Karl og 
Købmand« Niels Olesen, *1707 i Østerby, 
†2. marts 1753 i Trandberg, 45 år og 5 måneder 
gammel, og Margrethe Olesdatter, *1710 i 
Østerby, †1773 i Trandberg, 63 år gammel.154 I 
det tværovale felt læses »Til Hører HCPL 
ADND 1850«.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, 
yderst til venstre i næstøverste række.155

15) O. 1786, over Mathe(?) Jörgensdatter, 
*1746 i Pillemark, gift første gang 1775 med Jens 
Ollesen i to år og avlede tre døtre, anden gang
1784 med Morten Mortensen i et år og avlede en 
søn (jfr. gravsten nr. 14); †1786 i Tranberg, 40 år 
gammel. Grå kalksten, 194x134 cm, med revne 
over nederste højre hjørne. Fordybet kursiv 
(navne med store skønskriftbogstaver) i svagt 
hvælvet ovalfelt, hvorom glat ramme med 
øverst bladkrone, nederst englehoved. Foroven 
tremastet fuldrigger på bølger, flankeret af blad
ranker (fig. 63).r Forneden cirkelfelt omgivet af 
blade, der danner sokler for to store putti på

Fig.63. Udsnit af gravsten nr. 15, over Mathe(?) Jør
gensdatter, †1786. Fuldrigger flankeret af putti, hvor
af den til venstre bærer blomster, den til højre segl og 
neg (s. 2611). NE fot. 1990. - Detail of tombstone no. 15 
of Mathe(?) Jørgensdatter, †l786. From the left, a putto 
with flowers, a fully rigged ship, and a putto with a sickle 
and a wheat sheaf

ovalfeltets sider: Den ene med pengepung knu
get mod brystet, nedadvendt kande i hånden og 
en lille, nøgen skikkelse på knæ med oprakte 
hænder foran sine fødder; den anden med vægt 
og sværd, Retfærdighedens symboler. I stenens 
hjørner er mindre putti. De øverste (fig. 63), 
hvoraf den ene holder blomster, den anden segl 
og neg, står på tværstave udgående fra ovalfel
tets overside. De nederste, den ene med blom
ster og den anden, ret ødelagte, med kappe over 
skuldrene, står under buer dannet af de to store 
puttis sokler. Stenen har flad ramme, hvorpå 
nedslidte mindeord i fordybet kursiv. Muligvis 
fra samme værksted som gravsten nr. 6 i Kolby.

På kirkegården nordvest for ligkapellet, som 
den første fra venstre i næstnederste række.156

16) O. 1807. Simon Kokansky, *1724 i 
Kundby i Selland, †1796, 73 år gammel, fordum 
sognedegn til Tranberg menighed i 34 år, og hu
stru Johanne Christine Mondelöv, *1723 i Had- 
gaard i Jylland, †1807, 84 år gammel. De blev 
gift 1756, levede sammen i 39 år og avlede fem 
børn. Grå sandsten, 148x95 cm, med fordybet 
kursiv i ovalfelt omgivet af bladkrans; bånd 
vundet om kransen danner foroven hjerte, for
neden sløjfe. I hjørnerne er forsænkede cirkel
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medaljoner med solsikke, georgine, rose og 
hvedeaks under skriftbånd hvorpå henvisninger, 
med fordybet kursiv, til bibelsteder som på 
gravsten nr. 13.

Stenen lå indtil 1932 foran norddøren (jfr. epi
tafium nr. 2).157 Nu på kirkegården nordvest for 
ligkapellet, nr. 3 fra venstre i næstnederste 
række.

17) 1800’rne(?), Anders Andersen(?), fordum 
ladefoged på Samsø. Brudstykke, af rødlig 
kalksten, nuværende højde 88 cm, bredde 98 
cm. Reliefkursiv (navnet med versaler) i rund
buet felt flankeret af pilastre med bladkapitæler 
og skafter hvorpå ranker. På vinkelbøjet bånd 
over skriftfeltet indskrift i versaler: »Jeg ved at 
min frelser lefver og skal opvacke mig af jor
den«. Over buen er et englehoved og i sviklerne 
lancetblade indstukne i laurbærkranse. Et hul, 
ca. 15x2 cm, øverst på skriftfeltet er sandsynlig
vis beregnet til et opretstående (jern)kors. På 
kirkegården nordvest for ligkapellet, nr. 5 fra 
venstre i nederste række.

18) O. 1858, over Niels Lunde Hansteen, 
*30. jan. 1788, †8. juni 1858, sognepræst for Tra
neberg menighed i 37 år. Gråhvid sandsten, 
170x87 cm, med fordybede versaler indenfor 
profileret kant. På kirkegården umiddelbart øst 
for sakristiet.

†Gravsten. 1) O. 1846, over Viggo Kruse, 
*1844, †1846. Rødlig sandsten, 53x37 cm. 1983 
på kirkegården ud for korets sydmur.

2) O. 1847, over Lovise Augusta Kruse, 
*1756, †1847. Gråhvid sandsten, 94x63 cm. 1983 
på kirkegården ved korets sydøstre hjørne.

3) O. 1848, over Maria(?) Sonnin(?), *1756, 
†1848. Gråhvid sandsten, 95x62 cm. 1983 på kir
kegården ved korets sydøstre hjørne.

1758 var der i kirkegårdsmuren mod hen
holdsvis øst og vest »store gamle Tegel-Stene«, 
hvori dels »PCXPE 1587«, dels »IMCPC 90«.158 
Blandt de 1849 nævnte genstande i Tranebjerg 
kirke er »Ældre og nyere ligstene i gulvet, der
iblandt nogle fra katolicismens dage, men ud
slidte og ulæselige, nogle også sønderbrudte.«159

KILDER OG HENVISNINGER

Ved embedet. Synsprot. 1862-19(89).
NM2. Indberetninger vedj. Magnus-Petersen 1874 

(bygning), Helvig Conrad Chr. Engelhardt 1874 
(gravsten), J. Kornerup 1893 (kalkmalerier), Aage H. 
Mathiesen 1899 (tårn), F. Uldall udat. (klokke), Chr. 
Axel Jensen 1901 (inventar), De Smithske Jernstøbe
rier 1906 (klokke), Chr. Axel Jensen 1911 og Niels 
Termansen 9. juni og 27. oktober 1912 (altertavle og 
prædikestol), Chr. Axel Jensen 1919 (bygning og in
ventar). Samme 1919 (kalk og disk, stolegavle), [Kai 
Uldall 1919?] (gravsten), Bent Rasmussen 1928, Eg
mont Lind 1930 og 1931 (kalkmalerier), N. J. Ter
mansen 1949 (alterbordspanel og (†)altertavle) og 
1951 ((†) altertavle), Tage E. Christiansen 1950 (fund i 
alterbord), Bent Rasmussen 1950 (alterbord), Mari
nus Andersen 1955 (tårnfundament), N. J. Termansen 
1957 (*epitafium), Axel Christensen 1964 (kling- 
pung), Olaf Hellvik 1969 (kalkmalerier), Vibeke Mi- 
chelsen 1969 (klokke), Hugo Johannsen 1983 (byg
ning), Marie-Louise Jørgensen 1983 (inventar). - Ved 
udarbejdelsen af beskrivelsen har redaktionen kunnet 
benytte rapporter, tegninger og fotografier m.v. i ar

kitekten Marinus Andersens privatarkiv, venligst stil
let til disposition af arkitekt Mogens Andersen. - Hi
storisk indledning under medvirken af Mogens 
Vedsø. Jfr. iøvrigt s. 2560. Redaktionen afsluttet 
1991.

NM2. Tegninger. Tegning og akvarel af minde
plade, akvareller af font og gravsten samt klokkeind
skrift ved J. Magnus-Petersen 1874. - Plan af kirke
lade ved C. M. Smidt 1915. - Gnidebillede af indskrift 
på skammel [Chr. Axel Jensen 1919?] - Fem opmå
linger af tårn ved Aage Mathiesen 1899. - Plan 1951 
og fem opmålinger af tårn ved Marinus Andersen 
1955 (tryk). - Plan og tværsnit ved Henrik Jacobsen 
1981. - Tre tværsnit 1985-86 og otte opmålinger 1987 
af bygningen ved Vilhelmsen & Kristensen (tryk). - 
Tre planer og længdesnit 1989 samt fem aksonome- 
trier 1991 ved Mogens Vedsø. - Tegning af indskrift i 
dåbsfad usign. udat. - Fem kalker af indskrift og or
namenter på alterbordspanel, usign. udat.

NM2. Notebog. Charles Christensen XXI, 41.
Litteratur. Victor Jensen: Tranebjerg kirke. Samsø. 

Brochure udg. 1989.
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1 ActaPont. VII, nr. 5883.
2 Christian II.s sekretær, den senere biskop til Børg
lum, fik pavelig dispensation til at forene sit provsti i 
Vendsyssel med kirken på Samsø, ActaPont. VI, nr. 
4625. Hr. Seuerin Esbernsen fik 25.juli 1530 presen- 
tats på kirken (Frederik I.s Registranter).
3 Frederik I.s Registranter 6. maj 1525.
4 Kronens Skøder I, 81, til Christen Pedersen, der fra 
3. aug. 1546 havde haft halvdelen af den i fæste (jfr. 
DaKanc.Reg.), og Jørgen Pedersen.
5 Frederik I.s Registranter 17.juli 1523.
6 F.eks. Monumenta Historiæ Danicæ, udg. af Hol
ger Rørdam, 1. rk. II, 529-30, 17. okt. 1567.
7 Thurah s. 54.
8 Lis Nymark: Samsøs voldsteder, i Hikuin 14, 1988, 
s. 251.
9 En lignende placering af et borgkapel kendes fra 
Gurre, hvor en kirketomt 300 m øst for ruinen identi
ficeres som borgens kapel (DK. Frborg. s. 721).
10 Venligst meddelt af museumsinspektør Lis Ny
mark, Samsø Museum, Tranebjerg.
11 En sonderende gravning foretaget 1989 af Samsø 
Museum ved stubmøllen på Kolhøj i den nordre ud
kant af Brundby var således resultatløs.
12 ActaPont. III, nr. 2025.
13 Et så let befæstet støttepunkt, som det trods alt 
drejer sig om her, kan næppe have været tænkt til 
andet end forsvar mod en mindre lokal opstand.
14 Det her fremførte er i høj grad hypotetisk og vil 
ikke kunne underbygges nærmere, før det ved arkæ
ologiske undersøgelser er lykkedes at fastslå karak
teren af og alderen på den nuværende kirkes forgæn
ger, at indkredse tidspunkterne for såvel grundlæg
gelse som ned- eller ødelæggelse af borgen på Gl. 
Brattingsborg voldsted samt eventuelt finde tomten 
af endnu en kirke i sognet.
15 DaSagn III, nr. 858 og 859.
16 DaSagn III, nr. 967 og Boberg, s. 14.
17 Schmidt: Helligkilder s. 118 nr. 351. Siegfred Sva
ne: Danske helligkilder og lægdomskilder, 1984, s. 
89-90 nr. 351.
18 DaSagn III, nr. 584 og 585.
19 NM6. Fundprot. nr. 2673. Jørgen Steen Jensen: 
Mønter fra kirkegulve i det gamle Holbæk amt, i 
ÅrbHolbæk 1976, s. 125.
20 NM2. D88/1954. J.nr. 125/34.
21 DaMag. 1. rk. III, 181-82 og Gammeldanske Diplo
mer 2. rk. III, 1959-69, 20. nov. 1424.
22 LAVib. Samsø-Tunø provsti. Synsprot. 1803-1902.
23 Jfr. note 25 og E. Sloth Arentzen og Kjeld de Fine 
Licht: Kirker og bygninger, 1974, s. 105.
24 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn. 1700-1803.
25 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(89).
26 Det indskudte bjælkelag, der dækker de vestligste 
trefjerdedele af bygningen, bæres af stolper ved lang
murene og i midtaksen.

27 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø provsti. Synsbog 
for kirker. 1903-47.
28 Stenstørrelsen i skibets overmure er 27-27,5x12,5- 
13x9,5-10 cm, ti skifter 108 cm, og i østre gavltrekant 
26,5-27-(29)xl2-12,5x9-9,5 cm. Murværket præges 
stærkt af uregelmæssigheder i opmuringen. Den nor
dre overmur aftager markant i tykkelse fra øst mod 
vest, og facaderne i de enkelte fag er ikke helt flug
tende, hvilket tydeligst ses på murværket over den 
nedbrudte pille mellem nordsidens to vestre fag.
29 Iagttaget i vestfaget på skibets nordside i forbin
delse med seneste restaurering; det kan ikke udeluk
kes, at dele af den nu noget forvitrede sokkel kan 
være af tegl.
30 Det kan ikke med sikkerhed konstateres, om disse 
»piller« er i forbandt med skibets østgavl, men dette 
må formodes at være tilfældet, da der tydeligvis ikke 
er forbindelse med andet af det tilstødende murværk. 
Lodfugen mellem pillernes østside og korets øvrige 
murværk iagttages bedst på indersiden af korets 
nordmur, der blot fremtræder kalket; ydersiden dæk- 
kes her af sakristiets vestmur. I syd er kormurens in
derside glatpudset, men lodfugen giver sig til kende i 
form af en lodret revnedannelse i pudslaget; murens 
yderside er skalmuret.
31 Dele af beskadigelserne skyldes opsætning af en 
skorsten.
32 Pillen i nordvesthjørnet mangler den nederste del, 
der formentlig er borthugget ved gennembrydningen 
af tårnbuen.
33 De ukalkede og råt udformede overmure viser, at 
kirken aldrig kan have stået med fladt loft; desuden er 
hvælvene ældre end hvælvpillerne, hvilket bl.a. frem
går af, at ribberne på ukonstruktiv vis forsvinder ind 
bag gjordbuen og ikke bæres af de hertil beregnede 
led i pillerne.
34 DK. Århus s. 1041f.
35 DK. Århus s. 1058 og Kjeld de Fine Licht: Øre- 
sundsmotiver, i NMArb. 1976, s. 39.
36 DK. Århus s. 1056 og Vilh. Lorenzen: Vor Frue 
Kirke og Hospitalet i Aarhus, 1906, Tavle IX, 1.
37 DK. Århus s. 1109.
38 Stenstørrelse: 27,5-28x12-12,5x8-8,5, fugerne er 
stærkt forvitrede.
39 Et savskifte med lignende placering kendes fra Hal- 
lenslev kirke (s. 947-48).
40 Fortandingen ses kun fra loftsrummet over sakri
stiet; resten skjules af dettes vestmur.
41 Stenstørrelse: 26-27x12,5-13x7-8 cm. Omhygge
ligt udført, udglattet fugning mod såvel korets som 
sakristiets loftsrum.
42 Fire skifter i øst og to i vest.
43 Jfr. note 63 og notater i arkitekt Marinus Andersens 
arkiv.
44 På tårnets østside, under skibets tagfodshøjde må
ler teglstenene 25-26-(29)xl2-(13)x(8)-8,5 cm, ti skif-
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ter 106 cm; fugerne uregelmæssigt udglattede. På øst
siden ud for første mellemstokværk er målene 28- 
29x12x8 cm, ti skifter 98-99 cm; fugerne er glattede 
og beskårne foroven. I det øvre mellemstokværk må
ler stenene 27-27,5-28x12,5x8 cm, ti skifter 95 cm; 
fugebehandling som førnævnte. Stenmålene i klok
kestokværket er 27-28x13x9 cm; fugerne forvitrede, 
men tilsyneladende som i tårnet i øvrigt, evt. rillede.
45 Over længere strækninger mangler tilbagespringet 
det øverste skifte.
46 Der er ingen huller i murene efter et bjælkelag, og 
et sådant kunne næppe bæres af tilbagespringet alene.
47 Et par af nordsidens huller ved trappehuset er tre 
skifter høje.
48 Otto Blom: Befæstede Kirker i Danmark fra den 
ældre Middelalder, i ÅrbOldkHist. 1895, s. 85.
49 Emil Ekhoff: Om kyrkornas forna egenskap af för- 
svarsverk, i ÅrbOldkHist. 1899, s. 65-66.
50 Aage Mathiesen: Oplysninger om middelalderlige 
Fæstningstaarne, i ÅrbOldkHist. 1902, s. 54-61.
51 Chr. Axel Jensen: Lillehedinge, Storehedinge og 
Karise. Nye Bidrag til Spørgsmålet om danske For- 
svarskirker, i ÅrbOldkHist. 1918, s. 1-24, specielt s. 
1-3.
52 Trap 5. udg. bd. 7, s. 581.
53 Johan Lange: Værn og våben i kirker og klostre, 
1987, s. 28 og 243-247.
54 Tilsyneladende uden kendskab til Chr. Axel Jen
sens undersøgelse 1919.
55 Kirkerne i Hjortshøj og Egå? Note 51, s. 3, og note 
53, s. 259-61.
56 Mogens Vedsø: Det middelalderlige Voergaard, i 
Bygningsarkæologiske Studier 1984, s. 39.
57 Når denne behugning kun findes i første mellem
stokværk, kan det skyldes, at skoldehullerne her er 
lavere end i andet mellemstokværk.
58 I øvrigt kunne skibets nærmeste hvælvkappe hur
tigt nedbrydes helt eller delvist, således at skibets in
dre kunne bestryges fra skoldehullerne.
59 En dør med lignende placering og anvendelse? fin
des i Vor Frue kirke i Vordingborg, DK. Præstø s. 
173 og C. M. Smidt: Vordingborg. Nogle Træk af 
By- og Borganlægets Befæstning. Vordingborgs til 
Maria indviede Kirke, i ÅrbOldkHist. 1941, s. 
122-23.
60 I vinduets inderside står to udhugninger fra en tid
ligere undersøgelse åbne, men kalkede.
61 Gavltrekanten er opført i let uregelmæssigt polsk 
skifte.
62 Der er spor af to alternerende, omtrent sammen
faldende, tagflader.
63 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø-Tunø provsti. 
Synsbog for kirker. 1950-68.
64 Torkild Hinrichsen: Corpus der »Romanische« 
Grabsteine Danemarks, Band V, 1988, s. 1441-42.
65 S. Sebastian, som indtil 1400’rnes slutning var den

mest populære og hyppigst afbildede pesthelgen, er 
bl.a. i kalkmalerier udført af det såkaldte Isefjords- 
værksted fremstillet i færd med sit martyrium, dvs. 
bundet til en pæl, mens bueskytter fra begge sider 
beskyder ham. For de tre helgeners legender, jfr. 
Gad: Helgener, s. 68, 165 og 236.
66 Jfr. f.eks. »Kongsted-værkstedet«s udsmykninger 
(Danske kalkmalerier 1375-1475, red. Ulla Haastrup 
og Robert Egevang, 1985, nr. 32-38).
67 DK. Århus s. 2903.
68 Bomærket i skjoldet med »P 6« er et skråkors med 
kroge på de to øvre arme og en tværstreg på den ene 
af de nedre, mærket i skjoldet med »P N« er en pile
spids med seksoddet stjerne over spidsen. Begge N’er 
er spejlvendte.
69 Allerede Resen nævner (s. 20), at altertavlen er op
sat af Steen Brahe 1615, og såvel Thurah (s. 45) som 
KglBibl. König omtaler de to kalkmalede altertav
leindskrifter (jfr. †kalkmaleri nr. 2). At flere af bog
staverne i stifterindskriften 1901 og 1911 fandtes for
kert opmalede, tyder på, at den løbende er blevet 
holdt ved lige. 1913 blev indskriften restaureret af N. 
J. Termansen, jfr. brev fra Termansen til Chr. Axel 
Jensen med svar fra denne juli 1913.
70 Jfr. Thurah (s. 45) og KglBibl. König, med stort 
set enslydende afskrift. Årstallet 1678 synes til dels i 
modstrid med, at Jørgen Bielke 1674 solgte Samsø til 
Griffenfeld. Ifølge Wiberg: Præstehist. var Trane
bjerg kirkes præst 1664-81 Jens Hansen Borchardsen. 
Ifølge Poulsen (s. 183) var forvalter på Samsø 1674-83 
Laurids Nielsen Fogh, jfr. epitafium nr. 2 i Onsbjerg.
71 Pladen, der er af fyr, stammer muligvis fra 1976, da 
synet for tredie gang fremsatte ønske om at få dæk
pladen udskiftet, jfr. note 25.
72 Sandsynligvis er bordet ommuret i forbindelse 
med bygningsarbejderne i koret i 1860’ernes slutning. 
Ifølge indb. 1950 samt fotografier i arkitekt Marinus 
Andersens arkiv fandtes en del af bordets forside og 
overflade ommuret med små sten; midt i overfladen 
var et firkantet rum, der mod nord og syd var be
grænset af to store kampesten hvilende på jernstæn
ger(!). I rummet lå en firsidet tryksag med teksten til 
godsinspektør August Kruuse’s digt om Samsø fra 
1866, signeret A. K. og anbragt mellem et par glas
plader samlet med kalkmørtel. Om pladerne var vik
let bast. Desuden to flasker med træpropper; den ene 
var fyldt med en klar væske, den anden, som var 
mærket »Rosenb(org) B(røndanstalt) Kiøbenhavn« 
rummede dels kerner af dækket byg, dels en staniol- 
pakke med fire ubrugte stålpenne af forskellige mær
ker. Sml. alterbord i Kolby.
73 Stafferingen på endestykkerne afveg ifølge indb. 
1949 betydeligt fra forsidens og var desuden stærkt 
afskallet.
74 Jfr. f.eks. altertavlen og prædikestolen i Værslev (s. 
1939 og 1949).
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Fig.64-65. 64. Søndre fortanding på østsiden af skibets østgavl (s. 2566). 65. Luge i skibets østgavl set fra korets 
loftsrum (s. 2569). Mogens Vedsø fot. 1989. - 64. Toothing to the south on the east face of the nave’s east gable. 65. 
Hatch in the east gable of the nave seen from the loft above the chancel.

75 For Øresundsgruppen, se DK. Kbh. Amt s. 2256, 
og Anna Maria Göransson: Jacob Kremberg och 
Lundaskolan, Hässleholm 1977. Bl.a. G. Paulsson: 
Skånes dekorativa konst, Stockholm 1915, s. 160, 
henfører Tranebjerg-tavlen til Statius Otto fra Lüne- 
burg, omend med tilføjelsen, at »man kan misstänka, 
att flera händer arbetat på denna tavla«. Som begrun
delse for en forbindelse til Statius Otto nævner Mac
keprang: Samsøs kirker, s. 84f., at tavlens bestiller, 
lensmand Steen Brahe, stammede fra Skåne, hvor 
Statius Otto i mange år arbejdede. Ifølge bl.a. Henry 
Bruun: De danske Braher, i ale. Historisk tidsskrift 
for Skåneland, 3, 1969, s. 9-27, skrev Steen Brahe sig 
ganske vist til Knudstrup i Skåne, men kun som en 
formalitet, eftersom han fortrinsvis opholdt sig på 
sine danske gårde. Af stilistiske årsager er teorien om 
Statius Ottos medvirken atter fraveget af Chr. Axel 
Jensen 1948, jfr. Monica Rydbeck: Renässansskulptur 
i Skåne, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens Handlingar 71. Antikvariska studier IV, 
Stockholm 1950, s. 53.
76 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-ska- 
bet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids 
Andersen Riber, i Historisk Årbog for Randers Amt, 
1987, s. 25-41 med note 21, og samme: Niels Jensen- 
billedskærer i Aalborg - 1615-1645, i Fra Himmerland 
og Kjær Herred, 1989, s. 5-30; begge steder er såvel

altertavlen i Tranebjerg som prædikestolen i Ons
bjerg tilskrevet den århusianske billedskærer Christen 
Jensen, død o. 1633.
77 Om Riber, jfr. Otto Norn: Ripensiske Patriciere. 
Epitafieportrætter fra Renæssancetiden, i Festskrift til 
Astrid Friis, 1963, s. 172-84, og Merete Bergild og 
Jens Jensen: Rosenholm-skabet og dets mestre. Mik
kel van Groningen og Laurids Andersen Riber, i Hi
storisk Aarbog for Randers Amt 1987, s. 25-41.
78 1913 konstateredes, at mens en ny gråbrun bag
grundsfarve i nadverbilledet let lod sig fjerne, var der 
på de øvrige billeder tilføjet »knaldlys«, påsat med 
rent, eller kun lidt brudt, zink- eller blyhvidt. Dette 
havde indgået en stenhård forbindelse med det under
liggende farvelag.
79 W. L. Strauss (udg.): Hendrick Goltzius 1558-1617. 
The complete engravings and woodcuts, I—II, New 
York 1977, II, 662 (nr. 356). Jfr. Georg Garde: Silke- 
broderede lærredsduge fra 16. og 17. århundrede, 
1961, s. 146 med fig. s. 337, samt Christie: Ikono
grafi, I, 87 og II, 91 med fig. 185. Et par mindre 
afvigelser mellem Goltzius’ stik og billederne i Trane
bjerg og Kolby er, at nadverbordet på det første er 
placeret skråt ind i billedet, mens det på de sidste står 
med langsiden parallelt med billedfladen. En tjener, 
der hos Goltzius kommer ind fra højre over nadver
bordet, er på alterbillederne desuden flyttet ned ved
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siden af bordet, til venstre. På de sidste er scenen i 
øvrigt placeret i et lukket rum med en tofags vindues- 
niche bag nadverbordet; heri hænger et grisaillema- 
leri af Isaks ofring. Dette motiv, der som en pro
totype på Korsfæstelsen betoner forbindelsen mellem 
Nadveren og Kristi offerdød, er kopieret efter Virgil 
Solis.
80 Den træplade, på hvilken billedet er malet, når på 
ingen af siderne ind i rammens not, men synes dog 
ikke at være blevet beskåret.
81 Mellem de to stykker træ, hvoraf billedet er samlet, 
er fugen dog sprunget og et kileformet parti af farve
laget forsvundet.
82 Jfr. V. Jensen: Tranebjerg kirke, 1989 og Bent Ras
mussen: Af Kyholms Saga, i ÅrbHolbæk 1931, s. 60 
og 62f.
83 Ifølge kirkeværge Bent Rasmussen(?) til A. C. 
Danneskiold-Samsøe september 1935 (Brattingsborg 
godsarkiv, pk. 473, 1893-1931), er billedet med Ja
kobs drøm fundet på et loft i Tranebjerg. Jfr. brev fra 
Chr. Axel Jensen 1935. Mod teorien om altertavlen 
taler, at delene er udført et par hundrede år før kapel
lets indretning, og at det malede motiv er usædvan
ligt i forbindelse med altertavler. Protokollen over de 
genstande, der blev budt til salg ved karantænestatio
nens nedlæggelse nævner i forbindelse med kapellet 
ingen altertavle, men kun et »Alter med Tilbehør«.
84 Griffenfelds våbenpatent blev optaget 1673 og kas
seret 1676.
85 Jfr. Møller og korrespondance i Brattingsborg 
godsarkiv, pk. 473, 1893-1931. Det i Tranebjerg 
stjålne altersølv blev 1905 oppløjet på Bisgård mark i 
Onsbjerg sogn; det blev bragt til Brattingsborg under 
den formodning, at det stammede fra Onsbjerg, men 
kom 1949 tilbage til Tranebjerg.
86 Arentzberg (eller Arensbach) blev optaget 1653 og 
nævnes 1664-77. Hans data kan således ikke yderli
gere belyse den omstændighed, at kalken er udført 3 
år før Griffenfeld købte Samsø.
87 Jfr. note 22. Disken blev ligesom kalken stjålet 1851 
og opbevaret på Brattingsborg 1905-49, jfr. note 85.
88 Disken har muligvis først faet sin nuværende funk
tion efter tyveriet 1851 af disk nr. 1. Jfr. note 85.
89 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 35.
90 Jfr. Møller. Efter at det ovf. omtalte indbrud i Tra
nebjerg kirke var opdaget, fandtes alterkanden af 
porcelæn »ituslagen udenfor Kirkemuren, som Gjer- 
ningsmanden var steget over.«
91 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 14.
92 Rigshofmester Joachim Gersdorff, der 1660 fik lov
ning på Samsø, men som døde før skødets udstedelse 
i juli 1661 (jfr. Poulsen s. 41f.), havde en søn ved navn 
Caspar (1647-65), jfr. Louis Bobé og Albert Fabritius: 
Stamtavler over danske adelsslægter, XV, 1945, IV,

43. I praksis var det Joachim Gersdorffs ældste barn, 
datteren Magdalene Sibylle, der sammen med sin 
mand, generalløjtnant Jørgen Bielke, overtog Samsø.
93 Jacob Brun var død 1628, men det lykkedes hans 
enke at blive siddende på Søllemarksgård og 29. april 
1642 opnå kongens tilladelse til, at sønnen Jens Jacob
sen overtog fogedembedet og fæsteretten til gården, 
jfr. KancBrevb.
94 Korset restaureredes af billedhugger Alfred Frede
riksen, mens det nye korstræ blev skåret af snedker 
Svend Nielsen; det erstattede et ligeledes sortbejdset 
fyrretræskors, formodentlig af yngre dato.
95 Jfr. Møller.
96 En tilsvarende skranke i Ulse kirke blev udført af 
snedker Hansen fra Gisselfeld (hvorunder kirken 
hørte) i forbindelse med en hovedrestaurering 
1866-67 (DK. Præstø s. 559f. og Næstved avis 5. dec. 
1867).
97 Ifølge Mackeprang: Døbefonte, s. 98, har Trane- 
bjerg-fonten sine nærmeste paralleller blandt de 
nordfynske arkadefonte. Her er buerne dog relief- 
huggede, mens der på fonte i Store Fuglede (s. 1623) 
samt fra Store Heddinge, nu Nationalmuseet (inv. nr. 
1850), er buefriser, der i udførelsen svarer til Trane- 
bjerg-fontens, omend de vender nedefter, jfr. Macke
prang: Døbefonte, s. 48f.
98 Thurah s. 49.
99 Jfr. note 25. Muligvis har fonten tidligere stået i 
nordkapellet, eftersom Thurah (s. 49) nævner, at 
mindetavle nr. 1 var indmuret i »Kors-Kirken ved 
Funten«.
100 Ifølge Chr. Axel Jensen »mivcave«.
101 For dåbsfade med fremstillinger af Bebudelsen, jfr. 
f.eks. Viskinge (s. 1883) og Hørning (DK. Århus s. 
3089). Kombinationen af den almindeligt forekom
mende minuskelring og den mere usædvanlige, blad- 
omvundne stav ses f.eks i Jyllinge (DK. Kbh. Amt s. 
769), omend her indenfor samme ring.
102 Feltet er anderledes udskåret, jfr. ndf. Det kan 
tænkes indsat i forbindelse med en ændring af stolens 
opstilling, jfr. note 104.
103 Det lidt mindre a er presset ind mellem e og t og r 
indskrevet i o.
104 De to sidste postamentfelter stod 1912 uden træ
plade, og da man forsøgsvis fjernede pladen med »S. 
Marcvs 93«, fandtes også herunder felt med posta- 
mentfremspring og fordybet indskrift »15 S. Marcvs 
93«. Da dette felt var stafferet på samme måde som 
de to blottede, foreslog Termansen, at pladerne med 
reliefindskrifterne var blevet anbragt over alle fem 
postamenter i forbindelse med den første, fuldstæn
dige staffering 1620, formodentlig for at give stolen 
en bedre balance. Muligvis kan denne teori begrun
des med at stolens placering er forandret. En ny op
sætning kunne udmærket medføre behov for dels en 
staffering, dels en ændring af kurvens arkitektur i ret
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ning af en større tyngde, jfr. indb. oktober 1912 og 
1919.
105 Den nuværende egetræshåndliste stammer fra 
1959; tidligere fandtes fløjlsbetrukket. Jfr. note 25.
106 På fot. 1913 mangler bogstaverne »b.sk(ytt)er«. 
Bibelordet fmdes ikke i Jer. 1.
107 Egentlig »beder«, dette ord er blot rettet ved sto
lens staffering, jfr. indb. 1911.
108 Jfr. note 25. Hovedet i topstykket med Martin 
Thomsens initialer skal være udført som et portræt af 
snedkermesterens afdøde hustru Bothilde.
109 Jfr. note 24. I al fald 1808 blev to af de manglende 
døre brugt til at skrive salmer på. Thurah bemærker 
(s. 51), at »i Kirken ere Stolene inddeelte paa begge 
Sider, som overalt; Men dog sidde ikke Mands Perso
ner paa sin, eller Fruentimmer paa den anden Side, 
men den øverste Deel af Kirken paa begge Sider er 
Fruentimmerets Steder, og den nederste Deel deraf 
for Mandfolkene.«
110 Jfr. note 22 og Rasmussen: Billedsnidere, s. 16; her 
er året 1849, da den påtænkte fornyelse af stolene i 
Tranebjerg tidligst nævnes, anført som opstillings- 
tidspunktet for de såkaldte »havebænke« i alle fire 
kirker på Sydsamsø.
111 Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916.
112 Ved synet 1874 nævnes således, at der skal anskaf
fes bord og stol, jfr. note 22.
113 Skæringerne på den østvendte gavls topstykker er 
en del grovere end på den vestvendte; de synes sna- 
rest skåret af den samme hånd som de 1655 daterede 
stole.
114 Muligvis er ændringen af de to gavle resultatet af 
en ombygning af hele stolen. Oprindelig kan gavlene 
med »anno« og »1614« således tænkes anbragt ud 
imod kirkerummet på en kun fra én side tilgængelig 
stol, en teori, der bestyrkes af, at alene den nuvæ
rende østside er forsynet med fals til dør. Dørenes 
nuværende placering stammer fra restaureringen 
1935-37.
115 Jfr. note 25. På ældre fotografier ses forpanelet an
bragt foran en stol svarende til de 1850-51 udførte.
116 Et forslag om, at monogrammet på den østre dør 
skal læses som DB med henvisning til den o. 1628 
afdøde foged Jacob Bruns hustru Dorethe, synes ikke 
overbevisende. Et (I)DB kan snarest tænkes at be
tegne Sophia Amalie Moths moder, Ide Dorothea 
Bureneas, †1684.
117 Jfr. brev fra provst C. E. Møller til NM2 1957 med 
omtale af en nylig afsluttet, men ikke nærmere speci
ficeret restaurering af skamlen.
118 Både 1808 og 1821 klages over, at der ikke findes 
nogen pengeblok, jfr. note 22.
119 I det o. 1910 optagne inventarium nævnes tre of
ferkasser, tidligere på degnestolen, og to indsam- 
lingsurner med tilhørende kors, jfr. note 25.
120 1948 og -49 ønskes en ny kirkebøsse, jfr. note 25.

Fig.66. Kvindehermer fra 1600’rnes første del, mu
ligvis stammende fra en (†)altertavle, sml. fig. 35 (s. 
2591). NE fot. 1983. - Female terms from the first half of 
the 17th century, eventually belonging to an (†)altar-piece, 
cf. fig. 35.

121 Muligvis opsat efter at synet 1868 havde ønsket 
begge våbenhusets døre flyttet til midt på tilbygnin
gen og indrettet til at falde udefter, jfr. note 22.
122 1871 krævede synet, at der som middel mod træk 
anbragtes endnu en dør ved opgangen til tårnet, jfr. 
note 22.
123 Jfr. fot. af Marinus Andersen, i dennes arkiv.
124 Jfr. note 22 og brev fra Marinus Andersen til 
provst C. E. Møller 2. maj 1951 (Marinus Andersens 
arkiv).
125 Jfr. noterne 123 og 25.
126 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923 og note 25.
127 Jfr. note 25. To af tavlerne er skænket af henholds
vis farver Reinhold Lunds døtre og Bend Ingemann 
Boese og hustru, ophængt 1935. En er skænket af 
Petra Rasmussen og ophængt 1936, en af gårdejer 
Jens Søren Øster og ophængt 1945.
128 Allerede 1907 blev det ved synet bemærket, at sal- 
menummertavlerne ikke var kassable, men de kridt- 
skrevne tal så utydelige, at tavlerne alligevel ønskedes 
udskiftet, f.eks. med tavler af samme slags som i 
Kolby. Ønsket blev gentaget 1911; 1914 og 1917 øn
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skedes tavlerne malet op og en ny matsort tavle an
skaffet. Jfr. noterne 25 og 27.
129 Jfr. de af Thorvaldsen udførte døbefonte, i bl. a. 
Brahetrolleborg (Svendborg amt), Helligåndskirken, 
København (DK. Kbh. By 1, s. 683) og domkirken i 
Reykjavik, jfr. »Bertel Thorvaldsen 1770-1844«, ud
stillingskatalog ved K. Eldjárn m.fl., Kbh. og Rey
kjavik 1982, s. 24f.
130 I indb. 1919 nævner Chr. Axel Jensen, at lysekro
nen som topfigur har »en lille flakt ørn (nu uden vin
ger)« under en bærehånd. Den ødelagte ørn kan tæn
kes forsvundet o. 1918, da den store lysekrone 
trængte til reparation, jfr. note 27. I sin oprindelige 
udformning har kronen sandsynligvis svaret til krone 
i Nykøbing Sjælland, jfr. desuden krone nr. 1 i Store 
Fuglede (s. 1631).
131 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe, s. 24, 26 og 153 og 
Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer 
Slesvig og Holsten. En billedbog, udg. af Forlag 
Heinrich Möller Söhne, Rendsburg, 1989, med for
ord af H. Henningsen, s. 114. »B. R.« (kirkeværge 
Bent Rasmussen?) anfører i en artikel i Samsø Fol
keblad 1931, at navnet Frederik VII kun hentyder til 
tidspunktet for skibets ophængning: Frederik VII.s 
regeringstid. Ifølge Henningsen: Kirkeskibe Holbæk 
s. 44 går skibet også under navnet »De 8 Søskende«, 
en afsmitning fra skib nr. 2?
132 Skibet skal være bygget på træskibsværftet i Søn
derborg, hvor Morten Jensen Øster stod i lære, før 
og under den anden slesvigske krig. Ifølge en sen fa
milietradition er det givet som tak for frelsen i kri
gen. Jfr. Henningsen: Kirkeskibe s. 157 samt Kirke
skibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer Sles
vig og Holsten. En billedbog, udg. af Forlag Hein
rich Möller Söhne, Rendsburg 1989, s. 116f.
133 Indskriften, der er baseret på Es. 6.3 og Matt. 21,9, 
er de ord, der siden oldkirken er blevet sunget før 
nadverens indstiftelsesord. Jfr. indb. med tilhørende 
gnidebillede 1874 samt Uldall s. 164-65, her dog med 
en unøjagtig opløsning af forkortelserne. Ifølge ældre 
kilder, bl.a. Thurah (s. 50), lyder munkeskriften på 
kirkens lille klokke: »Jesus Christus Dei Filius & St. 
Johannes 1391« og derunder: »Maria Deipar«. Denne 
læsning må sandsynligvis tilskrives den meget utyde
lige skrift og ikke, som foreslået af Rasmussen: Klok
kerne, at klokken på et tidspunkt mellem 1750 og 
1800 er omstøbt og ved denne lejlighed forsynet med 
en ny indskrift.
134 Jfr. Vibeke Michelsen: Jørgen Hansen - klokkestø
ber i Århus og Kalundborg, i Arv og Eje 1983-84, 
1985, s. 83-104.
135 Nuværende Wedellsborg.
136 Sognepræst Bertel Jensen Galten blev i marts 1653 
efterfulgt af sin søn Jens Bertelsen. I Rasmussen: 
Klokkerne, anføres fejlagtigt, at Bertel Jensen døde 
1653. Jfr. †epitafium nr. 1.

137 Mellem en del af ordene er rudeformede skille
tegn.
138 Jfr. Thurah, s. 48f. og indb. af C. Engelhardt.
139 Formodentlig opsat af Simon Kokanskys enke, 
hvis dødsår aldrig er færdighugget; jfr. note 157.
140 Jfr. Thurah s. 45.
141 Ifølge brev fra kirkeværge Bent Rasmussen(?) sep
tember 1935 (Brattingsborg godsarkiv, pk. 473, 1893- 
1931), skulle det gamle epitafium, som nu opbevare
des i sakristiet, være over sognepræst Jens Borchard
sen og have siddet i korets sydvæg indtil 1862 eller 
-67. Jfr. brev fra Chr. Axel Jensen 1935 (note 83).
142 Efter Thurah s. 45f.; her citeres desuden minde
vers for Hans Pind, Søren Pind, Mette Berthelsdatter 
og Karen Berthelsdatter. Jens Berthelsen overtog sin 
faders embede 1653, efter bevilling 1. marts 1634 og ni 
år før faderens død, jfr. KancBrevb. Sml. indskrift på 
klokke nr. 2.
143 Stenens farve har medført, at den f.eks. af C. En
gelhardt 1874 er opfattet som en bronzeplade.
144 Thurah s. 49.
145 Stenen er muligvis identisk med den af Thurah s.
51 nævnte »Grund-Steen paa Kirkens Nord-Ost 
Hiørne(!)«, hvori der er indhugget en kårdeformet 
figur af en alens længde.
146 Jfr. †mindetavle. Ifølge. Wiberg: Præstehist. fik 
parret kun tre sønner og en datter.
147 Sml. gravsten nr. 26 i Århus domkirke, nr. 2 i Linå 
og nr. 1 i Gjern (DK. Århus s. 776, 3295 og 3342).
148 Jfr. gravsten nr. 1 i Gjern (DK. Århus s. 3342).
149 Ordet »Brundbye« har formentlig erstattet Cle
ment Rasmussøns inititaler.
150 Muligvis har stenen en årrække været opstillet i 
tårnrummet; 1931 nævnes således, at 12 flade ligsten 
var optaget, renset og opsat inde (note 25).
151 Jfr. Thom Braunerhielm: Occasio, i ICO-Icono- 
graphisk Post, nr. 1, Stockholm 1990, s. 12-24.
152 Således kan ordet »Kristus« skelnes.
153 Blomster ledsaget af skriftsteder om forkrænkelig
hed og opstandelse findes på sten i østjyske kirker, 
bl.a gravsten nr. 3 i Ørting (DK. Århus s. 2707).
154 Indskrifterne begynder henholdsvis »Herefter er 
nedsat ...« og »Her iligemaade er nedlagt...«.
155 Stenen stod indtil nedrivningen af pulpituret under 
tårnhvælvingen i rummet under dette, fastgjort på 
sydvæggen umiddelbart indenfor døren til skibet, jfr. 
fot. i Marinus Andersens arkiv.
156 Jfr. note 155. Stenen var fastgjort på væggen mel
lem pulpituret og skibet.
157 Bent Rasmussen: Sognedegnen Simon Kokand- 
sky. Af en gammel Sognedegns Historie, i ÅrbHol
bæk 1934, s. 89-97.
158 Thurah s. 51. Begge indskrifter er tegnet af. I den 
sidste er begge c’erne spejlvendte og årstallet 90 brudt 
af et bomærke.
159 Larsen s. 42.



Fig.1. Indre set mod vest. NE fot. 1990. - Interior to the west.

ØRBY KIRKE
TRANEBJERG SOGN

Centralt i sognet opførtes 19041 en filialkirke (ar
kitekt N. P. Nielsen), indviet 30. november 
samme år. Kirken, der er beliggende i landsbyen 
Ørbys nordlige udkant, omgives af en samtidig 
indrettet, træomkranset begravelsesplads, hvor
til der er adgang fra landevejen i øst. Et ligkapel 
er bygget 1938.1

Den hvidkalkede bygning af tegl rejser sig 
over en let fremspringende sokkel af kløvet gra
nit og er hængt med røde tagsten. Den består af 
skib og smallere kor i vest; i skibets nordøst-

hjørne er indbygget et lavt tårn med korsprydet 
pyramidespir. Langmurene afsluttes foroven af 
en rundbuefrise, og en tilsvarende frise kroner 
tårnet, hvis let udkragede klokkestokværk bæ
res af en lignende, omend lidt kraftigere, bue
frise; den kamtakkede østgavl, hvori et falset 
cirkelvindue, prydes af en række stigende rund
buer, mens skibets og korets vestgavle er afval- 
mede. I skibets og korets langmure er rundbu
ede vinduer med støbejernsstel. Korets vestgavl 
brydes af en tregruppe af ligeledes rundbuede
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Fig.2. Ydre set fra nord
øst. NE fot. 1990. - Ex
terior from the north-east.

vinduer, hvoraf det midterste er størst. Indadtil 
er de anbragt i en flad, falset, rundbuet niche. 
Hovedindgangen er fra øst gennem en kvartsøj- 
leprydet portal hvorover en halvcirkulær ly
nette; til hver side for døren er et falset, rund
buet vindue.

Det indre har flade, ferniserede bræddelofter, 
hvis synlige bjælker bæres af kraftige, svungne 
konsoller. I østenden er afskilt en forhal, samt et 
præsteværelse i sydøsthjørnet; i tårnet er opgang 
til loftet. Koret flankeres af to smårum, der for
bindes med såvel kor som skib af rundbuede 
arkadeåbninger; i nord er opgang til prædikesto

len, mens orglet er opstillet i syd. Kirken op
varmedes oprindeligt af en †kakkelovn,1 der se
nere er erstattet af et varmeapparat.

I det tredelte korvindue er indsat glasmalerier, 
hovedsagelig rudemønstrede; til siderne er der 
øverst halve sole. Midtvinduet er blåt med gul 
kant, mens sidevinduerne er holdt i gult, rødt 
og blålilla.

Kalkmalerier. Over det tredelte korvindue er 
cirkel med Jesumonogram flankeret af alfa og 
omega, langs vinduernes overkant spinkle ran
ker og langs vinduesnichen bånd med henholds
vis rosenranke og bølgeornament. Rosenranken
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er rød med grønne blade, det øvrige lyst oliven
brunt og blåt.2

INVENTAR
Med undtagelse af en romansk døbefont og to nyere 
kander stammer kirkens inventar fra dens opførelses- 
tid. Træarbejderne er udført af snedkermester Bertel 
Olsen, Tranebjerg, og stafferet af Troels Trier, Valle
kilde.3

Alterbord, af træ, med arkadefyldinger, tre på 
forsiden og en i hver gavl. På hjørnerne kvart
søjler. Sviklerne har stiliserede blomster, fyldin
gerne malerier: På forsiden forskelligt udfor
mede vinranker og på gavlene neg. Planterne 
står i naturlige farver, bunden er sort og bordets 
rammeværk rødbrunt, rødt og grønt.

Som alterprydelse tjener et kors, af træ, 132 
cm højt med 32 cm høj sokkel. På stammen er 
reliefskårne aks, i korsenderne hjulkors og i 
skæringen et (Jesu?)monogram. Soklen har fyl
dinger hvori røde roser med grønne blade; kor
set er guldbronzeret.

Altersølv. Kalk,4 1903. 22,5 cm høj, på rund 
fod. Skaft med kugleborter og fladrund, ved 
kuglebort midtdelt knop hvorpå fire rudebos- 
ser. På bægeret graveret kors. Under bunden to 
stempler, Københavnsmærke 1903 og guardein
mærke for Simon Groth, på bægeret de samme 
to, suppleret med S i oval. Samtidig disk, 16,4 
cm i tvm., med graveret hjulkors på fanen og 
under bunden stempler som på kalkens bæger. 
Samtidig oblatæske, cirkulær, 9 cm i tvm., med 
graveret kors på låget og under bunden stempler 
som på kalkens bæger.

Ske, 1904. På skaftet tre stempler: mester
mærke for A. Fleron,5 Københavnsmærke 1904 
og guardeinmærke for Simon Groth.

Alterkande, 1954, 25,5 cm høj. Rund fod og 
pæreformet korpus, hvorpå støbt ottetakket 
kors. Under fodpladen graverede versaler: 
»Gave fra sognerådet og menigheden i anled
ning af 50 års jubilæet«, under bunden, i midten: 
»Ørby kirke 23. okt. 1954«, omgivende tre 
stempler: mestermærke for firmaet Frantz Hin- 
gelberg, Århus,6 Sterling Danmark og lødig- 
hedsmærke »925 S«.

Alterstager, 52 cm høje, med ottekantet fod
plade og lyseskål, samt spiralsnoet skaft brudt af 
fladrundt led over ottekantet plade, alt smykket 
med drevet planteornamentik suppleret med 
punsling.7 Syvarmet stage, af kobber, 26 cm høj. 
På trappefod.

Alterskranke, halvrund, af træ, med firkantede 
standere. Rillede endestolper med stiliserede 
blomster som på alterbordet, øverst terningfor- 
met knop med hjulkors på de lodrette sider. Ud
skæringerne står i grønt og rødt på lakeret træ.

Font (fig. 3), romansk, af rødlig granit, med 
keglestubformet fod, noget lysere end kummen; 
de to dele er samlet med cement. 62 cm i tvm. 
Fonten, som efter sigende stammer fra den ned
lagte Ferritslev kirke, Odense amt,8 er nært be
slægtet med fonte af den midtfynske type, f.eks. 
Sandholt-Lyndelse-fonten.9 Kummen har næ
sten lodrette sider med rankeværk, hvorfra der 
skyder småblade og stiliserede liljer; nederst er

Fig.3. Romansk døbefont af granit, efter sigende 
stammende fra den nedlagte Ferritslev kirke på Fyn 
(s. 2621). NE fot. 1990. - Romanesque granite font, said 
to be from the demolished Fjerritslev church in Funen.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 178
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buttede blade i bælte afgrænset af tovsnoninger. 
Opstillet på lav cementsokkel midt for koret.

Dåbsfad, af messing, 56,5 cm i tvm. I bunden 
graveret fremstilling af Jesu dåb, langs yderkan
ten drevet kuglebort og på fanen planteorna- 
mentik som på alterstagerne.7

Dåbskande, 1954, af tin, 23 cm høj. Chokola- 
dekandeform. Under bunden graverede versa
ler: »Ørby kirke 1904 23. oktober 1954 Gave fra 
menigheden«. Desuden stempel for firmaet 
Frantz Hingelberg, Århus.

Prædikestol, tresidet, med kvartsøjler og fyl
dinger som på alterbordet; i felterne er på sort 
bund malet julerose, påske- og pinselilje. Ram
meværket er rødbrunt. Ved buen nord for koret.

Stolestader med svungne gavle, øverst hjul
kors i relief. Brunådrede.

Et panel med fyldinger som alterbordets, 
rummende malede klokkeblomster, og oprinde
lig anbragt i buen syd for koret som pendant til 
prædikestolen, står nu i rummet under tårnet.

Armstol til præsten, med ben som alterskran
kens standere; på rygstykket er kors med hjul
kors i skæringen og skråtstillede reliefversaler på 
armene: »Anno domini MDMIV«.

En pengebøsse af forsølvet blik, klokkeformet 
med tragt i toppen, står på en 60 cm høj, blåma- 
let søjle i våbenhuset.

Dørfløjene har fyldinger, yderdøren udvendig 
beklædning af diagonaltstillede planker, gotise- 
rende hængsler og håndtag formet som en 
slange.

Orgel, 1955, med seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Wilhelm Hemmersam, 
København. Disposition: Manual: Gedakt 8’, 
Spidsgedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Quin- 
tatön 2’. Sifflöjt 1’. Anhangspedal. Mekanisk ak
tion, sløjfevindlade. I skibets sydvestre hjørne, 
indbygget i rundbuet niche i vestvæggen. Uind- 
rammet pibefacade med klingende piber af træ 
og tinlegering. Et †harmonium leveredes 1905 af 
Petersen & Steenstrup, København.10

Salmenummertavler. 1) 1904, med riller til brik
ker med sorte tal malet på hvid bund. Brunåd
rede med dekorationer i rødt og grønt. 2) Ny
ere, rektangulær tavle i sølvramme med glas, tal 
i hvidt på sort.

Lysekrone, barokform med stor hængekugle 
og rigt profileret stamme. Otte større og otte 
mindre arme med dels pyntespir vekslende med 
ørne, dels agern. Som topfigur står kvinde med 
sværd og (bismer)vægt, dvs. Retfærdigheden.11 
I skibet.

Kirkeskib, 1904-05,12 tremastet bark ved navn 
Ada; navnet er malet med gule versaler over 
korslagte flag på agterspejlet. I skibets østende.

Klokke, med reliefversaler mellem vulster om 
halsen: »De Smithske Støberier13 i Aalborg 
gjorde mig for Ørby Kapel aar 1904. Hjerterne 
opad«. Tvm. 57 cm. På legemet Christian IX.s 
kronede monogram omgivet af egeløv. Op
hængt i slyngebom.

Klokkestol, til én klokke, af fyr, med tvær- og 
skråstivere.

KILDER OG HENVISNINGER
1 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø provsti. Synsbog 
for kirker. 1903-47.
2 Dekorationen over altret ønskedes 1935 fornyet; det 
ses dog ikke, om arbejdet er blevet udført (note 1).
3 Brattingsborg godsarkiv, pk. 473, 1893-1931.
4 Altersølvet er skænket af C.F. Danneskiold-Samsøe 
(note 3).
5 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 14.
6 Note 5, s. 35.
7 Ifølge brev fra kapellan Knud Buus 30. juli 1904 er 
alterstagerne skænket af C. F. Danneskiold-Samsøe, 
dåbsfadet af provst P. A. C. Simonsen (note 3).
8 Efter længe at have stået hos smeden i Rønninge var 
fonten, umiddelbart før opførelsen af Ørby kirke, 
købt af gårdejer H. Geerhtsen i Hasle ved Kolding. 
Denne gav den dog atter fra sig, da han erfarede, at 
provst C. E. Møller havde ønsket den opstillet i 
Ørby, jfr. brev fra Møller 23. okt. 1907 (note 3).
9 Mackeprang: Døbefonte s. 124f.
10 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegnelse 
1915.
11 Kronen, som sekundært er indrettet til elektricitet, 
er ifølge brev fra Knud Buus skænket af C. F. Danne- 
skiold-Samsøe (note 7).
12 Ifølge Henningsen: Kirkeskibe Holbæk, s. 46, byg
get og skænket af kaptajn Valdemar Myldorff.
13 Før ordet støberier er en lille, støbt klokke.



Fig.1. Projekt til forsvarsanlæg på Kyholm, udført af infanterikaptajn Nicolaj Tidemand o. 1801. Rigsarkivets 3. 
afdeling. - Proposal for the defences of Kyholm by Captain of Infantry, Nicolaj Tidemand, c. 1801.

†KAPEL PÅ KYHOLM
TRANEBJERG SOGN

Som følge af Samsøs centrale placering er den 17 hek
tar store ø Kyholm umiddelbart nord for Besser rev 
og nær ved den naturlige havn i Langør flere gange 
blevet inddraget til formål, som krævede en både let 
tilgængelig og isoleret beliggenhed. 1709-11 tjente 
den som karantænestation med specielt henblik på 
pest, 1801-14 som fæstning og 1831-59 som karantæ
nestation især for koleratilfælde. Kun i de to sidste 
perioder har der med sikkerhed været foretaget kirke
lige handlinger på øen, og kun fra den sidste er der 
vidnesbyrd om eksistensen af et kapel. I det følgende 
vil de to første perioder derfor blot blive nævnt for 
deres historiske betydning.

Allerede i begyndelsen af oktober var der byg
ninger på øen,2 og skønt karantænestationen 
1711 nedlagdes som institution, blev i al fald 
nogle af husene stående.3 Den mulighed fore
ligger, at det er disse, der i auktionsprotokollen 
af 16. okt. 1815 beskrives som den gamle kom
mandantbolig og den gamle østre kaserne, 
begge bindingsværksbygninger.4 Men ingen 
sikre oplysninger om stationens udformning, 
endsige om eksistensen af et kapel, synes be
varet.

KARANTÆNESTATIONEN 1709-11

På grund af pestudbrud i flere nabolande blev 
der ved kgl. forordning af 16. aug. 1709 for før
ste gang oprettet et omfattende karantænevæsen 
i Danmark. Blandt en række udvalgte steder for 
karantænestationer var Kyholm, der sammen 
med Brandsø i Lillebælt skulle dække Jylland.1

FÆSTNINGEN 1801-14

1801 blev Kyholm valgt som hovedpunktet i 
den forestående befæstningskæde langs Samsøs 
kyster.5 Befæstningsarbejdet indledtes i marts, 
og i begyndelsen af november kunne et nyop
ført vagthus på øen synes.6 De udstationerede 
sognede på dette tidspunkt til Besser kirke.7 Ef-

178*
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Fig.2. Forbedret projekt til forsvarsanlæg, udført af infanterikaptajn Nicolaj Tidemand senest 1807. Tegningen 
svarer ikke til det udførte, jfr. blandt andet kirkegårdens placering på øens sydøstside. Rigsarkivets 3. afdeling. - 
Modified proposal for the defences of Kyholm by Captain of Infantry, Nicolaj Tidemand. Before 1807. This drawing is not 
the same as the completed version; for example, the cemetery is located on the south-east side of the island.

ter at den længe ventede krig med England 1807 
var brudt ud, blev Kyholms befæstning stærkt 
udvidet, og 17. aug. 1808 synedes en række 
nyopførte bygninger.8 Samme år blev øen tillige 
sæde for et nyoprettet feltpastorat under Hol
mens kirke i København,9 og i al fald fra 1812 
havde den sin egen kirkegård, jfr. ndf. Men om 
der i feltpastoratets tid fandtes et kapel på Ky
holm, er yderst tvivlsomt.10 Intet kirkeinventar

er nævnt, hverken i auktionsprotokollerne eller 
det inventarium, der blev optaget efter fæstnin
gens nedlæggelse 1814. Skønt kirkebogen næv
ner gudstjenester på øen, foregik de smst. om
talte to konfirmationer desuden i henholdsvis 
kanonbådsflotillens hus på Langør og Onsbjerg 
kirke, mens fire ud af seks dåbshandlinger blev 
foretaget i hjemmet, hvorpå barnet blev frem
stillet i Nordby eller Besser kirke.11 Efter kri-

Fig.3. Perspektiv af karantænestationen på Kyholm 1831-59, set fra henholdsvis sydøst og øst. Fra øst (nederst) 
ses sygehuset med kapellet som bygning nr. 5 fra venstre. Tryk efter tegning af Jørgen Hansen Koch 1831. 
Rigsarkivets 3. afdeling. - View of the quarantine-station on Kyholm 1831-59, seen from the south-east and east 
respectively. Below (east) building no. 5 from the left is the hospital and chapel.
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Fig.4. Plan af karantæ
nestationen på Kyholm 
1831-59, tegnet af Jørgen 
Hansen Koch 1831. 
Nordøst opad. Sygehu
set med kapellet er byg
ning nr. 2 fra venstre, 
øverst. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Plan of the 
quarantine-station on Ky
holm 1831-59, drawn by 
Jørgen Hansen Koch,
1831. North-east upwards. 
The hospital with chapel is 
the building no. 2 from the 
left, at the top.

gens afslutning 1814 nedlagdes fæstningen og 
med den feltpastoratet. Bygningerne blev solgt 
til nedbrydning, en ny grundmuret komman
dantbolig, en tilsvarende østre kaserne, et 
krudtmagasin og et vandhus dog undtaget.12

KARANTÆNETIDEN 1831-59
Ifølge en forordning om det danske karantænevæsen, 
udstedt 8. febr. 1805, skulle alle større havnebyer (sø- 
stæder) have deres egen karantænekommission, som 
kunne undersøge de anløbende skibe.13 Skibe fra 
smittede egne skulle holdes i observationskarantæne 
udenfor havnen, mens skibe, der havde smitten om
bord, skulle henvises til det dansk-norske dobbelt
monarkis fælles karantænestation ved Christianssand 
i det sydlige Norge. Efter dobbeltmonarkiets opløs
ning 1814 kunne smittede skibe, der anløb danske 
havne, åbenbart stadig henvises til Christianssand.14 
Men da den asiatiske kolera for første gang kom til 
Europa i sommeren 1831,15 føltes en dansk karantæ
nestation mere påkrævet. Efter undersøgelser af de 
steder, hvor der kunne bygges karantæner, blev 
Christiansø valgt til at huse en midlertidig station. 
Allerede to måneder før denne var åbnet, i september 
1831,16 var Den kgl. Karantænedirektion ved at skaffe 
logi til håndværkere, der skulle opføre en varig ka
rantæne på Kyholm.17 Efter en samtidig forespørgsel 
hos ejerne af grevskabet Samsø om muligheden for at 
leje eller forpagte Kyholm, blev øen overdraget Ka
rantænedirektionen for en årlig godtgørelse på 100

rdl. sølv.18 15. okt. 1831 fulgte den kongelige befaling 
om oprettelsen af karantænestationen på Kyholm.19 
Opførelsen af stationens bygninger var da i fuld 
gang, siden august med 120 udkommanderede sam
singer som håndlangere.20 For tegningen stod hof
bygmester Jørgen Hansen Koch, der som sin kon
duktør på arbejdet havde Gottlieb Bindesbøll.21

1. dec. 1831 var anstalten på Kyholm i en sådan stand, 
at den kunne modtage skibe, omend den officielle 
åbning, der samtidig betød nedlæggelsen af anstalten 
på Christiansø, først fulgte 1. april 1832.22

Karantæneanstalten var opdelt i tre afdelinger: den 
egentlige karantæne, som blandt andet omfattede kir
kegården og sygehuset, hvor kapellet indrettedes, jfr. 
ndf. Den såkaldte contumaz (af italiensk contumacia, 
karantæne), som bestod af en enkelt bygning for re
konvalescenter, og de sundes side, praktikaen (af ita
liensk praticare, have omgang med), hvor komman
danten havde sin bolig, jfr. fig. 3-4. Administrativt 
hørte anstalten indtil 1848 under Den kgl. Karantæne
direktion og blev herefter først lagt ind under det 
midlertidige Handelsministerium, derpå under Fi
nansministeriet, hvorfra den 1852 overførtes til Ju
stitsministeriets 1. kontor.23 I gejstlig henseende be
tjentes den formentlig i hele perioden af sognekapel
lanen i Onsbjerg-Besser, der i al fald i begyndelsen 
holdt gudstjeneste på øen en gang om ugen.24 Et skur 
af tømmer og brædder på Langør tjente siden januar 
1833 som ly for de gejstlige, der forrettede gudstjene
sten på Kyholm.25

Med enevældens afskaffelse og de liberalistiske tan
kers fremgang føltes det i stigende grad forkert at
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Fig.5. Plan og opstalt af sygehuset på Kyholm i karantænetiden 1831-59. Kapellet var sandsynligvis indrettet i 
den stue, der på tegningen rummer to senge (s. 2626). Tegning af Jørgen Hansen Koch 1831. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Plan and elevation of the hospital on Kyholm at the time of the quarantine-station, 1831-59. The chapel was 
presumably arranged in the ward with only two beds.

holde folk i karantæne. Modviljen blev til lov 1852,26 
og skønt koleraepidemien i København året efter un
derstregede, at denne sygdom endnu ikke var ud
ryddet, bibragte den også en større viden om syg
dommens art og spredning. Ophævelsen af Øre- 
sundstolden 14. marts 1857 betød, at det ikke længere 
var nødvendigt at stoppe alle skibe, der passerede 
Danmark. Dermed blev der mindre brug for den be
kostelige karantænestation på Kyholm. Ifølge en 
kongelig forordning af 25. marts 1859, baseret på et 
cirkulære fra Justitsministeriet af 28.febr. samme år, 
ophævedes stationen med virkning fra 1.april, idet 
skibe med smitte ombord, der anløb danske havne, 
derefter skulle henvises til karantænestationen på 
Känsö ved Göteborg.27 Ved en auktion i juni bort
solgtes samtlige bygninger med inventar.28

Kirkegården, indviet 1812,29 sikkert som den før
ste på stedet, var beliggende i øens nordvestre 
hjørne. Den målte 1815 30x30 alen og var om
givet af en kampestensmur med hængslet stakit
port mod vest.30 Stedet blev holdt vedlige og i 
uændret tilstand anvendt i karantænetiden 
1831-59.31 1931 blev kirkegården, nu overgroet 
med kirsebærtræer og vintergrønt,32 fredet. Si
den 1932 står den græsklædt og prydet med en 
kopi af det oprindelige gravkors og en granit
sten til minde om øens døde, jfr. ndf.33

Bygning. En kirkesal var efter alt at dømme 
ikke inkluderet i de oprindelige planer for ka
rantænestationen. Brandtaksationen, foretaget 
umiddelbart efter bygningernes færdiggørelse
1. jan. 1832, nævner intet kapel,34 og først i løbet 
af 1835 blev de sidste inventarstykker til kirkesa
len forfærdiget, jfr. ndf. Salen indrettedes sand
synligvis i det mindste af de i alt elleve værelser, 
der optog henholdsvis stue- og loftsetagen i sy
gehuset på karantænesiden (fig. 5), en 32 fag (73 
1/2 alen) lang, 12 3/4 alen dyb og 5 3/4 alen høj 
bygning af fyrrebindingsværk på kampestens- 
sokkel.35 Adgangen til kapellet gik gennem en af 
sygehusets to indgangsdøre og over en gang i 
bygningens længderetning. Selve rummet, der 
havde tre vinduer,36 var som de øvrige ti malet, 
gipset og forsynet med fodpaneler, brystlister 
og fjellegulv. Døren havde dobbelte karme.34

Et †sakristi, sandsynligvis udformet som et 
bræddeaflukke, var forfærdiget 183337 og solgt
1859.4

INVENTAR
Oversigt. Kapellet, der 1837 fandtes »meget skjønt og 
smagfuldt udstyret«, muligvis med prædikestolen 
placeret i forbindelse med altret, har været et lille og
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på trods af de ret få stole sikkert tæt pakket rum. Hvis 
væggene, som det er sandsynligt, har haft bemalede 
paneler, må de have bidraget til at gøre rummet 
endnu mere intimt. Panelerne, det øjensynlig eneste 
af kapellets inventar, der er bevaret, er som vægfast 
inventar dog ikke nævnt i karantæneanstaltens regn
skaber. Her mangler også alt tilbehør til en døbefont.

Et †alter »med tilbehør«, sandsynligvis bestående 
af alterbord udført foråret 1834 og alterkors ud
ført i april året efter,37 blev solgt 1859.4

Til et †alterklæde og til beklædning af prædi
kestolen blev i 1833 indkøbt 14 alen fransk mari- 
not, 16 alen fint Cambridge, 18 alen 2 alen brede 
kniplinger, 16 alen gule silkefrynser, 12 alen 
flade silkesnore, 10 alen blå silkelidser, 10 alen 
hvide silkelidser, 20 alen scharling (shirting?) og 
en del silketråd.37 Klædet blev solgt 1859.4

Et †skilderi, forestillende Kristi hoved med 
tornekrone, broderet med silke og indsat i for
gyldt ramme, blev 1833 skænket af kunstneren, 
jomfru Andersen.37 Det blev 1847 overtaget af 
kommandant Johan Christian Krüger.38

†Altersølvet, anskaffet 1833,37 bestod af kalk på 
16 lod og disk på 5½ lod. Solgt 1859.4

†Alterstager, nævnt 1859,39 af plet.
En †alterskranke, forfærdiget i foråret 1834 af 

karantænestationens smed, bestod af seks jern- 
balustre (»sceptre«) med gelænder.37

En †prædikestol, udført af karantænestationens 
snedker i efteråret 1833, var forsynet med gardi
ner, et træk, der måske antyder, at den var pla
ceret i forbindelse med altret.40 Solgt 1859.4

Fem †bænke blev i august 1835 udført af sned
ker Hans Jensen fra Samsø og i al fald de fire 
malet af karantænestationens maler. Fra 1847 
fandtes seks bænke.37 Alle solgtes 1859.4

Et †bord til sakristiet blev solgt 1859.4
To sorte †salmenummertavler, sandsynligvis 

udført 1835,37 solgtes 1859.4
En †reol til 30 salmebøger er nævnt 1834.37

*(Væg)paneler, 1700’rne,41 af fyrretræ. Nu ad
skilt i fire dele: Tre panelstykker med fyldinger 
hvori malerier, og et dørparti helt udfyldt med 
maleri.

De tre fyldingspaneler er knap 110 cm høje og 
henholdsvis 254 cm, 136 cm og 50,5 cm lange. 
Nederst er et fodbrædt, øverst en ujævnt afskå

ret liste. Fyldingerne, som måler ca. 84x30 cm, 
adskilles af profillister; over dem er, sikkert se
kundært, indsat kroge. Malerierne, der fremstår 
mørke og afskallede med rester af fernis, viser 
apostle stående på baggrund af landskaber med 
træbevokset jordsmon og skyet himmel. Øverst 
anes hvide skriftbånd med navne i sorte versaler.

Blandt apostlene på det længste panel (jfr. fig.
8) ses som de tre sidste fra venstre Andreas, der 
bærer skråkors, Filip med latinsk kors og Tho
mas, med bevaret navn og lanse. Thomas og 
Andreas er klædt i rødt og hvidt. På de to øvrige 
paneler (fig. 6-7) står Bartolomæus med bog, 
Mattæus, der bærer bog, hellebard og evange
listsymbol, en engel; Jakob den yngre med bog 
og Simon med sav. Bartolomæus og Jakob er 
klædt i hvidt og rødt, Mattæus i hvidt, gult og 
rødt, og Simon i hvidt og rødt.

Dørpartiet (fig. 9) er 76,5 cm bredt og på et 
uvist tidspunkt forhøjet til 211 cm ved tilføjelse 
af tre vandrette planker under de oprindelige tre 
lodrette. Ved samme lejlighed er hele partiet 
omgivet med en smal, profileret ramme; under 
denne findes spor af hængsler og nøglehul. Det 
afskallede maleri viser Kristus, som står med 
højre hånd om korset og venstre velsignende. 
Over hans hoved er skriftbånd med »Iesus Chri
stus« i versaler, bag ham en bueformet sky og 
under hans fødder græs(?); på den nederste, til
føjede del er dog kun ubestemmelige spor til
bage. Kristi klædedragt er holdt i grønt og rødt, 
skyerne er gråsorte og jorden grøn.

Hvis panelerne stammer fra kapellet på Ky
holm, må de være udført til og overført fra et 
andet kirke(?)rum. En genanvendelse af pane
lerne synes således antydet af dørpartiets æn
dring og de sikkert sekundære kroge. Nu på 
Samsø Museum, Tranebjerg (inv.nr. 468.)42

*(?)Klokke. 1835 anskaffedes en klokke på 87 
pund (en tidligere skibsklokke?) med tilhørende 
klokkegalge.43 Klokken, der ikke er nævnt 
blandt kirkens inventar i regnskaberne 1833-47, 
og som står for sig selv i auktionsprotokollen 
1859,44 skulle i 1940’rne befinde sig i en gård i 
Alstrup, nordvest for Besser.45

Kirkegårdsmonument, 1932, af eg, udført af 
tømrer Marius Mikkelsen, Langemark, som en
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tilnærmelsesvis kopi af et †kors fra o. 1834, for
arbejdet af karantænestationens snedker.46 
Højde 275 cm fra jordoverfladen, med 175 cm 
lang tværarm. Øverst er trekantgavl hvorunder 
kranium over korslagte knogler; på tværarmens 
endefelter korslagte knogler. I midtfeltet digt 
med indskårne versaler som på det tidligere 
kors: »O, venlige Grav, i din skygge er Fred, 
din tavse Indvaaner af Sorger ej ved«,47 og på 
stammens nederste del årstallet.48 Ved indgan
gen til kirkegården.

Mindesten, 1932, af granit, 100x60 cm, med 
inskriptionen: »Her begr. i Krigsper. 1801-15: 64 
og i Karantænetiden 1831-59: 19«. På kirkegår
den.49

†Gravsten. 1) O. 1838, over karantænemester 
Thyge Thygesen Fuur, *31. dec. 1782, †10. juli 
1838 på Kyholm.

2) O. 1844, over Marie Hull, født Lindegaard, 
*1. febr. 1814, †23. marts 1844. »I 6 1/2 Aar van
drede hun her, som min tro og kærlige Ægte
fælle, som den bedste og ømmeste Moder for

Fig.6-9. *Paneler og dør fra 1700’rne (s. 2627). Samsø Museum, Tranebjerg. NE fot. 1988. 6. *Panel med 
malede apostle i tre fyldinger. 7. *Panel med maleri af apostlen Simon. 8. Udsnit af *panel med seks fyldinger. 
9. *Dør, sekundært forhøjet, med maleri af Kristus. - *18th-century fielded panelling and door. 6. *Fielded panelling 
with paintings of apostles in three panels. 7. *Panel with a painting of the apostle Simon. 8. Part of *fielded panelling with 
six panels. 9. *Door, secondarily heightened, with painting of Christ.
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vore tre smaa Børn, af hvilken ingen endnu kan 
føle det Tab, de led ved hendes Bortgang. Lidel
ser holdt hende i henved 1 1/2 Aar paa Sygelejet, 
da kaldte Herren, og rolig og Gudhengiven ind
gik hun til den evige Hvile til Guds Fred i Livets 
Boliger«.50
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1 Kong Friederich den Fierdes allernaadigste Forord
ninger og aabne Breve 1699-1721, Kbh. u.a., VI 
1709. På de til karantænestationer udpegede steder 
skal der snarest bygges huse, dels til de søfolk, der 
skal underkastes den fyrre dage lange karantæne, dels 
til at lægge gods i. I de sidste bygninger skal der være 
mulighed for at skabe gennemtræk.

2 LA. Retsbetjentarkiver. Justitsprot. 1708-1714, 
7. okt. 1709. Rasmussen nævner (1931 s. 36), at en 
gruppe personer, der 21. sept. havde været ombord 
på et rostockerskib, var idømt en måneds arbejde 
med at få bygningerne på Kyholm færdige.
3 Hos Rasmussen (1931 s. 36) hedder det, at pesthuset 
straks efter institutionens ophør blev nedbrudt. Men 
endnu 1714 var der dagligt tilsyn med »Kiholms 
Pesthuuse«, jfr. LA. Retsbetjentarkiver. Justitsprot.
1708-1714, 8. sept. 1714.
4 LA. Retsbetjentarkiver. Dok. vedr. auktionen 
1814-16 og 1859.
5 Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit Liv 
og sin Samtid i Norge og Danmark 1766-1828, udg. 
C. J. Anker, Christiania 1881, s. 62f.
6 LA. Retsbetjentarkiver. Justitsprot. 1793-1808, 
24. marts og 5. nov. 1801.
7 Kjøbenhavnsposten 1837, nr. 351, 20. dec.
8 LA. Retsbetjentarkiver. Justitsprot. 1793-1808, 
18. aug. 1808.
9 LA. Københavnske kirkebøger. Ministerialbog 
1808-14.
10 Hos Rasmussen (1931 s. 43) hedder det, at der 
fandtes et kapel, hvori feltpræsten prædikede. Påstan
den er ikke begrundet og synes nærmest baseret på 
det faktum, at der blev holdt gudstjenester. Disse 
kunne dog foregå under mere primitive forhold.
11 Jfr. note 9, konfirmationer 1810 og 1811, døbte 
1810-13.
12 Jfr. note 4. Efter en kongelig resolution af 15. okt. 
1817 blev også disse bygninger revet ned, jfr. 
Th. Thaulow: Samsø i Krigsaarene 1801-14, 1934, s. 
61.
13 Chronologisk Register over de Kongelige Forord
ninger og Aabne Breve samt andre trykte Anord
ninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne, udg. Jacob 
Henrik Schou og professor Kolderup Rosenvinge, 
1777-1844.
14 LA. Retsbetjentarkiver. Korrespondancesager. 
1819-57. I cirkulæret om åbningen af Kyholm 1. april
1832, udstedt 23. marts 1832, hed det således, at der 
herefter ikke mere kunne henvises til norske eller 
svenske karantæner.
15 Edv. Gotfredsen: Medicinens historie, 1973, s. 383.
16 LA. Retsbetjentarkiver. Korrespondancesager. 
1819-57. Stationen var øjensynlig indrettet i de eksi
sterende bygninger på Christiansø og naboøen Fre- 
deriksø, den daværende Frederiksholm.
17 RA. Den kgl. Karantænedirektion 1804-48. Div. 
brevkoncepter 1804-48. Brev til Det kgl. Admirali- 
tets-og Kommissariatskollegium 10. juli 1831.
18 RA. Den kgl. Karantænedirektion. Div. brevkon
cepter 1804-48. Brev til ejerne af grevskabet Samsø
30.juli 1831. Samme. Div. dok. 1805-48. Forestilling 
ang. Kyeholmens Overdragelse til Quarantainevæse- 
net 22. aug. 1831. S(chiønning) s. 4.
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19 RA. Den kgl. Karantænedirektion. Div. koncept
forestillinger 1804-48.
20 LA. Retsbetjentarkiver. Alm. korrespondance. 
1831-34. Kongebrev af 25.aug. 1831.
21 RA. Den kgl. Karantænedirektion. Forestillinger 
for 1826-32. Forestilling af 23. sept. med res. af 
27. sept. Smst. anslås opførelsessummen for hele an
stalten til 107.697 rbd. 29 sk., et beløb, der efter stør
relsen på karantænevæsenets samlede udgifter i 1831 
nogenlunde synes at have holdt stik, jfr. samme. Div. 
konceptforestillinger 1804-48, samt om Bindesbøll, 
samme. Div. brevkoncepter 1804-48.
22 RA. Den kgl. Karantænedirektion. Forestillinger 
for 1826-32. Forestilling af 1. dec. 1831 og brev til 
Den kgl. Karantænedirektion af 25. dec. LA. Retsbe
tjentarkiver. Korrespondancesager 1819-57. Cirku
lære af 23. marts 1832.
23 S(chiønning) s. 12.
24 Kjøbenhavnsposten 1837, nr. 290, 20. okt., nr. 296, 
26. okt. og nr. 351, 20. dec. 20. okt. hedder det, at den 
ugentlige gudstjeneste blev holdt om torsdagen, 
26. okt., at den foregik om onsdagen. I al fald en tid 
efter at sognekapellanen fra Onsbjerg-Besser 1836 
blev sognepræst i Kolby, betjentes Kyholm herfra, 
men nu kun en gang om måneden.
25 RA. Karantæne- og sundhedskommissionen
1709-48. Karantænergsk. for Kyholm 1833, beret
ning for januar 1833, indsendt 4. febr.
26 Kongelige Rescripter og Resolutioner, reglemen
ter, Instruxer og Fundatser, samt Kollegialbreve, 
med flere Danmarks Lovgivning vedkommende of
fentlige Aktstykker, 1814/15-1865, udg. Tage Al- 
green-Ussing, 1826-71. Lov af 10. marts 1852, ifølge 
hvilken karantænen mod gul feber bortfaldt for skibe 
bestemt til danske havne, og karantænen mod kolera 
blev slækket, således at karantænekommissionen i 
den havn, hvortil det kolerasmittede skib ankom, 
skulle henvise de syge til behandling på et passende 
sted. Kolerasmittede måtte dog ikke føres i land på de 
steder, hvor der blev erlagt (Øre)sund- og strømtold.
27 Jfr. Kongelige Rescripter og Resolutioner (note 26) 
og S(chiønning) s. 6.
28 Jfr. note 4. Auktionsprotokol over de Karantæne
etablissementet paa Kyholm tilhørende Inventargen
stande, der agtes bortsolgte ved offentlig Auktion paa 
selve Stedet den 20de Juni 1859 og følgende Dage, 
trykt i København hos J. H. Schultz.
29 LAVib. Århus bispearkiv. Samsø hrd. (korrespon
dance). Indb. fra provsten 12.juni 1812.
30 Jfr. note 4. Inventarium optaget 6. og 20. nov. 
1815. Desuden Rasmussen 1933 s. 90.
31 Jfr. note 4. Instruks for sergent Grønsedt 6. nov. 
1815, og LAVib. Århus bispearkiv. Samsø hrd. (kor
respondance). 28. april og 8. maj 1832.

32 Rasmussen 1931 s. 65.
33 Rasmussen 1933 s. 87f.
34 LA. Brandtaksationer. 1832-48.
35 Kjøbenhavnsposten 1837, nr. 290, 20. okt., og note 
34. Sygehusets ydre træværk var perlemalet. Udover 
gangarealer og de elleve værelser, hvoraf de ti, der 
bevaredes som sygestuer, hver rummede fire senge, 
fandtes et kedelrum og et par aflukker, som var be
stemt til henholdsvis rekvisitter og ryge- og bade
værelse.
36 Således nævnes tre rullegardiner, jfr. RA. Karan- 
tæne- og sundhedskommissionen 1709-48. Karantæ
nergsk. for Kyholm 1833. Inventarium for perioden
31. marts 1833 - marts 1834. På planen er kun angivet 
to vinduer, mens det af perspektivtegningen (fig. 3) 
fremgår, at sygehuset også havde gavlvinduer.
37 RA. Karantæne- og sundhedskommissionen 1709- 
1848. Karantænergsk. 1833, 1834-48.
38 Jfr. note 37. Kvittering af 12. nov. 1847.
39 Jfr. note 4. Stagerne forekommer ikke i karantæ
nestationens inventarier (note 37).
40 Jfr. note 37. Gardinerne til stolen blev først syet i 
april 1835.
41 Jfr. de typologisk beslægtede, omend bedre ud
førte, pulpiturmalerier i Løjt, signeret af Jes Jessen 
1728 (DK. SJyll. s. 1798).
42 I museets protokol oplyses, at panelerne, som 
stammer fra et »kapel på Kyholm«, er skænket af 
Morten Pedersen, Langør.
43 Jfr. note 37. Galgen blev repareret juni 1847.
44 Jfr. note 4. Klokken og klokkegalgen er nævnt som 
nr. 539-40, de øvrige kirkelige genstande som nr. 
1575-88. Protokollen tilføjer, at der ved salget af 
klokken er trukket lidt fra i prisen, da det havde vist 
sig, at klokken ikke holdt den opgivne vægt.
45 Jfr. J. P. Nielsen: Samsøs historie samt Tunøs histo
rie, 1946, s. 6.
46 Rasmussen 1933 s. 89f. Jfr. note 37.
47 Digtet stammer fra Christen Henriksen Pram’s 
»Stærkodder«, 1785, jfr. Kjøbenhavnsposten 1837, 
nr. 290, 20. okt.
48 Korset blev gennemgribende restaureret af forhen
værende skibsbygger Gotfred Hansen, Ballen, 1983, 
jfr. artikler i Kalundborg Folkeblad og Aarhus Stift
stidende 20. april 1983.
49 Rasmussen 1933 s. 90. At der er begravet 64 i pe
rioden 1801-15, er sandsynligvis stærkt overdrevet. 
Tallet er baseret på den antagelse, at alle de døde, hvis 
begravelsessted ikke er anført i kirkebogen, er grav
sat på Kyholm. En meget stor del af disse er dog døde 
før kirkegårdsindvielsen i 1812.
30 Begge gravskrifter er optegnet efter en afskrift fo
retaget af baronesse Ingeborg Reedtz-Thott og gen
givet hos Rasmussen 1933 s. 92f.



Fig.1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1988. - Exterior seen from the south-east.

KOLBY KIRKE
SAMSØ HERRED

Kirken har tilhørt øens skiftende ejere (s. 2558), indtil 
den overgik til selveje 1917.

I sognets sydligste ende ligger Vesborg voldsted på 
en isoleret banke ved havet. Ridder Henrik van der 
Osten omtales som borgens høvedsmand 1369-76.1

Sagn. På Kolby mark ligger en sten, som skal være 
kastet efter kirken af en kæmpe på Refsnæs. Mærker 
af hans ti fingre sidder endnu på stenen.2

Møntfund. I forbindelse med restaureringen 1965 
blev der fundet 56 mønter, hvoraf 40 var middelal
derlige, de ældste fra Valdemar den Stores tid.3

Kirken er beliggende i landsbyens nordre ud
kant på et terræn, der skråner mod øst, syd og

vest. Præstegården ligger sydvest for kirken, og 
mod øst løber landevejen til Tranebjerg.

Kirkegården har i det væsentlige bevaret sine 
gamle grænser, dog er der 1931 foretaget en 
mindre udvidelse mod nord af dens østlige 
del(?) og 19624 en større udvidelse mod nord.

Hegn og indgange. Østmurens nordlige halvdel 
er opmuret af kampesten, der udvendig er klø
vet, indvendig rå og lagt i cement, der tillige er 
brugt som afdækning. Samme sides søndre 
halvdel er opmuret af rå kamp og udspækket 
med teglstumper. Muren, der står hvidkalket

179*
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Fig.2. Tømret †kirkegårdsportal, set fra vest (s. 
2632). Ebbe Lehn Petersen fot. o. 1965. - The church
yard’s †wooden gateway seen from the west.

ind mod kirkegården og afdækket med vinge
tegl med fald indefter, udgør en rest af en ned
revet bygning (jfr. †kirkelade). Mod syd er kir
kegårdens sydligste del, der blev skænket til kir
ken 1916 af den daværende ejer, grev Danne- 
skiold-Samsøe, ikke inddraget til begravelses
plads.5 Foden af det skrånende terræn befæstes 
med en lav kampestenssætning, hvorover er 
hække, mens skråningen er dækket af træer og 
buske. Ind mod den egentlige kirkegård be
grænses området af en hæk, der mod øst står på 
en stensætning. Kirkegårdens sydvestre hjørne 
optages af familien Graaes gravsted (jfr. grav
minder); dets muromkransede forplads er ind
gravet i førnævnte sydvendte skråning. Mod 
vest hegnes kirkegården dels af en kampestens- 
mur og et stendige, dels, længst mod syd, af et 
hækkronet stendige. Nordsidens østre del heg
nes af dige, mens udvidelsen omfattes af tegl

hængte kampestensmure, der indvendig er rå, 
mens de udadtil er cementpudsede. På en stræk
ning langs udvidelsens vestmur er tillige en hæk 
indenfor kampestensmuren. 1716 præciseredes, 
at af hegningen var »en fjerdepart murarbejde, 
det øvrige af kampesten«.6

Der er adgang ad fire nyere porte og låger, alle 
med hvidmalede trætremmefløje. Mod øst fin
des en køreport, der flankeres af hvidkalkede 
piller af tegl. Indtil ligkapellets opførelse var pil
lerne af kløvet granit. Mod vest, nær sydvest
hjørnet, og i udvidelsens nordvesthjørne er fod
gængerlåger; førstnævnte leder ud til præste- 
gårdshaven. I syd er en låge anbragt ved den 
nedre ende af den stenkransede trappeopgang til 
kirkegården. En port og tre låger omtales første 
gang 1715.6 En muret, sandsynligvis senmiddel
alderlig, †portal med port og fodgængerlåge i øst 
er forsvundet efter 1882.5 Ved den vestre låge, 
hvor der nævnes fornyelser 1842, 18677 og
1900,5 var endnu i midten af 1960’erne bevaret 
en †tømret portalopbygning med buet overdel (fig. 
2). †Kirkeriste nævnes 1715. 17256 og igen hen
holdsvis 1825 og -39 fornyedes træværket om 
søndre og østre rist.7

Bygninger på kirkegården. Udenfor kirkegår
den mod øst, på det skrånende terræn syd for 
parkeringspladsen, ligger et 1965 opført ligkapel, 
der tillige rummer toiletter, fyrrum mm.4 Den 
hvidkalkede bygning (arkitekt Ebbe Lehn Peter
sen) er af tegl og har fladt tag. En ældre hvid-

Fig.3. Landsbyplan 1794. - Village map.
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Fig.4. Plan. 1:300. Målt af HeJ 1981, suppleret og tegnet af Mogens Vedsø 1989 og 1991. Signaturforklaring s. 9. 
- Ground-plan. Key on p. 9.

kalket †nødtørftsbygning i kirkegårdens sydøst- 
hjørne, der i dag fungerer som materialhus, er 
tækket med røde vingetegl.

Den sydligste del af kirkegårdens ovenfor 
omtalte østmur har tidligere udgjort vestmuren 
i en middelalderlig †kirkelade, nedrevet senest 
1816.8 Midt på murens vestside ses en tilmuret, 
fladbuet ca. 150 cm bred dør, hvis østside dels 
dækkes af det hævede jordsmon, dels skjules af 
et stort træ. Ved den søndre ende af den ca. 20 
meter lange mur anes sydgavlens fundament.

*Gabestok med halsjern (fig. 47), 1700’rne, til
spidset egetræsstolpe, forneden råt afskåret 
(slidt over?); højde nu 140 cm, bredde umiddel
bart under tilspidsningen 14 cm, forneden 17 
cm. 38 cm under spidsen er indsat 31 cm lang, 
treleddet jernkæde med halsring, 13,5 cm i tvm.; 
den består af to ca. 2 cm brede jernbånd lukket 
med nu manglende tap (hængelås). Stokken kan 
være opstillet, efter at det ved en kongelig for
ordning 1730 blev pålagt ejerne af samtlige lan
dets kirker at sørge for, at der stod en gabestok 
på kirkegården til brug ved brud på kirketugten, 
samt ved visse verdslige forseelser.9

1890 afgivet til Dansk Folkemuseum (inv. nr. 
99-1890)10 og 1920 overført til NM2 (inv. nr. 
D9989).

BYGNING
Kirken består af et skib, der formentlig er opført midt 
i 1200’rne. I senmiddelalderen erstattedes det oprin
delige kor af et større, skibet forlængedes mod vest, 
og der blev rejst en række tilbygninger: sakristi ved 
korets nordside, våbenhus ved skibets syddør samt 
tårn i vest. Orienteringen er omtrent solret.

Skibets plan er regelmæssigt udstukket. Udover 
tagspor er der kun konstateret få levn af det op
rindelige kor, der rimeligvis har været ret af
sluttet i øst.11

Materiale og teknik. Bygningen er opført af 
munkesten i munkeskifte. Teglstenenes størrelse 
og farve, der lettest registreres i skibets østre 
gavltrekant, er 26-27x12,5-13x7,5-8 cm og rød 
eller gulligrød med nogen anvendelse af sort
brændte kopper. På våbenhus- og korloftet ses 
at murværket oprindelig har stået i blank mur, 
sidstnævnte sted ses tillige velbevarede, ryggede
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Fig.5. Øverste del af skibets østgavl med rest af op
rindelig lyssprække (s. 2635). HJ fot. 1983. - Upper 
part of the nave’s east gable with trace of an original loop
hole.

fuger. Skibets indre er hvidkalket, men synes at 
have stået i blank mur indtil den senere over- 
hvælvning. Skibets højde andrager ca. 4,8 meter 
målt fra overkanten af den synlige syld af rå 
kamp til den oprindelige murkrone ved skibets 
nordøstre hjørne.

Døre og vinduer. Norddøren er bevaret tilmu
ret i begge murflugter og kun let beskadiget i 
vestsiden (fig. 6) ved gennembrydning af et ny
ere vindue. Udvendig har døren rundbuet, gan
ske let tilspidset halvstensstik med prydskifte af 
løbere. Det indvendige halvstensstik er nærmest 
fladrundbuet med prydskifte af kopper. Døren 
må have en halvstensbred anslagsfals, forment
lig tæt på ydre murflugt. Syddøren er udvidet 
og omformet o. 1869.7 Umiddelbart øst for den 
nuværende døråbning ses indvendigt et par sten 
af den oprindelige åbnings stik og prydskifte, 
der har samme karakteristiske udformning som 
i nord.

Skibet har formentlig haft to ens vinduer i 
hver langside. Nordsidens vestre (fig. 6), der ses 
som udvendig blænding, har rundbuet halv
stensstik og en helstens dyb og halvstens bred 
fals; bunden er aftrappet. Vinduet måler 129x73 
cm, i lysningen 83x42 cm, og har buetop ca. 50

cm under den oprindelige murkrone. Indvendig 
er vinduets østre side synlig og antyder, at det 
sandsynligvis også har fals indad. I sydmuren 
ses, fra våbenhusets loft, stikket og det øverste 
af siderne af et tilsvarende vindue, der dog er 
placeret lidt længere mod vest. Dette fremtræ
der som en helstensdyb blænding, i hvis bund 
der ikke ses spor af en fals. Denne er formentlig 
borthugget ved tilmuringen.12 Begge de nævnte 
vinduer er tilmuret senest ved hvælvenes ind
bygning. Vest for skibets nuværende østre vin
due i sydsiden ses rester af et ældre vindue, 
hvori der formentlig indgår dele af et oprinde
ligt.

Det oprindelige †kor har været lidt smallere 
end det nuværende. Ved undersøgelsen 1965 af- 
dækkedes kun få og utydelige rester af dets fun
damenter, der i vid udstrækning må indgå i det 
yngre kor. På østsiden af skibets triumfgavl ses 
korets tagrejsningen tydeligt i form af mørtel
spor. Ovenover er murværket og især fugerne 
noget forvitrede, underneden velbevarede.

Indre. De forsvundne †loftsbjælker har hvilet på 
murkronen, mens †brædderne må have ligget på 
bjælkernes overside. Skibets østre gavltrekant er 
velbevaret og har på vestsiden to halvstens 
brede afsæt, svarende til henholdsvis bjælkela
gets overside og et hanebåndslag i det oprinde-

Fig.6. Skibets nordmur med oprindelig dør og vin
due (s. 2634). NE fot. 1988. - North wall of the nave 
with the original door and window.
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Fig.7. Ydre, set fra nord. NE fot. 1983. - Exterior seen from the north.

lige tagværk. Der ses åbne bomhuller til begge 
sider, i øst fire lag med ti skifters afstand, i vest 
er afstanden mindre regelmæssig. Over gavlens 
øvre afsæt, over og lidt nord for det oprindelige 
kors tagryg, er bevaret søndre side af en smal 
lyssprække, oprindelig ca. 15x95 cm, der senere 
(fig. 5) er udvidet mod nord for at danne pas
sage mellem skibets og det yngre kors loftsrum.

Ændringer og tilføjelser. Ældst blandt kirkens 
ændringer er korets ombygning til noget større 
skikkelse, omend stadig smallere end skibet. 
Koret er opført af munkesten i munkeskifte på 
et fundament af store rå kampesten, hvoraf en 
del blottedes ved undersøgelser 1965 og 1982. 
Oprindelig murbehandling, der iagttages fra 
loftsrummet over sakristiet, viser blank mur 
med ryggede fuger. Langmurene afsluttes for
oven af en dobbelt falsgesims og i syd løber her
under et savskifte, der genfindes i samme højde 
på østgavlen, men altid har manglet i nord.

Østgavlens fod (fig. 8) markeres af det alle
rede nævnte savskifte og afsluttes foroven af 13 
brynede kamtakker. I midten er der en bred 
blænding overdækket af tre spidsbuestik, hvoraf 
det midterste er højere og bredere end de to an
dre; stikkene mødes på en konsol af en binder på 
højkant med afrundet underside. I blændingens 
midtakse nær dens top er en stor cirkelblæn
ding. Til begge sider er en smallere blænding 
med to overdækkende stik, inderst spidsbuet og 
yderst fladbuet, båret af en konsol af en binder 
på fladen. Også i disse to blændinger er nær top
pen en cirkelblænding. Endelig er yderst til hver 
side en cirkelblænding. Sidstnævnte i syd samt 
stikkene over den tilstødende blænding er om
murede med små sten i forbindelse med ind
lægning af et muranker og reparation af en 
revne i murværket.5

Koret er sandsynligvis dimensioneret efter det 
romanske skibs højde og tagrejsning, således at
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Fig.8. Korets østgavl (s. 2635). NE fot. 1983. - East 
gable of the chancel.

de to afsnit i en, formentlig kun kort, periode 
har stået under fælles tag.

I syd er en 1863 tilmuret præstedør. Udvendig 
overdækkes den høje, slanke åbning (fig. 9) af et 
spidsbuet halvstensstik, der indrammer et spejl 
over den formentlig fladbuede døråbning. Ind
vendig er døren overdækket af et fladbuet halv
stensstik. Den østre dørvange er omtrent ret
vinklet, mens den vestre er smiget af hensyn til 
dørfløjens opslag. I nordmuren findes en falset, 
fladbuet dør, der er samtidig med det omgi
vende murværk og giver adgang til sakristiet. 
Mod sakristiet, hvor dørfløjen var ophængt, er 
falsen helstens. I korets sydside er bevaret et 
spidsbuet, falset vindue (fig. 9), hvis top bryder 
gesimsens savskifte. Indadtil er vinduet smiget 
og overdækket af et rundbuet stik, der er om
muret 1863.5 Længst mod øst i korets nordmur 
er helt oppe under gesimsen bevaret en rest af en 
fladbuet åbning, der i betragtning af placeringen 
næppe er et vindue, men snarere en luge, der har 
udmundet i lommen over korhvælvets nordøst- 
hjørne og dermed givet adgang til loftsrummet. 
Af lugen ses den øvre del af vestre fals samt 
vederlaget til det indre halvstensstik og en en
kelt sten af det ydre stik, der har været opmuret

af bindere på fladen. Lugen, hvis rester dækkes 
af sakristiets hvælv og murværk samt korhvæl
vet, må have ophørt med at fungere ved sakri
stiets opførelse.

I korets indre har øst- og sydvæggen hver haft 
to fladbuede sparenicher med bund fire skifter 
over nuværende gulv. Af disse er østmurens 
nordre uskadt, ca. 109x90 cm og 58 cm dyb, 
mens af den søndre kun sydvangen og en enkelt 
sten af stikket er bevaret; resten er forsvundet 
ved udbedringen af en lodret sætningsrevne i 
murværket (jfr. østgavlen). De tilmurede nicher 
i sydvæggen, der er ca. 120 cm brede, er adskilt 
af en kun helstensbred pille. Af overdækningen 
registreres kun den ene halvdel af det fladbuede 
halvstensstik over den østre niche.

Korhvælvet er for størstedelens vedkom
mende udført 1863, men indeholder rester af det 
oprindelige †hvælv, der hvilede på spidsbuede 
forlæg samt en endnu bevaret helstens bred, 
spidsbuet skjoldbue i vest. Den glatte, spidse 
korbue er sandsynligvis samtidig med korom
bygningen, og dette gælder formentlig også den 
i triumfmurens nordside indbyggede prædike
stol.

Vest for døren mellem kor og sakristi er der 
en fladbuet åbning (fig. lla-b), der tiltrækker sig

Fig.9. Korets sydside med oprindelig præstedør og 
vindue (s. 2635). HJ fot. 1983. - South wall of the chan
cel with the original priest’s door and window.
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Fig.10. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior to the east.

mere end almindelig opmærksomhed. Mod ko
ret er åbningen, der måler 83x43 cm, tilmuret 
og delvis ødelagt af et indmuret gravminde, 
mens den mod sakristiet fremtræder som en 
bredere og lidt højere niche. Arrangementet kan 
opfattes som et †monstransskab? med en låge mod 
sakristiet og en, formentlig tilgitret åbning, 
mod koret.13

Skibets forlængelse, forhøjelse og overhvælv- 
ning skal opfattes som én sammenhængende 
ombygning, omend den er gennemført i flere 
etaper. Vestforlængelsen (fig. 7) er opført af mun
kesten i munkeskifte over en synlig syld af 
marksten. Forneden er murene uden forbandt 
med det oprindelige skibs vesthjørner, i syd no
get sløret af senere reparationer, mens der for
oven afsattes fortandinger til skibets planlagte

forhøjelse. Flankemurene afsluttes af en dobbelt 
falsgesims, og et skifte herunder løber en to 
skifter høj båndblænding. Til begge sider ses på 
facaderne omkring de nuværende vinduer spor 
af høje, falsede, spidsbuede vinduer, hvis top 
skærer op i falsgesimsen.14

Det samtidige trappehus ved forlængelsens 
nordvesthjørne fremtræder som en stor pille 
med halvtag i forlængelse af skibets tag. I nord 
og vest er der to halvstens brede og tre skifter 
høje lyssprækker; en tilsvarende øverst på østsi
den er tilmuret. Trappen er tilgængelig fra kir
kerummet ad en med fladbuet halvstensstik 
overdækket dør længst mod vest i nordvæggen. 
Den højresnoede vindeltrappe, der savner spin
del, overdækkes af trinvis stigende, fladbuede 
halvstensstik. Trappehuset er i forbindelse med

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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tårnets opførelse afbrudt foroven i højde med 
skibets murkrone. Trappehusets ydermure må 
have rejst sig som en lille tårnagtig opbygning, 
mens selve trappeløbet formentlig blot har mis
tet et enkelt eller to trin. Den nuværende noget 
ubekvemme adgang fra trappen til skibets loft, 
der lader de øverste bevarede trin ubenyttede, 
viser, at den oprindeligt må have udmundet 
længst mod nord i vestforlængelsens nu fjernede 
gavltrekant.

Skibets forhøjelse, der omfatter 14-15 skifter og 
er en halv sten tyndere end de oprindelige lang
mure, er udformet med gesims og båndblæn
ding ligesom vestforlængelsen. Østgavlens for
højelse, der er væsentlig tyndere end den op
rindelige gavltrekant, afsluttes foroven af 13

brynede kamtakker. Nær toppen ses på østsiden 
to noget ubehjælpsomt udformede skjoldblæn
dinger.

Skibets to østre hvælv bæres af spidsbuede 
skjoldbuer på vægpiller med profileret veder- 
lagsmarkering. Hjørnepillerne i øst har højtpla- 
cerede kragbånd af hulkel over rundstav (jfr. †si- 
dealtre), mens de øvrige har hulkel over to stave 
med to mellemfaldende normalskifter. Gjord
buen mellem hvælvene og buen mod vestfor
længelsen er to sten bred med en halvstensfals til 
begge sider. Hvælvene er let puklede med halv- 
stensribber, der forneden indsnævres til en kvart 
stens bredde; det vestre (skibets midterste) har 
topkvadrat. Hvælvene er forsynede med hel
stens brede overribber, der på karakteristisk vis

Fig.lla-b. Åbning mellem koret og sakristiet (s. 2636). a. set fra koret. b. set fra sakristiet. NE fot. 1988 - 
Opening between the chancel and sacristy. a. seen from the chancel. b. seen from the sacristy.
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er opmurede af vekslende rulskiftestillet løber 
og to skråtstillede bindere, hvorved opnås en 
trinagtig udformning. Binderne er, i modsæt
ning til normalt ved overribber, i forbandt med 
kapperne og står vinkelret på disse, hvorved 
fremkommer den skrå stilling i forhold til over- 
ribben.15 Bunden i hvælvlommerne har pudset 
overside med fald mod tilmurede spygat.16

Vestforlængelsens hvælv, der er planlagt ved 
opførelsen og bæres af forlæg i murene, er af 
samme type som skibets andre,17 men adskiller 
sig fra disse ved væsentligt højere og mere puk
lede kapper. Forskellen markerer antagelig blot 
en mindre forskel i opførelsestidspunkt. Umid
delbart øst for fortandingen mellem skibets for
højelse og dets forlængelse ses på indersiden af 
forhøjelsens murværk fremspringende fortan- 
dinger, der afsluttes 8 à 10 skifter under murkro
nen og formentlig har været beregnet på en, al
drig opført, lukkemur mod østafsnittets lofts
rum.

Sakristiet er opført af munkesten i munkefor
bandt på syld af rå marksten, dog er der nederst 
i indermurene en del rå kamp. Sakristiet (fig. 7) 
var forudset ved korets ombygning (jfr. dør og 
åbning i korets nordmur). Vestmuren er opført 
mod en stående fortanding i kormuren, mens 
forholdene er uklare i øst. Umiddelbart øst for 
døren til koret anes en borthugget fortanding, 
der må betyde, at østmurens endelige placering 
ligger længere mod øst end oprindelig planlagt 
og at den derved kom til at dække den ovenfor 
nævnte loftsluge i korets nordmur. Foden af sa
kristiets gavl markeres af et savskifte og afsluttes 
foroven af syv brynede kamtakker. Gavlen pry
des af to cirkelblændinger flankerende fem 
spidsbuede høj blændinger, hvoraf den midterste 
er lidt bredere end de øvrige og omslutter en 
smal rektangulær glug, der er genåbnet efter 
1978. Indvendig har gluggen halvstensfals i si
derne og overdækkes af en planke. Flankemu
rene har foroven en dobbelt falsgesims.

I øst er bevaret et fladbuet vindue, der dog 
sekundært er forlænget fem skifter nedad og har 
fået borthugget en fals. Vinduet overdækkes af 
et fladbuet halvstensstik, der mod det indre har 
en helstensdyb og halvstensbred fals. I nord ses

Fig.12. Våbenhuset (s. 2640). HJ fot. 1983. - Porch.

spor af et lignende †vindue umiddelbart vest for 
den 1883 indsatte spidsbuede, falsede dør.18 I 
nordmuren omtales 1874 to †nicher, der for
svandt ved gennembrydningen til ovennævnte 
dør. Hvælvet bæres af en helstens bred skjold
bue mod koret, de øvrige sider af murede for
læg. Kapperne er kun lidt indskårne på over
siden, tydeligst forneden, og i hvælvets fulde 
højde ses oversiden af de retkantede halvstens- 
ribber i hvert andet skifte.

Tårnet, der er omtrent kvadratisk og har gav
lene anbragt i nord og syd (fig. 7), er af samme 
bredde som skibet. Murværket er opført af 
munkesten i munkeskifte over delvis synlig syld 
af rå marksten, der tillige optræder i indermu
rene i både tårnrummet19 og mellemstokværket. 
Det store, spidsbuede vindue i sydsiden er om
muret udvendigt, mens det bevarede indre, hvis 
bund er sænket syv skifter, overdækkes af et 
fladbuet halvstensstik. En oprindelig vestdør er 
omdannet på ydersiden, men umiddelbart over 
dens nuværende stik ses en rest af et spidsbuestik 
med prydskifte af bindere, formentlig fra spejlet 
over en fladbuet døråbning. Dørens bevarede 
indre, der har trekvartsten brede anslagsfalse, 
overdækkes af et fladbuet, dobbelt binderstik, 
jfr. Tranebjerg.

180*



2640 SAMSØ HERRED

Ved opmuring af den spidsbuede åbning, 
hvormed tårnrummet står i forbindelse med ski
bet, afsattes på vestsiden forlæg til hvælvet, der 
også på de tre andre sider bæres af murede for
læg. Ribberne er retkantede og halvstens brede. 
På oversiden ses nederst enkelte ribbenakker, 
mens der øverst er forsænkede, helstens over
ribber; på hvælvtoppen en kvadratisk, diagonal
stillet forstærkning.

Mellemstokværkets murværk, der indeholder 
flere bælter af rå kamp udspækket med stumper 
af tegl, brydes af nogle halvstens brede, vand
rette afsæt, i vest tre, i nord og syd ét. Vestsi
dens nedre afsæt har sammen med fire, oprinde
lig fem, tre skifter høje bjælkehuller i øst skullet 
bære et bjælkelag. Dette er dog næppe indlagt, 
idet de midterste bjælker ville kollidere med 
hvælvets top. På vestsidens øverste afsæt har lig
get en ankerbjælke, der har efterladt sig huller i 
både nord- og sydmuren. Adgangen til mellem- 
stokværket foregår ad en dør fra skibets lofts
rum. Mod sidstnævnte fremtræder døren som 
en høj, smal åbning med fladbuet halvstensstik. 
Vangerne er halvanden sten dybe, mens stikket 
kun er en sten dybt. Mod tårnet er døren væ
sentligt bredere og overdækket af et fladbuet, 
dobbelt binderstik; det nordre anslag er halv
stens bredt, mens det søndre, der fremviser for
rustede rester af to stabler, er helstens bredt. 
Bunden, der oprindeligt har indeholdt et trin i 
vestsiden, er i nyere tid sænket fem skifter. Et 
rundbuet vestvindue med støbejernsstel er ind
sat 1872, dels for at bringe lys til mellemstok- 
værket, dels for at lette tilførsel af materialer til 
kirkeloftet.20

Klokkestokværket har til hver side to relativt 
tæt sammenstillede, falsede, fladbuede glamhul
ler, der mod det indre sidder i dybe, fladbuede 
nicher. I nichernes sider ses huller til løse stæn
gebomme, i den ene side 25-30 cm dybe, i den 
anden en halv sten. I højde med glamhullernes 
sål findes en række, nu i det ydre tilmurede, to 
skifter høje bomhuller, der mod hjørnerne (fig. 
50) er radiært anbragte. Øst- og vestmuren af
sluttes foroven af en dobbelt falsgesims. I nord 
og syd markeres gavlfoden af et savskifte og 
derover rejser gavlene sig med hver syv brynede

kamtakker. Gavlene prydes af fem, nærmest 
rundbuede, høj blændinger flankerede af to cir
kelblændinger; den midterste blænding er bre
dere end de øvrige og har tvillingdelt stik.

Våbenhuset er opført af munkesten i munke
forbandt over stedvis synlig syld. Gavlen (fig. 
12) krones af 11 i nyere tid rekonstruerede kam
takker over et glat, fremspringende skifte i gavl- 
fodshøjde og prydes af en bred blænding, der er 
overdækket af tre slanke, spidsbuede stik, af 
hvilke det midterste er højest. Bueslagene bæres 
af to skifter høje konsoller udformede som tre
kvartstav over affaset skifte. I blændingen er et 
nyere, spidsbuet vindue. Langmurene har dob
belt falsgesims. I vest sidder en smal, rektangu
lær lyssprække, ca. 48x20 cm, der indvendig 
udmunder i en fladbuet niche. I lyssprækken 
findes en oprindelig? trækarm af 2,5 cm tykke 
planker med glasfals på indersiden. Øst for den 
nuværende spidsbuede, falsede dør i sydgavlen 
ses den østre side af våbenhusets oprindelige 
†dør, hvis ydre stik har været spidsbuet. I vå
benhusets indre, der overdækkes af et bjælke
loft, er øst- og vestvæggen samt den østlige del 
af sydgavlen 1930 skalmuret omkring en række 
gravsten.4

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 
Statiske problemer i koret (jfr. ommuringen af 
hvælvet) har foranlediget opførelse af en stor 
støttepille opad gavlen (fig. 8) nær nordre hjørne. 
Pillen rejser sig i to afsæt, der begge har en en
kelt falsgesims og er afdækket med vingetag- 
sten. Den øvre del har øverst på østsiden en stor, 
rektangulær, halvstensdyb blænding. Mørtel
spor på korets sydøsthjørne (fig. 8 og 9) røber 
en formentlig diagonalstillet †støttepille, der 
ifølge brandtaksationen eksisterede 1881.21 Prø
vegravninger 1982 viste ikke fundamentsrester 
af denne pille, der uden tvivl var sekundær.

1808 nævnes, at et par stole er borttaget og at 
der er anbragt et †kalkgemme i stedet i kirkens 
vestende. Arrangementet blev fjernet senest 
1817. Dette år opsattes et muret †skillerum i tår
net.20

Korets nuværende hvælv er indbygget i 1863 
og hviler, som sin forgænger, på oprindelige 
spidsbuede forlæg i nord, øst og syd samt på en
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Fig.13. Indre, set mod vest. NE fot. 1983. - Interior to the west.

helstens bred, spidsbuet skjoldbue mod triumf
muren i vest. Hvælvet er helstens af små, gule 
teglsten med retkantede ribber af bredde som en 
halv munkesten.22 I forbindelse med hvælvets 
fornyelse er skjoldbuen undermuret og afstivet 
med to piller, der på østsiderne er prydet med 
skråkantede afsæt henholdsvis 35 og 195 cm 
over nuværende gulv.

1965-67 gennemgik kirken en restaurering (ar
kitekt Ebbe Lehn Petersen), der dog kun i min
dre grad berørte bygningen. Stabiliseringsarbej- 
der er udført i slutningen af 1980’erne (arkitekt
firmaet Vilhelmsen & Kristensen).

†Gulve. Sakristiets bræddegulv er første gang 
omtalt 1715.6 Adskillige gange i 17- og 1800’rne 
nævnes mangler på kirkens murstensgulve. Ko
rets gulv af »bløde mursten« blev oliemalet 1863 
for at forebygge støv, men udskiftedes året efter

med et malet trægulv.7 Korets gulvbeklædning 
blev 1911 foreslået udskiftet med fliser, og dette 
ønskedes også i sakristiet, hvor trægulvet var 
angrebet af råd.5

Vinduer. Det oprindelige kor har muligvis fået 
nye vinduer 1300-50, jfr. †glasmalerier. I skibet 
blev i forbindelse med forhøjelsen og over- 
hvælvningen indsat nye vinduer, et mod syd i 
østfaget og to mod nord; førstnævnte, der er 
dobbeltfalset og spidsbuet, er endnu bevaret, 
omend let ændret i lysningen i forbindelse med 
indsættelse af nyere støbejernsstel. De nordre, 
formentlig identiske, vinduer spores omkring 
de nuværende. 1808 klagedes over at vinduerne 
var gamle og små. Vinduet i korets sydmur, der
1809 bestod af »et almindeligt husvindue under 
et kirkevindue«, udskiftedes 1816. I sakristiet 
ønskedes 1838 indsat et nyt vindue, hvilket blev
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gentaget 1867 samtidig med ønsket om et nyt 
vindue i våbenhuset.7 Vinduernes nuværende 
støbejernsstel, der blev indsat o. 1870, supplere
des 1881 med sålbænke af jern.5

Tagværker. Kirkens nuværende hanebåndstag- 
værker er stærkt fornyede, dog indgår i kor og 
skib dele af tagværker, der er samtidige med de 
to bygningsdeles henholdsvis fornyelse og for
højelse. Sidstnævnte tagværker stabiliseredes i 
1980’erne.

†Tagværker. Af kirkens oprindelige tagværker 
har korets efterladt sig mørtelspor på triumf
gavlen, mens skibets tagstol afspejles i afsæt på 
samme gavls vestside.

Tagbeklædning. Kirkens tegltage omtales før
ste gang 1700. Samme år nævnes fem tavler bly 
på nordsiden; disse stammede formentlig fra en 
skotrende ved sakristiet, hvilken 1802 trængte til 
reparation.6 Hele kirkens tagbeklædning er for
nyet med vingetegl i 1980’erne.

Opvarmning. 1885 opsattes to †kakkelovne.5 
Disse afløstes 1924 af et varmeapparat fra fir
maet Hess i Vejle,4 og i forbindelse med restau
reringen 1965-67 ændredes varmeanlægget til 
centralvarmeanlæg med kedlen placeret i ligka
pellets underetage.

Kirken fremtræder i dag hvidkalket med rødt 
tegltag. Gulvene, hvoraf korets er hævet et trin 
over skibets, er af gule munkesten på kant lagt 
ved seneste restaurering. Våbenhuset har malet 
bræddeloft.

†GLASMALERIER

I forbindelse med restaureringen 1965-67 frem
kom ved soldning af fyld under korets gulv ad
skillige fragmenter af rudeglas (NM2 inv. nr. 
D166/1965 - D279/1965). Dateringen til 1300-50 
viser, at glasset (fig. 14) stammer fra vinduer i 
det nuværende kors forgænger. En del stykker 
af klart gulligt glas med rødlig bemaling er fra 
spidsovale ruder, oprindelig størrelse 9-10x6-7 
cm, der hver prydes af et egeblad i spidsoval 
ramme. Fra en personfremstilling stammer et 
par fragmenter af et ansigt malet på let rødligt 
glas. Af rødt glas er to omtrent kvadratiske ru
der med let indadsvungne sider, størrelse 
3,5x3,5 cm, der må have dannet udfyldning 
mellem de spidsovale ruder. En række ca. 2 cm 
brede ruder af klart gulligt glas, hvoraf en enkelt 
udgør en del af et bueslag, må have indgået i en 
frise langs vinduernes kanter.23

KALKMALERIER

Efter at Jacob Kornerup 1893 havde undersøgt 
Samsøs kirker for kalkmalerier, indberettede 
han, at der i Kolby fandtes en rødlig ribbebema
ling, en rød cirkel samt »på en af hvælvin
gerne«, Århus-bispen Jens Iversen Langes vå
ben. Ifølge restaureringsberetningen 1894 fand
tes i al fald våbnet dog ikke i Kolby, men i Bes
ser, en kirke, om hvilken det i 1893 hed, at »der

Fig.14. Brudstykker af 
middelalderligt vindues- 
glas ornamenteret med 
egeløv (s. 2642). 1:2. 
Tegnet af Birgit Als 
Hansen. - Fragments of 
medieval stained glass deco
rated with oak leaves.
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Fig.15. S. Jørgens kamp med dragen. Kalkmaleri fra o. 1525-50 på tårnets vestvæg (s. 2643). NE fot. 1988. - St.
George fighting the dragon. Mural painting c. 1525-50 on the west wall of the tower.

ikke var nogen anledning til at foretage afdæk
ninger«.24 Fremkomsten af et bomærke 1934 
førte til en undersøgelse ved Egmont Lind 1946. 
Denne var resultatløs, mens der under restaure
ringen i 1960’erne blev fundet en del billeder, 
hvoraf de bedst bevarede restaureredes af Olaf 
Hellvik 1965.

1) O. 1525-50 er der på tårnets vestvæg malet en 
S. Jørgen i kamp med dragen (fig. 15). Den bar- 
hovedede helgen er iklædt kort kofte og har 
langskaftede handsker; over skulderen svinger 
han et mægtigt sværd.25 Den uforholdsmæssigt 
store hest har fjerbusk og bjælder på grimen; 
den står med bagbenene på et græsklædt jords
mon og løfter forbenene over dragen, der ligger 
på maven med hovedet vendt mod S. Jørgen. 
En kastet lanse har ramt dragens hals og er gået i 
tre stykker. Prinsessen er omtrent dobbelt så 
stor som den ridende helgen. Hun har udslået

jomfruhår og står med hænderne knuget om 
snoren, hvori hun fører sit nu så godt som ud- 
viskede lam.

Fremstillingen er malet på et enkelt, meget 
tyndt lag hvidtekalk, fortrinsvis med jordfarver: 
Rødbrunt, lysebrunt (brændt jordokker), gult, 
gråt og sort.

2) 1558. I tårnhvælvingens vestkappe er et vå
benskjold, tegnet med dobbelt kontur, hvori et 
bomærke af form som trekant med kors i mid
ten samt på spidserne. Over skjoldet læses med 
versaler »An(n)o« og til siderne henholdsvis 
»15« og »58«; under det er en frise med bog
staver, muligvis Maria(?) (fig. 16). I samme 
hvælvings nordre kappe er et samtidigt, tilsva
rende udformet skjold, hvis bomærke består af 
kors med tre sæt tværarme; det midterste og 
største skråt nedadvendt. Over skjoldet ses ver
salerne »(?)HM« og til siderne »S - A«. Begge
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Fig.16. Kalkmalet bomærkeskjold med årstal 1558, 
på tårnhvælvingens vestkappe (s. 2643). NE fot. 
1988. - Mural painting of a shield with personal mark and 
date 1558 on the west cell of the tower vault.

fremstillinger står i rødbrunt og lys okker; tre
kantbomærket er malet med tvefarvet kontur.

Samhørende med disse våbenskjolde var 
sandsynligvis et †våben på tårnhvælvingens syd
kappe. Dets form og dobbeltkonturerede teg
ning svarede til våbenerne i vest og nord; bo
mærket var udformet som et kryds med hager 
for tre af enderne. Til siderne stod henholdsvis 
»M« og »N.P«.26

†Kalkmalerier. 1) 1400’rnes sidste halvdel, tre 
indvielseskors, malet på korets østvæg over den 
genåbnede murniche, samt på skibets nordvæg i 
henholdsvis første og andet fag. Rødmalede.27 
Desuden en ornamental udsmykning bestående 
af langsgående, grå og rødbrune striber på rib
berne samt tværgående, rødbrune striber på ve- 
derlagsbåndene, og muligvis også en båndflet
ning samt et spinkelt rankeværk, begge malet i 
rødbrunt på triumfbuens sydside.28

2) O. 1500-25(?). Tre(?) stående, tilsynela
dende frontalvendte skikkelser, med korte 
kjortler og lange kapper, men nu uden hoveder, 
på nordvæggen i skibets første fag, umiddelbart 
vest for vinduet. Imellem den anden og tredie 
skikkelse fra vest var et konturtegnet, kronet 
monogram, hvoraf kun det første bogstav, et I, 
syntes sikkert aflæseligt.29 Monogrammet var 
sort, mens i al fald en af figurernes kjortel var

lys turkisblå. Fremstillingen var malet på et 
tyndt lag hvidtekalk og delvis ind over et af de 
ovf. omtalte indvielseskors.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret flere middelalderlige in
ventarstykker: en romansk granitfont, som til forskel 
fra øens øvrige fonte er af østjysk type, en muret 
prædikestol, et sengotisk korbuekrucifiks og en deg
nestol med våben for Århus-bispen Niels Clausen. 
Fra 1500’rnes midte stammer et par usædvanlige al
terstager og en træskåren prædikestol smykket med 
særprægede figurer; den stafferedes 1620. Samtidig 
hermed anskaffedes altertavlen, der ligesom stolen er 
skåret i den såkaldte Øresundsstil. Klokken er støbt 
1691, og en lysekrone skænket 1696 i forbindelse med 
en †begravelse. Det ældste af de to kirkeskibe ud
førtes 1720, mens messehaglen og et †alterklæde til
kom 1725. Kalk og disk er fra 1764. Et sæt stolesta
der, som blev opsat 1853, er siden skiftet ud, hvor
imod en alterskranke fra 1863 til dels er bevaret. I dag 
fremtræder rummet med det præg, det fik ved restau
reringen 1965-67, da et pulpitur blev fjernet, nye sto
lestader, salmenummertavler samt orgel opstillet, og 
såvel altertavlen som prædikestolen restaureret. Ernst 
Trier, Vallekilde, stod for farvesætningen.

Alterbord, til dels fra 1863, da det gamle †alter 
blev nedbrudt.30 Af tegl, ca. 190x125, højde 108 
cm med undtagelse af ca. 30 cm ind mod øst
væggen, hvor bordet er ca. 115 cm højt. Siderne 
er pudsede, mens oversiden dækkes af træplade 
fra 1960’erne.31 Formentlig er der herunder re
ster af en †helgengrav.32

†Sidealtre(?). Udformningen af hvælvpillerne 
i skibets østfag antyder, at der i både nord og 
syd har stået sidealterborde.

Alterklæde, 1965, vævet lys gulgrå uld. †Alter
klæder. Et klæde fra 1725 af fløjl med guldkors 
og -frynser var 1826 gammelt og af ilde udse
ende. Først 1865 synes dog anskaffet et nyt, af 
rødt fløjl med guldfrynser.33 1898 var atter købt 
et nyt; 1925 fandtes et alterklæde af fløjl med 
guldkors og -frynser.34

Altertavle (fig. 17), sandsynligvis samtidig 
med de 1620 daterede malerier. Tavlen, opbyg
get som Tranebjergs fra 1615, har postament, 
tredelt storstykke, todelt attika og topfelt.

Det lidt tilbagetrukne postamentfelt indram
mes af æggestav og flankeres af fremspring med
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Fig.17. Altertavle, antagelig samtidig med malerierne, der er udført 1620, sandsynligvis af Laurids Andersen 
Riber (s. 2644). NE fot. 1983. - Altar-piece, probably contemporary with the paintings dated 1620, most likely made by 
Laurids Andersen Riber.
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Fig.18a-c. Malerier udført 1620, i altertavlens attika og topstykke (sml. fig. 17). Motiverne stammer fra Johan
nes Åbenbaring. a. Johannes, som spiser en lille bog rakt af en stor engel. b. Johannes, der ligger på maven foran 
den menneskesønslignende. c. Englen, der binder Satan (s. 2648). Ældre fot. i NM2. - Paintings executed in 1620 
on the attic level and top-piece of the altar-piece (cf. fig. 17). The motifs are taken from the Revelation of St. John. a. St. 

John is shown eating a small book held out by a large angel. b. St.John, who is prostrate before a figure that appears to be the 
Son of Man. c. The angel ties the devil.

fladsnit og kvindehoved (fig. 19c). Kartouche- 
vinger med frugt og båndophæng. Den glatte 
frise, hvorover der er kvartrundstav med flad
snit, brydes under storsøjlerne af bøjler med 
forskellige masker (fig. 19b), og har yderst hæn- 
gestykker udformet som skæggede mandshove- 
der (fig. 19a). Korintiske storsøjler med pryd
bælte, der under bosseprydet bånd bærer oval- 
kartoucher, som på forsiden rummer putto. 
Kun de to putti på de midterste søjler har be
varet deres attributter, lidelsesredskaberne stige

og søjle. Storfeltet indrammes af pærestav. I si
defelternes gavlkronede muslingeskalnicher står 
frifigurer, mod nord Moses med Lovens tavler 
og stav, mod syd Johannes Døberen med lam på 
bog i venstre hånd og velsignende højre hånd. 
Storvingernes rige kartoucheværk afsluttes for
neden af dyreklo, foroven af fuglehoved. Yderst 
er båndophængt frugtklase, englebuste og vase, 
og på midten englehoved (fig. 20b). Gesimsen 
er udformet som postamentets; bøjlerne bærer 
varierede englehoveder.

Fig.19a-c. Detaljer tra altertavlen (sml. fig. 17). a. Mandshoved på hængestykke. b. Løvemaske på bøjle under 
storsøjle. c. Kvindehoved på postamentfremspring (s. 2646). NE fot. 1983. - Details on the altar-piece (cf. fig. 17). 
a. Man’s head on pedestal below. b. Lion’s mask under principal column. c. Face with head-dress on moulded projection.
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Fig.20a-b. Detaljer af altertavlen (sml. fig. 17). a. Herme på attikaens nordre side (s. 2647). b. Storstykkets 
sydlige del, med Johannesfigur i niche og vinge (s. 2646). NE fot. 1983. - Details of the altar-piece (cf. fig. 17). a. 
Term on the north side of the attic. b. South part of the main panel, with figure of St. John in niche and flanking panel.

Attikaen deles og flankeres af hermer med 
maske og frugtklaser på skafterne. Den midter
ste, mandlige, holder stav, de yderste, kvinde
lige, æbler (fig. 20a). Gesims som postamentets, 
topstykker udformet som kartoucherammer 
omkring frifigurer af Håbet med anker og bog 
(mod nord) og Troen med kors og bog (mod 
syd). Yderst står trompetblæsende engle. Top
stykkets frisøjler har korintisk kapitæl og pryd
bælte med fladsnit, feltet indrammes af dukat- 
bånd. Vinger med frugtbundter og blomster

samt øverst dyrehoveder. Yderst står engle med 
dels sværd, dels lygte(?) og spejl. Gavlen består 
af kartoucheindrammet cirkelfelt kronet af spir.

Mens kompositionen genfindes på tavlen i 
Tranebjerg, er skæringerne af en mere homogen 
karakter. Tavlen står som et fornemt eksempel 
på »Øresundsstilen«, repræsenteret af kunstnere 
som Statius Otto og Brix Michgell.35

Stafferingen, formentlig fra 1600’rnes slut
ning,36 domineres af guld, blåt og rødt, hvortil 
kommer noget grønt og brunt. Under storstyk-
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Fig.21. Alterkalk udført 1764 (s. 2649). NE fot. 1983. 
- Chalice made in 1764.

kets nicher, som er marmorerede i rødt og 
grønt, er malede sorte og røde diamantbosser. 
Frifigurernes navne står med versaler i frisen 
over nichen. I cirkelfeltet øverst ses det hebrai
ske Jahvenavn i stråleglans.

Indskrifterne, med gylden fraktur på sort 
bund, hentyder til tavlens malerier. I to spalter i 
postamentfeltet: »Vor Herre Jesus Christus i den 
Nat..l. COR. 11:23«,37 under storfeltet »Uden 
Troen er Det umueligt At Behagis GVD: Ti det 
Bør Huer den Som Kom(m)er Frem Faar (!) 
GVD: At Tro, At HAND Er, oc At HAND blif- 
uer Deris Beløn(n)ere Som opsøger Han(n)em. 
EBRÆ. 11:6«, og under sidefelterne: »Lofuen 
var gifuet ved Mosen, Naade og Sandhed ved 
Jesu Christu(m).IOH. 1.17« og »Se Det Guds 
Lam..IOH. 1:29«. I storstykkets gesims læses, 
under topstykket mod nord: »Ordet blef Kiød 
..IOH. 1,14«, i midten: »Saa Elske Gud Verden 
..IOH. 3,16«, og mod syd: »Af hans Ful- 
kom(m)enhed hafue vi alle faaet..IOH. 11:16«. I

attikaens frise ses: »Der skal icke verre Tid 
mere. APOC. 10:6« og »Hand Skal blifue Løs en 
liden Tid. APOC. 20.3«.

Malerierne, ved en påskrift på søndre attika- 
felt dateret 1620, er formentlig udført af den me
get efterspurgte Laurids Andersen Riber, som 
fortrinsvis har arbejdet i og omkring dels Ribe, 
dels Århus.38 De er malet med olie på træ og 
viser dels Nadveren (storfeltet), dels, mere 
usædvanligt, scener fra Johannes’ Åbenbaring 
(attika og topstykke).39

Nadveren, 130x118,5 cm, er ligesom den om
trent tilsvarende fremstilling på tavlen i Trane
bjerg udført efter et stik af Hendrick Goltzius fra 
1598.40

Forbillederne til malerierne i attika og top
stykke er hentet fra Chr. III.s bibel, 1550.41 Atti
kaens billeder måler 52x53 cm og viser mod 
nord Johannes, der i overensstemmelse med 
Apokalypsens kapitel 10 knæler ved havets bred 
i færd med at spise den lille bog, som den store 
engel rækker ham (fig. 18a). Englen står med det 
ene af sine flammende ben i havet og det andet 
på jorden. Over himmelbuen, som hvælver sig 
over hans hoved, er der i stedet for forlæggets 
skyer malet et par hoveder med stråler udgående 
fra munden; formentlig repræsentanter for to af 
de fire vinde.

Det søndre felt skildrer, hvordan englen i 
Apokalypsens kap. 20 griber Satan og binder

Fig.22. Sygesæt udført 1864 af A.N. Dragsted (s. 
2650). NE fot. 1983. - Communion set for the Sick made 
by A.N. Dragsted 1864.
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ham for tusind år (fig. 18c). Englen står med det 
ene ben på karmen om porten til afgrunden og 
det andet på den udrevne fløj. Højre hånd løfter 
nøglen til afgrunden op, mens venstre knuger 
om kæden, hvormed Satan er bundet. Det kro
nede uhyre sidder på hug med kløerne i karmen; 
bag ham slår flammerne i vejret. En hængelås, 
som er fæstnet til den udrevne portfløj, er i ste
det for nøglehul forsynet med et sammenskre
vet »IHS« over årstallet (1)620.

Motivet i topstykket, 52x48,5 cm, er hentet 
fra Åbenbaringens første kapitel (fig. 18b). Jo
hannes ligger på maven med ansigtet skjult i 
sine hænder foran den lysende skikkelse, som i 
overensstemmelse med både Bibelen og forlæg
get er skildret som menneskelig, dvs. menne- 
skesønslignende. Skikkelsen står mellem syv 
guldlysestager med syv stjerner ud for højre 
hånd og et tveægget sværd i munden. Han er 
klædt i en fodsid kjortel med bælte og har solens 
stråler bag sig og som en glorie om ansigtet.

Farverne er især i nadverbilledet varierede; her 
er rummet holdt i gråt og rødbrunt, mens Kristi 
dragt er rødlilla, Judas’ gul og rød og de øvrige 
apostles rødlilla, brune, gule, grønne og gråblå. 
Baggrunden på de to attikamalerier består af en 
rødlig himmel og lysegrå klipper; den knælende 
Johannes er klædt i gråbrunt, mens englen, der 
binder Satan, har rød kjole og gylden trøje samt 
gyldne vinger. Satan er gråblå. Topstykkets ma
leri har gylden baggrund; her er Johannes’ kjor
tel rød.

Altersølv. Kalk (fig. 21), udført 1764, med bæ
ger fornyet 1868. 25 cm høj, sekstunget fod med 
fodplade hvorover kvartrundt led og to afsæt. 
Ved overgangen til det sekssidede skaft en lille, 
støbt tungekrave. Knoppen er midtdelt med 
seks bukler på over- og underside: det nyere, 
glatte bæger hviler i sekstunget skål. På en af 
fodens tunger er med kursiv graveret: »Kaalby 
Kirke 1764«; på det kvartrunde led derunder er 
med skriveskrift tilføjet: »Restaureret 1868«.42 
Tungen modsat indskriften smykkes af kronet 
alliancevåben for henholdsvis Danneskiold- 
Samsøe og Rosenkrantz, dvs. ægteparret Fre
derik Christian Danneskiold-Samsøe og Nico
line Rosenkrantz, gift 1749. Under bunden ind-

Fig.23. Alterstage udført i 1500’rnes midte, med 
fod-og lyseskåle fra o. 1700. En lap mellem benene er 
formentlig af hensyn til stabiliteten tilføjet i 1800’rne 
(s. 2650). NE fot. 1983. - Altar candlestick made in the 
mid-16th century, with base and cup from c. 1700. A patch 
between the legs was added in the 1800s, probably to stabil
ise it.

prikket »Vog 48 lodt« og »tillagt 4 1/2 lod 1868«. 
Desuden fire stempler: utydeligt mestermærke, 
muligvis for Lars Thomsen Hassing, borger
skab 1753, eller Jacob H. a Möinichen, borger
skab 1754 (Bøje 476 og 483); Københavnsmærke 
1764, guardeinmærke for Christopher Fabritius 
og månedsmærke fiskene. Tilhørende disk, 14,5 
cm i tvm. med 2 cm bred fane, hvorpå graveret 
cirkelkors. Under fanen er med kursiv graveret: 
»Kaalby Kirke 1764«.

Oblatæske, 1931, cylinderformet, 5,5 cm høj, 
tvm. 11 cm. Græsk kors på låget, kuglestav for
neden og langs lågets kant. På siden graveret 
fraktur: »Kolby Kirke« og »1934«. Under bun
den og på lågets inderside stempler: mester
mærke for K. C. Hermann,43 Københavnsmær
ke 1931 og guardeinmærke for Christian F.
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Fig.24. Reliefbroderet krucifiks og årstal 1725 på ny
ere messehagel (s. 2651). NE fot. 1983. - Fairly recent 
velvet chasuble with earlier crucifix and date 1725 in raised 
embroidery appliquéd on it.

Heise. Skænket af provstinde Henningsen 1934, 
sammen med alterkande nr. 1.4 †Oblatæske an
skaffet efter 1824, da en dåse til opbevaring af 
oblater manglede, nævnt 1862.18

Alterkander. 1) 1932, med pæreformet korpus 
og stor hank, udsmykket som oblatæsken. Un
der bunden samt på lågets inderside stempler: 
mestermærke for K. C. Hermann,4 Køben
havnsmærke 1932 og guardeinmærke for Jens 
Sigsgaard. 2) O. 1850, fra Den kongelige Por- 
celænsfabrik, hvid med guldkors og -kanter. 
Nævnt 1862, nu itu i den ene side.5 †Vinkande, 
nævnt 1715.6

Ske, 1904,44 med tre stempler på skaftet: me
stermærke for A. Fleron,45 Københavnsmærke

1904 og udvisket guardeinmærke, sandsynligvis 
for Christian F. Heise. †Sølvske, nævnt 1862.5

Sygesæt (fig. 22), 1864, bestående af kalk, disk 
med oblatgemme under bunden og flaske ud
formet som brun medicinflaske med sølvlåg. 
Den 12,5 cm høje kalk har sekstunget fod med 
fodplade og standkant med fordybede firblade. 
Det cylinderformede skaft brydes af spidsoval 
knop. På bægeret graveret græsk kors og på fo
den skriveskrift: »Kolby Kirke« samt »1864«. 
Under bunden og på bægeret tre stempler: me
stermærke for Arent Nikolaj Dragsted (Bøje 
1124), Københavnsmærke 1864 og guardein
mærke for Simon Groth. Disken er 9,5 cm i 
tvm. På fanen er graveret græsk kors og skrive
skrift: »Kolby Kirke. 1864«. Under fanen 
stempler som på kalken. †Sygesæt, nævnt 1862.46

Alterstager (fig. 23), o. 1550, med fod- og lyse
skåle fra o. 1700. Sandsynligvis ændret i 
1800’rne. Af malm, samlet højde henholdsvis
63,5 og 64,5 cm. De ca. 45 cm høje skafter har 
form som menneskeskikkelser. De bærer en stor 
bladkrone på det krøllede hår og dragt bestå
ende af en hoftelang trøje med ombukket krave 
og bindebælte, samt smalle, ankellange buk- 
ser(?), der som følge af en reparation(?) nu frem
træder som et skørt (jfr. ndf.). På hovedet og i 
hver af de udstrakte arme er store, dybe lyse
skåle, hvori kraftige torne; de er ligesom de pro
filerede fodskåle udført af et noget mørkere ma
teriale og formodentlig tilføjet senest o. 1700.

Stagerne, hvis menneskeform knytter dem til 
en lille gruppe fortrinsvis verdsligt anvendte sta
ger,47 har ingen sikker proveniens.48 1715 beskri
ves alterstagerne som brøstfældige.6 En højst 
påkrævet reparation, foretaget efter synets øn
ske 1862,7 kan have bestået i den ovf. nævnte 
tilføjelse af en lap mellem figurernes ben, som 
sandsynligvis skulle sikre stagernes stabilitet.49 
1899 blev den ene stage oprettet.50

Syvarmet stage, 1909, skænket af sognepræst 
Axel Henningsen,4 med arme udformet som sti
liseret grenværk. Firkantet fod på kuglefødder. 
To †træly sestager anføres i inventariet 1862.5

Alterbøger. 1) Enevold Ewald: Den bibelske 
Konkordans I-II, 1748-49. På titelbladet i bind I 
en blækskreven notits: »D 27. November 1781
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kiøbt denne Concordantz af Velærværdige Hr. 
Thomas Flensborg udi Stenderup. Stenderup 
Præstegaard d. 27. November 1781. Søren Bor
ding.«51 2) Forordnet Alter-Bog udi Dannemark 
og Norge, hvori findes de nyelig allernaadigst 
giorte Forordninger, 1812.

Alterkrucifiks, 1800’rne, skåret i en meget let 
træsort, muligvis fyr, med armene for sig. Fi
guren er 28 cm lang; den hænger i strakte arme 
med opadvendt ansigt, lukkede øjne og munden 
fortrukket i smerte. Flettet tornekrans, bølget 
hår, overskæg og kort hageskæg. Det folderige 
lændeklæde holdes sammen af reb med sløjfe 
over højre lår. Benene er næsten strakte, fød
derne lagt over kors og fæstnet med samme 
nagle. Korstræet er 49 cm langt og placeret i en 
sokkel med omtrent rektangulær grundflade på 
ca. 18x13 cm; den er sammensat af en bund ud
skåret i en noget tungere træsort end krucifikset 
og et jordsmon med sten og stubbe. Kristus- 
figuren og jordsmonnet er behandlede med en 
klar lak, korstræet og soklens bund er sortla- 
kerede.

Fig.26. Dåbsfad nr. 3, udført af Erik Heide 1980 (s. 
2652). NE fot. 1983. - Baptismal dish no. 3, by Erik 
Heide 1980.

Krucifikset, som sandsynligvis er udført i 
Midt- eller Sydeuropa, stod 1874 på altret. Fjer
net 1964.

(†)Monstransskab(?), se s. 2637.
Messehagel, af nyere rødt fløjl med rygkruci

fiks og: »Anno 1725« overført fra †hagel. Kruci
fikset (fig. 24) er 65 cm højt og udført i relief
broderi med anvendelse af sølv- og guldtråd 
samt rød, grøn og brun silke. Den korsfæstede 
Kristus har markerede mavemuskler og stort si
desår. Over hans hoved bølget, for enderne fli
get skriftbånd med bogstaverne »INRI«; ved 
korsets fod Golgathahøj med kranium over 
korslagte knogler, nederst et trefliget blad. 
Fremstillingen er udført efter et i 1700’rne meget 
anvendt forlæg, sml. messehaglerne i Besser og 
Øster Broby.52

Alterskranke, opsat 1965, med træbalustre for
mentlig fra 1863.53 Femsidet. Farvesat efter det 
øvrige inventar, med lysegrå balustre og blå liste 
hvorover voksbehandlet håndliste.54 Allerede 
1825 fandtes †alterskranken for lav til brug ved 
kommunionen og 1850 anførtes, at knæfaldet 
burde udvides.55

Font (fig. 25), romansk, af granit. Højde 81 
cm, kummen 66 cm i tvm. Ifølge Mackeprang56 
beslægtet med den østjyske Hads herred-type,

Fig.25. Romansk døbefont af granit (s. 2651). NE 
fot. 1983. - Romanesque granite font.
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Fig.27. Korbuekrucifiks fra o. 1475 (s. 2652). NE fot. 
1983. - Chancel-arch crucifix c. 1475.

repræsenteret ved bl.a. fontene i Gosmer og 
Hailing.57 Lille kumme med tovstav langs mun- 
dingsranden og nederst, samt som skel mellem 
fire, med spiraler udfyldte felter. Den keglefor
mede fod, med øvre kraftig vulst, er inddelt i tre 
felter med henholdsvis dobbeltkryds, spiral og 
trebladet blomst. Det første og andet felt er ad
skilt ved tovstav. Omkring en fjerdedel af foden 
står blank (aldrig færdighugget?).

1874 stod fonten på en cirkulær, muret sokkel 
i koret indenfor triumfbuen. 1899 blev den ren
set og muligvis anbragt på cementsokkel,5 for
mentlig på sin nuværende plads i triumfbuen ud 
for nordre vange, hvor den 1927 blev opstillet 
på kvadratisk sokkel muret af gule, hårdt- 
brændte sten.4

Dåbsfade. 1) O. 1550, af messing, sydtysk, 
svarende til fade i bl.a. Værslev og Jorløse (s. 
1946 og 1986). 39,5 cm i tvm., 5 cm dybt, med 7 
cm bred fane. I bunden drevet fremstilling af 
Bebudelsen omgivet af nu ret udviskede ma
juskler, af hvilke kan læses »rahewismei...ahe- 
wis..«.58 På fanen to rækker ens, stemplede,

seksbladede blomster. 2) Efter 1824, af tin, ud
ført af J. L. Buntzen. 32,5 cm i tvm., udformet 
som dyb tallerken med smal fane; under bunden 
stemplet krontin for Johan Lorentz Buntzen, 
København, og udvisket årstal 1824.59 3) (Fig. 
26) 1980. Af sølv, 57 cm i tvm., med ombøjet 
kant. I bunden fremstilling af fisk over bølger. 
Under bunden med skråtstillede, fordybede 
versaler: »Form: Erik Heide. Udf: Boy Johan
sen«;60 på fadets udvendige kant med fordybede 
versaler: »Kolby menighedsraad satte dette 
minde over Karen, Grethe og Jens Reber, som 
tak for deres ejendom de skænkede kirken aar 
1975«.

Dåbskande, 1960’erne, af messing. 24 cm høj, 
med pæreformet korpus og skrånende låg. Glat 
hank. Under bunden stempel for A/S Madsen & 
T. Baagøes Eftf., København.

Korbuekrucifiks (fig. 27), o. 1475, ca. 120 cm 
høj figur på ca. 2 m langt korstræ. Kristus hæn
ger i vandret udstrakte arme med det tornekro
nede hoved hvilende på højre skulder. Håret er 
samlet i lange lokker, fuldskægget tvedelt. De 
kraftigt hvælvede øjne er lukkede og munden let 
åben. Foldet lændeklæde med midtsnip og ned
hængende flig ved højre hofte. Benene er let op
trukne, fødderne lagt over kors og fæstnede 
med én nagle. Korstræet har rund skive bag Kri
sti hoved og firpas for enderne; fra lister langs de 
affasede kanter udspringer korsblomster. Stam
men er forlænget ned under nedre firpas og til
syneladende jævnt afskåret. Figurens krop er 
lys, næsten hvid, med røde blodspor fra sidesår, 
naglegab og torne. Hår og skæg er brunt, torne
kronen grøn og lændeklædet gyldent. Korstræet 
står svagt brunrødt.

1923 ønskedes krucifikset flyttet fra sakristiet 
til korets nordvæg; her hang det 1925.34 Siden 
1960’erne på nordvæggen i skibets første fag.

Krucifiks, 1879, udført af billedskærer Bertel 
Olsen.61 Figuren, der måler 48 cm, hænger i 
strakte arme med opret, let drejet hoved og tæt 
sammenknebne øjne. Lændeklædet er bundet 
med knude på højre hofte, de korslagte fødder 
er fæstnet med én nagle. Korstræet, 65 cm langt, 
bærer øverst udskåret skriftbånd med »INRI« i 
versaler; under endefladen er med noget grovere
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versaler skåret: »B.O. 1879«.62 Både korstræ og 
figur står i lakeret træ. På korets nordvæg, over 
døren til sakristiet.

En bemærkelsesværdig muret prædikestol, der 
er indbygget i triumfmuren nord for korbuen 
(fig. 28), blev fundet og genåbnet i forbindelse 
med restaureringen 1965. I murens østside, nær 
korets nordvesthjørne, leder en fladbuet dør, 
der nu næsten helt skjules af den nyere hvælv
pille, ind til en kvartsvingstrappe i murtykkel
sen. Dørens tærskel er hævet ca. 45 cm over 
korets nuværende gulv. Trappen slutter, efter et 
sving mod syd, ved en repos. Herfra åbner sig 
en ca. 80x70 cm stor glug mod vest. Denne har 
helstensbrede vanger og overdækkes af et meget 
fladt halvstensstik, der skæres af skibets senere 
indbyggede hvælv. Forneden begrænses åbnin
gen af en ca. 120 cm høj brystning, der opad 
aftager i tykkelse fra en hel til en halv sten. 
Gluggens underkant sidder ca. 220 cm over ski
bets gulv. Prædikestolens forhold til det omgi
vende murværk er ikke ganske klar. Rimeligst 
er det vel at forestille sig den indrettet samtidig 
med korbuens omdannelse, jfr. s. 2635. Mod 
nord synes den hugget ind i ældre murværk, 
dvs. dele af den romanske triumfmur.63

Prædikestol (fig. 31), med himmel, sandsynlig
vis samtidig med opgang og dør, hvorpå relief
skåret årstal 1597.64

Stolen består af otte fag, hvoraf de fem danner 
en fremspringende karnap. Fagene adskilles og 
flankeres af hermer med joniske kapitæler og 
beslagværk, samt enten løvemaske eller frugt
bundt eller begge dele på de volutsvungne skaf
ter. Af de fem kvinder og fire mænd er to kvin
der og tre mænd ret usædvanligt klædt som 
adelsfolk, og mændene endog forsynet med en
ten scepter (de to) eller rigsæble (den sidste). De 
øvrige hermer er nøgne. Bøjler med varierede 
masker (fig. 30) under hermerne spænder over 
karnisfremspring med beslagværk på undersi
den og afsluttes nederst, under kurvens hjørner, 
i englehoveder. Over hermerne er bøjler med 
englehoveder, løvemasker, rosetter og båndop
hæng. Kurvens felter udfyldes af ovalfelter med 
kartouche- eller rulleværksrammer isprængt 
putti, fugle, frugtbundter og vaser med blom-

Fig.28. Muret prædikestol i korbuens nordside (s. 
2653), set fra sydvest. NE fot. 1988. - Walled pulpit on 
the north flank of the chancel arch, seen from the south
west.

ster. I de to midterste felter ses fremstillinger af 
Korsfæstelsen (fig. 29a) og Opstandelsen (fig. 
29b) flankeret af Peter og evangelisterne Mat
tæus og Markus til den ene side, evangelisterne 
Lukas og Johannes samt apostlen Paulus til den 
anden. Alle er karakteriseret ved attributter. 
Over feltet med Korsfæstelsen er indføjet en cir
kelmedaljon med et adelsdamehoved.

Under ovalfelterne med enkeltfigurer er kar- 
toucher med navne i skråtstillede reliefversaler, 
til dels sammenskrevne: »S. Petrvs«, »S. Mat- 
thevs«, »S. Marcvs«, »S. Lvcas«, »S. Ioanns(!)« 
og »S. Pavlvs«. I tilsvarende bogstaver på posta
mentet læses: »Ieg blvis icke at predicke evange- 
lio om Christo. Rom. 1 [v. 16] lader Gvds ord 
bo rigelige blant eder i al visdom Col. 3 [v. 16]«. 
I gesimsfrisen: »I ere ick de som tale men det er 
eders faders aand som taler ved edrer(!) Mat. 10 
[v. 20]«.

Himlen er regelmæssigt syvsidet, med volut- 
formede hængestykker og under hjørnerne eng
lehoveder. Topstykker af form som kartoucher
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Fig.29a-b. Prædikestolsfelter med flankerende hermer (sml. fig. 31). a. Korsfæstelsen. b. Opstandelsen (s. 2653). 
NE fot. 1983. - Panels of the pulpit flanked by terms (cf. fig. 31). a. The Crucifixion. b. The Resurrection.

med rosetter og hjørnespir. Undersiden er med 
profillister delt i syv felter omkring syvkantet 
midtfelt med roset hvorunder hængedue. I fel-

Fig.30a-b. Masker på prædikestolens postamentbøj- 
ler, sml. fig. 31 (s. 2653). NE fot. 1983. - Masks on the 
brackets of the pulpit (cf. fig. 31).

terne påsatte stjerner. I frisen reliefversaler sva
rende til kurvens: »Iesvs bleste paa dem oc siger 
til dem an(n)amer den helgaand Ioh 20 [v.22]«.

Opgangspanelet er anbragt på en muret 
trappe langs væggen; det består af drejede balu- 
stre mellem flade af form som hermer med ud
skårne profilansigter og fladsnitsmykkede skaf
ter (fig. 32). Døren indrammes af kannelerede 
pilastre med joniske kapitæler og prydbælter 
hvorpå pålagte stave. I gesimsfrisen reliefskårne 
versaler og årstal: »Anno d(omi)ni 1597«. Tre
kantgavlen, med æggestavs- og tandsnitsbort 
samt på midten englehoved, flankeres og krones 
af topspir med gennembrudte kugler.

Dørfløjen (jfr. fig. 31) har to fyldinger, hvoraf 
den øverste rummer arkade med rillede pilastre 
og perspektivhuller i sviklerne, den nederste et 
rudeformet, af profillister dannet felt. Mod øst 
er opgangen lukket med et yngre panel.

Den meget velskårne stol slutter sig ligesom 
altertavlen til en række nordsjællandske arbejder 
udført i den såkaldte Øresundsstil.65

Stafferingen kan muligvis dateres ved en ind
skrift i gylden fraktur på sort bund i opgangs- 
panelets frise: »Matth: 28.V.19. I Navn Faders
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Fig.31. Prædikestol med reliefskåret årstal 1597 på døren (s. 2653). NE fot. 1983. - Pulpit with the date 1597 carved 
in relief on the door.
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Fig.32. Herme fra prædikestolens opgangspanel, 
sml. fig. 31 (s. 2654). NE fot. 1983. - Term on the stair 
panel of the pulpit (cf. fig. 31).

Søns Hellig Aands 1620«. Den domineres af 
rødt, grønt, blåt og hvidt, hvortil kommer en 
del forgyldning. Kurv, opgang og dør har sort
brun bund. Undersiden af himlen er blå med 
forgyldte stjerner. Hængestykkernes inderside 
bærer røde dekorationer. I dørfløjens øverste ar
kadefelt er malet en grå og rød vase, hvori der 
står røde, hvide, blå og grå blomster, alle med 
grønne blade.

Stolen står på et muret fundament ved syd
væggen i skibets første fag.

Stolestader, udført efter tegning af Ebbe Lehn 
Petersen 1965-66, med gavle og indgangspaneler 
udformet som fyldingskonstruktioner. Gavlene 
er blågrønne, ryglænene lysegrå. Indvendig 
voksbehandlede.

†Stolestader. Et stolepanel med reliefversaler: 
»Anno domini 1594 blef disse stole giort til 
Kailbi Kircke. H.I.K.T.N.66« stod 1901 nederst i

kirken.67 Nye stole opsattes 1853, samtidig med 
tilsvarende sæt i Tranebjerg, Onsbjerg og Bes
ser;68 1862 fandtes 60 kirkebænke, hvoraf de 12 
øverste fem år efter blev placeret med front mod 
midtgangen, af hensyn til prædikestolen.5 Sto
lene fik 1870 en lys egetræsfarve, hvorom det 
1925 hed, at den ikke var i stil med det statelige 
kirkerum.69

†Skriftestol, omtalt 1873,70 indrettet med stol, 
knæfald og foranstillet rækværk. I sakristiet.

Armstol til præsten, 1935, udført af snedkerme
ster Ole Bagge, Kolby Kaas.

Degnestol (fig. 34), sammenstykket og stærkt 
restaureret, med oprindelige gavle hvorpå våbe
ner for Århus-bispen Niels Clausen (1490-1520), 
jfr. tilsvarende på præste- og degnestolene i 
Framlev og Tunø kirker.71 De fire gavle er lige 
høje og har kølbueformede afslutninger; pult
gavlene krones af gennembrudt bladværk i om
trent rektangulær form, mens bænkegavlene har 
henholdsvis kolbeblomst og slynget grenværk. 
De to søndre gavle bærer bispens mødrene og 
fædrene våben, Present og Skade, skåret i relief i 
forsænkede cirkelfelter indrammet af tovstave 
og på bænkegavlen desuden sekstakket stjerne. 
Mellem gavlene er for- og bagpanel, begge fra 
1500’rnes første del med to foldeværksfyldinger; 
de er tydeligt afskårne72 og har muligvis haft en 
anden funktion, før de senest 1623 (jfr. ndf.) er 
stykket sammen med de omtrent samtidige 
gavle. De delvis(?) fornyede fodbjælker har 
foran pultgavlene form som stiliserede poter.73 
Også sædet er nyt, ligesom rummet under den 
skrå pult.74 Pultbrættet har en del indridsninger, 
hvoraf de ældste, med versaler, er: »1623 lanus 
Theocari Tranio« (Jens Thøgersen Trane(?)), i 
husformet indfatning (fig. 48), »1635«, »IMS«, 
»M IB«, »1652«, »L - IH - 1657« omkring bo
mærke, og versalerne »Olaus Canut« over de 
sammenslyngede initialer OKS (Ole KnudSen) i 
fordybet felt. I den forreste af de søndre gavle 
»SIS an(n)o 1639« og skjold med »SIS anno 
1642«.

Stolen står siden 1965 olivengrøn med cinno- 
berfarvede kanter; den røde farve danner des
uden baggrund for våbenerne. 18965 flyttet fra 
korets sydvesthjørne til skibets nordøstre.
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Et bræt, 68 cm langt, 8,4 cm bredt og ca. 3,5 
cm tykt, af omtrent samme alder og med pro
filer svarende til rammeværket på degnestolen, 
har muligvis hørt sammen med dennes paneler. 
Mørkbejset. Indsat som overligger over døren 
fra kirken til tårntrappen.

To murede bænke med bræddedække, i våben
huset.

Et †skab fra 1731 var muligvis identisk med 
det, der 1820 fik hængsler og lås. I sakristiet.75 
1862 nævnes servante og klædeskab; den første 
blev 1904 udskiftet, formentlig med den endnu 
eksisterende.76

Pengeblok, antagelig fra 1900’rne, voksbe- 
handlet eg, 72 cm over gulvet. Jernlåg med pen
getragt, ved jernbånd forbundet med låseplade 
af jern. I skibet vest for indgangsdøren.

Pengebøsse (fig. 33), 1800’rne, sandsynligvis 
identisk med den 1862 omtalte.5 Messing, klok- 
keformet med tragt i toppen, blågråmalet. På 
lille hylde foran tavle med tunget topstykke, jfr. 
*pengebøsse i Tranebjerg; 1928 hvidmalet,4 nu

Fig.34. Degnestol med våbener for Århus-bispen 
Niels Clausen (1490-1520), formentlig sekundært 
stykket sammen med samtidige fyldingspaneler (s. 
2656). NE fot. 1983. - Parish clerk’s pew displaying 
coats of arms of the Bishop of Århus, Niels Clausen (1490- 
1520), probably a secondary addition to contemporary 

fielded panels.

blågrå i to nuancer med indskrift i hvid antikva: 
»Folkekirkens Nødhjælp«. På våbenhusets nord
væg.

Klingpung (fig. 49), 1876, med pose fra 1964 af 
røde silkefløjl. Træskaft med ottesidet håndtag, 
hvori indskåret årstal 1876. Messingbjælde. 
Skaftet er brunmarmoreret med røde og hvide 
årer.

Dørfløje. 1) 1868, revledør med udvendig be
klædning af lodretstillede planker. Mørkebrun. 
Indgangsdør til våbenhuset.77 2) 1869,7 fløjdør 
med to gange fire fyldinger og spidsbuet over- 
felt, jfr. de samtidige døre i Tranebjerg og Ons- 
bjerg. Blågrå, opsat mellem våbenhus og skib.

Fig.33. Pengebøsse på tavle, 1800’rne (s. 2657). NE 
fot. 1983. - 19th-century offertory box.
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Fig.35. Lysekrone nr. 1, 1696 (s. 2658). NE fot. 1983.
- Chandelier no. 1, 1696.

3) 1872,20 spidsbuet, med henholdsvis kvadra
tisk og spidsbuet fylding. Mellem skib og tårn
trappe. Siden 1965 henlagt på våbenhusets loft.
4) 1872, revledør med lodret beklædning, mør
kebrun. Yderdør til tårnet. 5) 1870’erne, med tre 
fyldinger, formentlig identisk med den dør, som 
1965 blev fjernet fra åbningen mellem kor og 
sakristi. Henlagt på våbenhusets loft. 6) 1883,20 
svarende til nr. 4, anbragt som yderdør i sakri
stiet mod nord. 7-9) 1965, udført efter tegning af 
Ebbe Lehn Petersen, med delvis genanvendelse 
af træ fra de fjernede døre. Alle blågrå. Mellem 
kor og sakristi, til tårntrappen og på tårndørens 
inderside. I døren til sakristiet er indskåret »2-9-

1965«.
†Pulpiturer. 1) Af et pulpitur, sandsynligvis 

opsat i 1700’rne, er bevaret en række enkle, ud
savede balustre, nu anbragt som rækværk om
kring tårntrappen i klokkestokværket (fig. 50).78

2) O. 1913, sml. †orgel.5 Med fyldinger.
Orgel, 1965, med syv stemmer, ét manual og 

pedal, bygget af Th. Frobenius & Co, Kgs.

Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8’, Spids- 
gamba 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’, 
Scharf; svelle. Pedal: Subbas 16’. Tegnet af Ebbe 
Lehn Petersen. Tredelt facade med svelledøre; 
pedalstemmens træpiber danner facade på nord- 
og sydsiden. Staffering svarende til stolestader
nes gavle. I tårnrummet.

†Orgel, 1913, med seks stemmer, oktavkoppel 
og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade.79 Skænket af menigheden. På samtidigt 
pulpitur i tårnrummet. Facaden, der var sam
menbygget med pulpiturbrystningen, havde tre 
rundbuede pibefelter, af hvilke det midterste og 
største kronedes af trekantgavl.

Salrnenummertavler, 1965, med glatte rammer. 
Gråmalede, med ophængningstal. Afløste seks 
nummertavler, anskaffet 1899, 1900 og 1915, 
med trekantgavl hvorpå kuglespir og skyde- 
brikker malet i hvidt med sorte tal. Nu på vå
benhusloftet. 1862 fandtes fem †tavler, de fire 
med løse tal.5

Præsterækketavle, »Opsat 1935. A.S.«. Udført 
af snedkermester Ole Bagge, Kolby Kaas, med 
kannelerede pilastre flankerende skriftfelt og 
kronet trekantgavl hvori udskåret englehoved. 
Sortmalet med hvide navne og årstal, indfatning 
i rødt, blåt og forgyldning. På korets sydvæg.

Kirkestævnetavle, 1800’rne, tyk trætavle med 
profileret ramme, 24x47 cm. Sortmalet med 
hvide versaler: »Til. lysses«. 1862 og 1925 næv
nes et uspecificeret antal tillysningstavler.34

Lysekroner. 1) (Fig. 35) 1696. Hængekugle 
med drueklase og forsænket bånd hvori ind-

Fig.36. Detalje af lysekrone nr. 1, sml. fig. 35. NE 
fot. 1990. - Detail of chandelier no. 1, cf. fig. 35.
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skrift i reliefversaler: »Gud til ære oc Kolby 
kircke at zire haver Erich Tönnesön oc Maren 
Olsdatter i Krousgaar bekaastet denne Luse- 
krone over dennem oc deris s(alig) sons Jens 
Erichsøns begraveisis sted a(nno) 1696«. Otte s- 
svungne arme med flammevaser over delfinag- 
tigt led på den øvre bue og fladt, profilvendt 
djævlehoved i det indre slyng; herover otte bøj
leformede prydarme med vinget hoved. Skaftet, 
der består af fladtrykt kugleled over pæreformet 
led mellem skiver, krones af svane (fig. 36), 
sandsynligvis som hentydning til grevskabet 
Samsøs våben.80 Ophængt i spinkel jernstang 
med smedejernsornament bestående af fire dob
belte volutbøjler med bladudløbere jfr. samti
dige kroner i Oppe-Sundby og Vordingborg.81 
Øverst forgyldte kugler. I skibets første fag.

2) 1931, barokform, med tolv lysearme, der 
på de øvre slyng bærer løgspir, desuden tolv 
prydarme. På den store hængekugle graveret 
fraktur: »Til Minde om Provst Axel Henningsen 
Sognepræst for Kolby Menighed fra 1896- 
1926«. Skænket 1931 af provstinde Antoinette 
Henningsen.4 Ophængt i en spinkel jernstang 
med kugler i skibets andet fag.

3) 1940, udført af kunstsmed Knud Eibye i 
Odense.4 Svarende til nr. 2, med graveret frak
tur: »Til minde om familien Skipper i Oles- 
minde 1940«. I skibets tredie fag.

Kirkeskibe. 1) (Fig. 37) 1720. Tremastet, fuld
rigget orlogsskib uden navn. Dobbelt kanon
dæk, forstavn med udskårne profilhoveder og 
agterparti med frontalvendte buster; på for
stavn, agterparti og køl er desuden rigtskårne 
ornamenter. Skroget er sort med hvide port
gange, under vandlinien grønt. De udskårne 
dele er holdt i rødt og guld. Frakturindskrift på 
ny messingplade under bunden: »Aar 1722 (fejl 
for 1720)82 blev dette skib gjort og given til 
Kolby kirke af Hans Jochumsen. Samsøe. Re
staureret 1880, 1920, 1960. Skipper Mads Jacob 
Nielsen. Kolby Kaas.« Ophængt i jernstang 
med sorte og forgyldte kugler i gjordbuen mel
lem skibets andet og tredie fag. 2) 1926. Trema
stet, fuldrigget fregat med dobbelt kanondæk 
og navnet »Håbet« med forgyldte reliefversaler 
på bagstavnen. Sort skrog med udsmykning i

Fig.37. Kirkeskib udført og skænket af Hans Jo
chumsen 1720 (s. 2659). NE fot. 1983. - Votive ship 
made and donated by Hans Jochumsen 1720.

guld og frakturindskrift på messingplade under 
skibets bund: »Dette skib blev bygget år 1926 af 
lods Peter Bagge. Kolby Kås. Skænket til Kolby 
kirke år 1956. Af tømrer Ole Bagge Kolby Kås. 
Rigget samme år af skipper Mads Jacob Nielsen 
Kolby Kås.« Ophængt i tårnbuen.

En †ligbåre var ifølge kirkesynet 1715 fornø
den. Mangelen blev gentaget 1725, men tilsyne
ladende først afhjulpet efter 1731, da der bereg
nes træ til to ligbårer.6 1808 trængte den ene til 
reparation.7

Klokke (fig. 38), omstøbt 1691 af Ahasverus 
Koster van der Hart. Tvm. 80 cm. Om halsen 
indskrift i reliefversaler, på latin: »Assuervs Ko
ster van der Hart me fecit Coppenhagen«; over 
og under skriftbåndet er brede borter med 
blomsterornamentik. På klokkelegemet ind
skrift i reliefversaler: »Sophia Amalia grefinde 
til Samsoe hafver a(nn)o 1691 ladet denne klocke 
omstøbe«; herover er grevindens våben. Krone- 
bøjlerne smykkes af ansigtsmasker, slagringen
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Fig.38. Klokke omstøbt 1691 af Ahasverus Koster 
van der Hart, København (s. 2659). NE fot. 1983. - 
Bell cast in 1691 by Ahasverus Koster van der Hart, Co
penhagen.

har profillister. Ophængt i vuggebom. †Klokke, 
uvis alder, omstøbt til den nuværende.

Klokkestol, nyere, af eg og fyr, til én klokke. I 
bjælken lige over klokken er indridset »1859«. 
Skråstivere og bærebjælker er fornyet 1863 og
1915.5

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 40), o. 1732,83 over Hendrick Søf- 
rensen, †15. april 1732 i Haarmarck, i sit 68. år, 
bekostet og opsat af Anna Olufs Datter, med 
hvem han havde været gift i 43 år og avlet seks 
sønner og to døtre.

Det 300x180 cm store epitafium består af ot
tekantet fyrretræsfelt i egetræsramme flankeret 
af pilastre med kompositkapitæler hvorpå flam
mevaser; på såvel ramme som pilastre er blom
ster. Foran pilastrene svæver putti pegende på 
indskriftfeltet. Bag disse udspringer et knækket

bånd med store akantusblade; det løber ned 
forbi postamentbjælken, kanter hængestykket, 
der består af hvælvet hjertefelt holdt af to putti, 
og bærer til siderne sokler for to store putti. Af 
disse har kun den højre bevaret sit attribut, en 
krone. Topfeltet består af et hvælvet ovalfelt 
omgivet af bladsmykkede volutbøjler og kraf
tigt akantusværk. Øverst den opstandne Frelser 
med korsfanen i venstre hånd og velsignende 
højre.

Epitafiets opbygning og dets skæringer, ikke 
mindst figurerne, som karakteriseres ved korte 
ben og store hoveder med høje pander og til
bagestrøget hår, er beslægtet med bl.a. epita
fium nr. 4 og 5 i Onsbjerg; disse er sandsynlig
vis udført af Kolby-snedkeren Jens Jensen den 
ældre.84 Muligvis er epitafiet i Kolby dog kun et 
værkstedsarbejde.

Koloristisk dominerer bladrankernes grønne 
staffering; blomsterne er røde og hvide og de 
arkitektoniske led brunmarmorerede. Desuden 
er anvendt forgyldning. Indskrifter med gylden 
fraktur på sort, i topfeltet angiveligt citerende 
Joh. 1, 48 (fejl for 1,47). Ophængt på sydvæggen 
i skibets andet fag.

Gravsten. 1) (Fig. 39) o. 1650, figursten med 
sekundær indskrift og behugning fra o. 1787. 
Lys grårød kalksten med ortoceratitter, 187x121 
cm.

Den temmelig slidte sten, som omgives af en 
ca. 5 cm bred kant med næppe synlig indskrift i 
reliefversaler, er ved et vandret bånd delt i to 
felter. I det øverste er halvfigurer af en kvinde 
og en mand, begge frontalvendte og med hæn
derne i bedestilling. Mellem deres hoveder er 
krucifiks og øverst bueslag; i sviklerne basun
engle. Stenens nederste del rummer et fladovalt 
felt omgivet af stiliseret bladranke udgående fra 
lille hjerte med blomster.

O. 1787 er stenen forsynet med gravskrift 
over Jens Pedersen Snidker, *1701 i Permelille, 
†1763 smst., i sit 62. år, og hustru, Karen Ras- 
musdatter, *1712 i Haarmark, boede i Permelille 
og døde 1774 i sit 62. år. Fordybet fraktur fyldt 
ud med sort i det nedslebne ovalfelt. En tilsva
rende indskrift flankerende hjertet oplyser, at 
»Stenens EyerMand er Jens Mortensen i Perme-
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lille og Hans husstrue Margrethe Jens datter. 
An(n)o 1787«.85

Ved stenens genanvendelse synes figurerne 
ændret i overensstemmelse med 1700’rnes smag. 
Manden har tilsyneladende haft et mere udpræ
get fuldskæg, mens kvindens nu ret bare hals 
kan skyldes borthugning af en (pibe?)krave. 
Muligvis har hun tillige båret en tindingsbuklet 
hue.86 Som helhed er figurfremtoningerne, de 
forskelligt udformede engle og det åbenbart for
huggede krucifiks dog karakteristisk for værk
stedet, jfr. gravsten nr. 3 i Onsbjerg. Siden 1930 
på våbenhusets vestvæg.

2) (Fig. 41) o. 1675, over forrige sognepræst 
Niels Ienson Bryde, *17. juni 1623 i Callund- 
borg, †14.juni 1675 i sit embedes 23., sit ægte
skabs 20 1/2 og sin alders 52. år,87 hans hustru, 
Kiersten Iörgens Daater, *2. nov. 1636 på Ende- 
laufe og †31. dec. 1670 med sit ottende foster i sit 
ægteskabs 16. og sin alders 34. år, samt to søn
ner og en datter. Citat fra Es. 57,1; på stenens 
nedre ramme giverindskrift: »Bekostet af Her

Fig. 40. Epitafium over Henrik Sørensen, †1732. Mu
ligvis udført i Jens Jensen den ældres værksted (s. 
2660). NE fot. 1983. - Wall monument for Henrik Sø
rensen, †1732. Possibly made in the workshop of Jens Jen
sen the Elder.

Oluf Ch(ristensen):Cl(ementin) med sin kie[re 
hustru]«.88

Sort kalksten, 190x112 cm, med fordybede, 
skråtstillede versaler i høj ovalt felt, der foroven 
og til siderne støder op til den ophøjede, på de 
tre øvre sider bladsmykkede ramme. I de øvre 
svikler profilvendte englehoveder, i de nedre ot- 
tebladede blomster. Under gravskriften er for
dybet hjerte hvori våbenskjolde med blomster 
som hjelmtegn og de gravlagtes initialer, NB og 
KID i relief. På de nu grågrønne bogstaver spor

Fig. 39. Gravsten nr. 1, o. 1650, med sekundær grav
skrift over Jens Pedersen Snedker, †1763, og hustru 
Karen Rasmusdatter, †1774 (s. 2660). NE fot. 1983. - 
Tombstone no. 1, c. 1650, with secondary inscription for 

Jens Pedersen Snedker, †1763, and his wife, Karen Ras
musdatter, †1774.
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Fig.41. Gravsten nr. 2, over sognepræst Niels Jensen 
Bryde, †1675, og Kirsten Jørgensdatter, †1670, samt 
tre af deres børn (s. 2661). NE fot. 1983. - Tombstone 
no. 2, marking the grave of the Reverend Niels Jensen 
Bryde, †1675, his wife, Kirsten Jørgensdatter, tl670, and 
three of their children.

af forgyldning. Våbenskjoldene er røde med 
sorte bogstaver, hjelmfigurer og blomster
ornamentik forgyldt. 1873 indsat i korets nordre 
væg.7

3) (Fig. 42) o. 1700, med sekundær indskrift 
fra o. 1796. Grågul kalksten, 180x112 cm, med 
flad, glat kant. På stenens midte to bladkransede 
ovalfelter, det nederste og mindste liggende; de 
flankeres af dyder på konsoller, til højre Troen 
med kors og bog, til venstre Håbet med fugl og 
anker.89 Øverst den opstandne Frelser i halvcir
kulær skyformation, nederst to glatte skjolde og 
i stenens hjørner evangelistsymboler i cirkel
rammer; deres navne står med nedslidt, fordy
bet kursiv på skriftbånd over deres hoveder. 
Muligvis fra samme værksted som gravsten nr.
7 i Onsbjerg.

Fig.42. Gravsten nr. 3, o. 1700, med sekundær grav
skrift over Anders Pedersen Århus, †1776, og hustru 
Christiane Benedicta Sørensdatter, †1780 (s. 2662). 
NE fot. 1983. - Tombstone no. 3, c. 1700, with secondary 
inscription for Anders Pedersen Århus, †1776, and his 
wife, Christiane Benedicta Sørensdatter, †1780.

O. 1796 er de oprindelige indskrifter i ovalfel
terne udslebet for at give plads til en gravskrift 
over hr. Anders Pederssøn Aarhuus, †17[76] i 
sin alders 53. år, efter 21 års »meget kiærligt 
Samliv« med Christiane Benedicta Sørensdatter, 
provst Erich Kiærs enke; hun døde 1780 i sin 
alders 65. år. Fordybet kursiv fyldt ud med sort i 
det øverste ovalfelt; i det nederste er tilsvarende, 
sikkert religiøs indskrift. I de to glatte skjolde 
ses de gravsattes indridsede spejlmonogrammer: 
»APA« og »CBS«. Til venstre for Håbets pie
destal er på højkant ridset årstallet 1796. 1930 
opsat i våbenhuset, ved østvæggen nærmest dø
ren.

4) 1700’rnes begyndelse, stærkt nedslidt og 
uden spor af gravskrift. Lys kalksten, 193x124
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Fig.43. Gravsten nr. 6, udført i 1700’rnes første halv
del. Med sekundær indskrift fra 1783 (s. 2663). NE 
fot. 1983. - Tombstone no. 6, executed in the first half of 
the 18th century, with secondary inscription from 1783.

cm, med et afslået hjørne og en revne repareret 
med cement. På stenens øverste halvdel anes 
skyer i halvkreds, sandsynligvis omkring den 
opstandne Kristus. Nederst er liggende, for
mentlig ovalt indskriftfelt og i de tre tilbage
værende hjørner evangelistsymboler; Lukasok- 
sen mangler. I hvert fald siden 1925 trappesten 
ved våbenhuset.4

5) 1700’rnes begyndelse, med sekundær ind
skrift fra o. 1755. Oprindelig sat over Jens Jen
sen, født i Kolby, boede og døde sammesteds
17□, og hustru Mar...(?), født i Kolby og død 
sammesteds 17□.90 Rødlig kalksten med orto- 
ceratitter, 165x103 cm, med glat ramme og re
liefkursiv i cirkelfelt på stenens midte. Omkring 
feltet bladkrans samt yderst glat kant, som for
oven og forneden løber ud i cirkelfelter. Det 
øverste heraf rummer Jesumonogram i relief,91 
det nederste afdødes bomærke omgivet af for

dybede, med sort udfyldte initialer I.I. - S. og 
M.P. - D. Over og under de små cirkelfelter 
vingede englehoveder, i de øvre svikler engle 
med basuner og i de nedre forgængeligheds- 
symboler: Til venstre hane på kranium over 
knogler samt flammevase, til højre vinget kugle 
samt timeglas med brændende lys.92 I hjørnerne 
cirkelfelter med evangelistsymboler.

Stenen, som sandsynligvis er blevet til på Jens 
Jensen og hans hustrus eget initiativ, er efter 
1755 genlagt over Arnfast Poulsen, †1735 i sin 
alders 51. år, og hustru Dorthe Jensdatter, †1755,
71 år gammel; de havde været gift i 18 år og fået 
tre børn. Den sekundære indskrift, som står 
med fordybet kursiv udfyldt med sort på ste
nens kant, begynder med ordene: »Hviller og 
her disse ægte Personner«. 1930 opstillet i vå
benhuset ved vestvæggen nærmest indgangen til 
kirkens skib.

6) (Fig. 43) 1700’rnes første halvdel, genan- 
vendt 1783. Grå kalksten, 182x111 cm, med re
liefkursiv i ovalfelt omgivet af glat ramme 
hvorpå oprullede blade samt nederst engleho- 
ved. Til siderne pilastre med foranstillede putti,

Fig.44. Detalje af gravsten nr. 6, sml. fig. 43. NE fot. 
1983. - Detail of tombstone no. 6, cf. fig. 43.
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Fig.45. Gravsten nr. 8, 1700’rne, med sekundær 
gravskrift over Ole Jensen Bonde, †1827, og hans to 
hustruer, Maren Pedersdatter, †1809, samt Dorthe 
Jensdatter, †1851 (s. 2664). NE fot. 1983. - Tombstone 
no. 8, 18th century, with secondary inscription for Ole 
Jensen Bonde, †1821, and his two wives, Maren Peders
datter, †1809, and Dorthe Jensdatter, tl851.

der dels holder på feltet, dels peger på indskrif
ten. På soklerne er dødssymboler, til højre putto 
med le i højre hånd og timeglas på hovedet; med 
venstre hånd peger den på kranium over kors
lagte knogler. Til venstre putto i færd med at 
blæse sæbebobler. Imellem soklerne cirkelfelt i 
rokokokartouche. På pilastrenes top blomster
vaser forbundet med ranke over ovalfeltet; 
herpå står Justitia (Retfærd) med sværd i højre 
hånd og vægt i den løftede venstre. I de øvre 
hjørner firkantede felter hvori henholdsvis putto 
med blomster og en knælende skikkelse, som 
rækker hjerte op imod hånd med endnu et hjerte 
(fig. 44). På jorden åben bog og sværd(?). Mu
ligvis repræsenterer disse fremstillinger to af af
dødes egenskaber (Gavmildhed og Tro?).93 For

modentlig fra samme værksted og i hovedsagen 
efter samme forlæg som gravsten fra o. 1756, 
over borgmester Hans Ottesen Langemach og 
hustru, i Kalundborg Vor Frue.

1783 er stenen forsynet med indskrifter i for
dybet kursiv udfyldt med sort på rammen94 og i 
cirkelfeltet: »Steenens Eyer Mand er Jens Niels- 
sen Gylding Og Skolst Chrestens Datter i 
Krogsgaard 1783«. 1930 anbragt i våbenhuset, 
ved sydvæggen øst for døren.

7) O. 1764, over Michel Jensen, *1691 i Per- 
melille, †1764 smst., 73 år gammel, og hustru 
Anna Thomasdatter, *1696 i Pillemark †1763 
smst., 67 år gammel; »Ovenmelte Epitafium og 
Monument er bekostet af Arvingerne og Stee
nens Eyere Jørgen Jørgenssøn og Bodil Michels- 
datter i Permelille«. Rød kalksten med ortocera- 
titter, 218x132 cm, med fordybet skriveskrift i 
ovalfelt dannet af krydsende palmegrene. Feltet 
flankeres af snosøjler med korintiske kapitæler; 
de bærer bueslag hvorunder den opstandne Kri- 
stus med sejrsfane, flankeret af englehoveder. 
Under feltet kranium over knogler. I stenens 
hjørner cirkelfelter med solsikke, georgine, rose 
og hvedeaks. På bueslaget sparsomme rester af 
versalindskrift i relief, sandsynligvis bibelcitat 
som på en række sten udført efter delvis samme 
forlæg og formodentlig af samme (århusianske?) 
værksted; i Århus Domkirke, Århus †S. Oluf 
samt Tilst og Ørting, jfr. desuden sten nr. 8 og 
sten nr. 11 i Tranebjerg.95 1930 opsat i våben
huset, ved østvæggen nærmest indgangen til 
skibet.

8) (Fig. 45) 1700’rne, med sekundær indskrift 
fra senest 1856. Grå kalksten med ortoceratitter, 
198x101 cm, med flad kant hvorpå stiliseret 
blomsterbort. Udsmykningen domineres af et 
ovalfelt indrammet af krydsende lancetblade og 
omgivet af tre putti. Kartouchen herunder rum
mer relief af tremastet fuldrigger. Muligvis fra 
samme værksted som sten nr. 7 og svarende til 
sten nr. 11 i Tranebjerg.

Senest 1856 er stenen forsynet med gravskrift 
over gårdmand Ole Jensen Bonde, *1765 i 
Haarmark, †1827, samt hans to hustruer, Maren 
Pedersdatter, *1746 i Permelille, †1809, og 
Dorthe Jensdatter, *1781 i Haarmark, †1856.96
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Den sekundære indskrift, som står i det glathug- 
gede ovalfelt, er i fordybet kursiv ligesom en 
sandsynligvis samtidig, men stærkt udvisket 
indskrift på feltets ramme. 1930 opsat i våben
huset, midt på vestvæggen.

9) 1700’rne, stærkt nedslidt. Grårød kalksten, 
132x79 cm, med stiliseret blomsterbort langs 
randen og muligvis tværovalt indskriftfelt på 
stenens øverste del. I hjørnerne medaljoner, 
hvoraf de øvre, som flankerer vingede halvfi
gurer (engle?) rummer englehoved(?). I de nedre 
er til højre timeglas, til venstre kranium; mellem 
disse er tre nu ubestemmelige våbenskjolde. På 
kirkegården umiddelbart nord for tårnet.

(†)Gravsten, o. 1650-1700, stærkt nedslidt. 
Kalksten(?), 179x81 cm, med spor af skråtstil
lede reliefversaler i to rundbuede felter anbragt 
side om side øverst på stenen; felterne adskilles 
og flankeres af pilastre, hvoraf de yderste har 
kannelerede skafter og lodret rillede prydbælter. 
Buerne udfyldes af englehoved. Over og under 
de to felter anes enkelte skråtstillede, fordybede 
versaler. I stenens hjørner er cirkelfelter med 
evangelisternes symboler over skriftbånd med 
deres navne i fordybede versaler. I koret midt 
for triumfbuen, efter fremdragning 1965 atter 
dækket af gulvet.

†Gravsten. 1) O. 1650, over Anne Sørensdat- 
ter, *1602 i Tranberg præstegård, gift med Peder 
Jensen Snediker i Kolby 1625, avlede fem sønner 
og fem døtre, boede og døde i Kolby, 48 år 
gammel. Stenen lå 1873 på gravsted tilhørende 
gårdmand Jens Snedker i Permelille.97

2) O. 1651, med latinsk indskrift over sogne
præst Mouritius Johannis Calodanus (Mourits 
Jensen Kalundborg), beskikket 1619, og hustru 
Anna Johannis filia (Anne Hans- eller Jensdat
ter), †20. nov. 1651, i sit ægteskabs 36. og alders 
69. år.98

3) O. 1747(?), med indskriften »Nest Gud er 
min Hustrue og Børn min ypperste Skat: lmo 
Anna Nielsdatter Bryde fød i Colbye-Præste- 
gaard 10. Martij 1656, gifft 1677 den 11. Junij, 
Moder til 5 Børn, døde den 7. Januar 1686 udi sit 
Alders 30., Ægteskabs 9. Aar. 2do Maren Sørens 
Datter fød i Vegerslef Præstegaard den 1. April 
1661, gift 11. Septb. 1690. Moder til 6 Børn,

døde den 6. Maij 1747 udi sit Alders 86. Aar og 
Ægteskab 22. Aar. Jeg selv Ole Christensen Cle- 
mentinus fød paa Herlufsholm den 4. Aug. 1638 
blev Præst her paa Stedet 1675 den 3. Septembr 
døde 16. Martij 1712 udi mit Alders 74. Aar og 
Embeds 34. Aar; forventende alle en glædelig 
Opstandelse«.99 1873 på kirkegården.7

4) En fuldstændig nedslidt sten, ca. 80x80 cm, 
sad før sløjfningen af pulpituret på nord væggen
i midtrummet herunder.

* Gravtræ (fig. 46), o. 1823, over den god[e] 
mand Sør[en] ....sen, *december 1783, †18. nov.

Fig.46. *Gravtræ over Sør[en] ...sen, †1823. Samsø 
Museum, Tranebjerg (s. 2665). NE fot. 1988. - 
*Wooden tomb slab marking the grave of Sø(ren) ...sen, 
†1823.
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1823(?), 39 år gammel. Efterlod sig hustruen 
Karen Ol... (Olufsdatter?). Det ret fragmenta
risk bevarede træ, af eg, er nu ca. 150 cm langt. 
Efter den hvælvede overside at dømme har træet 
antagelig været af den specielt jyske stamme- 
form.100 Indskrift med reliefversaler og langs si
den bølgeranke. Over indskriften Jesumono- 
gram omgivet af bladstængler og nederst kvart
rosetter omkring helroset over indrammet time
glas(?); herunder ses korslagt spade og skovl(?). 
Nu på Samsø Museum, Tranebjerg (inv.nr. 
1340).

Murene af en †gravkælder i korets sydvest
hjørne fandtes ved en gravning 1965.

†Begravelse, o. 1696, over Erich Tønnesøn og 
hustru Maren Olsdatter i Krousgård samt par
rets søn, Jens Erichsøn, jfr. lysekrone nr. 1.

Gravkammer, 1883, for N. Graae, *1813, 
†1883, og hustru N. Graae f. Magaard, *1817, 
†1883. Granit med beton, kasseformet med for
gård omkring hvilken granitmur med støbe- 
jernslåge. I kammerets flade tag er indstøbt en
kelt granitkors og -plade med indskrift i ned
fældede metalversaler; under de gravsattes 
navne: »Dette gravsteds bevaring og vedlige
holdelse er for bestandig overtaget af kirken 
iflg. Stiftsøvrighedens skr. 25.7.1908«.101 Flere 
familiemedlemmer er nedlagt i gravkammeret, 
senest ægteparrets søn Christian, †1926.102 I kir
kegårdens sydvestre hjørne, hegnet af sortmalet 
støbejernsgitter.103

Sten med skåltegn, ældre bronzealder (o. 1500- 
900 f.K.), sort basalt, ca. 85 cm høj og 45 cm 
bred. Vest for indgangsdøren.
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NM2. Tegninger. Tre akvareller af interiør, font og 
lysestage ved J. Magnus-Petersen 1874. - Tegning af 
kalkmalet våben ved H. Kristoffersen, Pillemark,
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1 DiplDan. 3. rk. VIII, nr. 369. Smst. nr. 450. Dipl- 
Dan. 3. rk. IX, nr. 93-94. DiplDan. 4. rk. I, nr. 60.
2 DaSagn III, nr. 154.
3 NM6. Fundprot. nr. 2877. Jørgen Steen Jensen: 
Mønter fra kirkegulve i det gamle Holbæk amt, i 
ÅrbHolbæk 1976, s. 125.
4 Ved embedet. Synsprot. 1925-(83).
5 Ved embedet. Kirkesyn m.m. 1862-1924.
6 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn. 1700-1803.
7 Ved embedet. Embedsbog for Kolby pastorat. 
1808-86.
8 Nævnte år var kun muren ved kirkegårdens syd- 
østhjørne muret, mens den resterende del hegnedes af 
gærde, jfr. note 7. Den i hovedsagen endnu bevarede 
murstrækning udgør en rest af †kirkeladen, der altså 
allerede da må have været nedrevet.
9 Jfr. Arthur Thomson: I stocken. Studier i stock- 
straffets historia. Acta reg. societatis humaniorum lit— 
terarum lundensis. Skrifter utgivna av Kungl. Huma
nistiska Vetenskapssamfundet i Lund, LXVIII, Lund
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1972, specielt s. 305. Kolby kirkes gabestok er af
bildet s. 15, bild 3, da den stod på Dansk Folkemu- 
seum. Gabestokken synes at være gået af brug i 
1800’rnes slutning, omend der ifølge S. Grieg: Ga- 
pestok. De Sandvigske Samlingers Årbok, Maihau- 
gen 1957-60, s. 26, endnu 1851 stod en gabestok på 
torvet i Nordby, Samsø. I det tømrede klokkehus 
ved Varnæs kirke er endnu en halsring fastgiort, ifr. 
DK. SJyll. s. 1891.
10 Jfr. brev fra Bernhard Olsen til C. F. Danneskiold- 
Samsøe 8.juni 1887, Brattingsborg godsarkiv, pk. 
473, 1893-1931.
11 Der er ikke ved tidligere undersøgelser i og uden 
for koret, senest 1982 ved østgavlen, konstateret re
ster af en apsis.
12 Vinduet virker noget restaureret og har formentlig 
tidligere været tilmuret helt ude i murflugten.
13 En egentlig parallel til dette arrangement kendes 
ikke, men det har en nær slægtning i Jetsmark kirke 
(Hvetbo hrd., Hjørring amt), hvor et monstransskab 
er indemuret over kirkens alter i lukkemuren mellem 
koret og den til sakristi omdannede apsis. Også her 
har skabet været tilgængeligt fra sakristiet, mens 
monstransen var synlig bag en tilgitret åbning mod 
koret.
14 Flere træk ved dette bygningsafsnit udviser lighe
der med andre kirker i Århus stift. Som et eksempel 
på en bygning, der rummer både båndblændinger og 
den nedenfor omtalte type overribber, kan nævnes 
Dråby kirke (Randers amt).
15 Mogens Vedsø: Hvælvteknik - En studie i over
ribber, i Bygningsarkæologiske Studier 1989, s. 
77-79.
16 I sydøsthjørnet ses mod sædvane to huller, dvs. et 
på hver side af ribben; dette kan være tilfældet flere 
steder.
17 I vest er ribbernes nedre afslutning affaset.
18 Jfr. noterne 20 og 5.
19 I tårnrummet når kampestensmurværket i syd og 
vest en højde af 1,4 - 1,7 meter, i nord 2,2 meter over 
gulvet.
20 LAVib. Samsø-Tunø provsti. Synsprot. 1803-1902 
og Ved embedet. Embedsbog for Kolby pastorat. 
1808-86.
21 Brattingsborg godsarkiv, pk. 472, 1911-16.
22 Ribbens bredde svarer til en halvstensribbe af mun
kesten; de i synsprotokollen omtalte 1½ stens »Kryds- 
grade« (note 5) kunne tyde på, at ribben, som det 
øvrige hvælv, er opmuret af små sten. Hvælvet er 
opmuret af grevskabets maler, som tillige var murer
mester, jfr. altertavlen i Onsbjerg kirke.
23 Birgit Als Hansen: Middelalderlige glasmalerier, i 
Hikuin 1, 1974, s. 87-96. Rester af beslægtede glasma- 
lede vinduesruder kendes fra bl.a. Roskilde domkirke 
(DK. Kbh. Amt s. 1558-65), Holmekloster kirke 
(Aage Rousell m.fl.: Die Glasmalereien des Mittelal-

Fig.47. *Gabestok med halsjern, muligvis fra 
1730’rne (s. 2633). I NM. LL fot. 1988. - *Stocks with 
neck-ring, possibly from the 1730s.

ters in Skandinavien, Corpus Vitrearum Medii Aevi, 
Stockholm 1964, s. 301), samt Brøns og Nørre 
Omme kirker (Hikuin s. 93 fig. 13 og 14).
24 Mens der stadig er et Lange-våben i Besser kirke, 
er et tilsvarende i Kolby kun omtalt af Magnus-Peter
sen: Kalkmalerier, s. 112 - med udtrykkelig henvis
ning til Kornerups første indb.
25 Skønt helgenen kun bruger én hånd, er der nær
mest tale om et tohåndssværd.
26 »N«’et var ligesom i det bevarede »ANO« spejl
vendt. Bomærket, som kun kendes fra tegning udført 
af lærer H. Kristoffersen i Pillemark, blev ifølge 
denne afdækket ved en reparation 1934, men kunne 
ikke genfindes ved Egmont Linds undersøgelse 1946.
27 Ifølge Hans Stiesdal 1965 var korsene i både kor og 
skib udført med hjælpelinier ridset i den våde puds. 
Disse linier kan endnu anes, ligesom lidt af den røde 
farve på korets indvielseskors er bevaret.
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Fig.48. Grafitti fra 1623 i pultbrættet på degnestolen, 
sml. fig. 34 (s. 2656). NE fot. 1983. - Grafitti from 
1623 on the lectern of the parish clerk’s pew, cf. fig. 34.

28 Det er uvist, hvorvidt der er tale om to forskellige 
typer ornamentik, eventuelt fra to forskellige perio
der.
29 Der kan muligvis stå »Ie(sus)« eller blot »IHS«.
30 Alterbordets kerne er sandsynligvis stadig middel
alderlig og kun forsiden ommuret. Hvor bordet stø
der op mod østvæggen, er der i begge hjørner ud- 
spækninger.
31 Alterbordets nuværende inddækning stammer fra 
restaureringen i 1960’erne. I overslaget nævnes, at al
terbordet er muret, men indklædt; på siderne af træ
paneler med enkle fyldinger.
32 Forvalter på Brattingsborg, August Kruuse, oplyste 
efter nyopsætning af bordet, at han heri havde fundet 
en hidtil tom åbning og fyldt den med to flasker, hvis 
indhold ville glæde den fremtidige finder, jfr. note 5.
33 Jfr. note 20 og 5.
34 Jfr. note 5 og 4.
35 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 2256f., Chr. Axel Jensen: 
Roskildemesteren Brix Michgell Snedkers Skab i Na
tionalmuseet, i NMArb. 1928, s. 49-60, og Anna Ma
ria Göransson: Jacob Kremberg och Lundaskolan, 
Hässleholm 1977. Tavlens opbygning kan sammen
lignes med altertavlen fra 1611 i Slangerup (DK. 
Frborg. s. 2049), og med borgmester og tolder Fre
derik Leiels epitafium, opsat mellem 1601 og 1606, i 
Helsingør S. Olai (DK. Frborg. s. 237). For skærin

gerne, jfr. desuden altertavlen og prædikestolen i 
Kongens Lyngby (DK. Kbh. Amt s. 417 og 422) samt 
altertavlen i Jørlunde (DK. Frborg. s. 2262).
36 Stafferingen blev fremdraget 1966-67, af konserva
tor Svenning Elmholdt, Risskov. Altertavlen beteg
nes 1851 som opmalet (note 20), måske med en 1914 
nævnt blå farve.
37 Ifølge Niels Termansen 1912 synes indskrifterne, 
fodstykkets undtaget, »gamle« eller med andre ord, 
»ældre end de fleste af Farverne paa Tavlen«.
38 Jfr. Tranebjerg note 77.
39 De få paralleller til denne anvendelse af Apokalyp
sen er yngre end billederne på Kolby-tavlen, således 
en forenklet fremstilling fra 1672 på tavlen i Hornslet 
kirke, Randers amt, samt et billede, der 1688 ind
sattes i det tidligere monstransgemme på den sengoti
ske tavle i Hyllinge kirke (DK. Sorø s. 1050).
40 En enkelt afvigelse mellem de to malerier er, at 
forgrunden på billedet i Tranebjerg rummer en stabel 
servietter ved siden af en kurv med boller(?), mens de 
to genstande på fremstillingen i Kolby er smeltet 
sammen til en lang, flere gange snoet tøjbane.
41 Illustrationerne er oprindelig udført til Ludvig 
Dietz’ Lübecker-bibel fra 1533-34, af Erhard Altdor
fer, jfr. Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede. Med særligt henblik 
på de grafiske forbilleder, 1961, s. 229.
42 1868 ønskede synet kalken forstørret og gjort hø
jere, jfr. note 20.
43 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 54.
44 Ifølge påbud fra Kirkeministeriet om brug af skeer 
til fjernelse af proprester og lignende fra kalken, jfr. 
note 5.
45 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 14.
46 Jfr. note 5. I Bøje 1946, s. 281 (og gentaget i Bøje 
1982, s. 41) er fejlagtigt opført en sygekalk fra o. 1600 
tilhørende Kolby kirke. Dette er imidlertid en fejllæs
ning for Keldby kirke, jfr. DK. Præstø s. 968 med 
omtale af mesterstempel under henvisning til Jørgen 
Olrik: Danske Guldsmedes Mærker, 1919, s. 89, nr. 
491, svarende til Bøje 1946, nr. 1959.
47 Jfr. Johan Hedemann Baagøe: Messinglysestagen i 
stilhistorien, i Arv og Eje 1962, Danske Museer XI, 
23-56, samt Ole Schiørring: To middelalderlige fi
gurstager, i Hikuin 6, 1980, s. 65-74. De menneske
formede stager fra 1500’rne er i de fleste tilfælde af 
den såkaldte landsknægt-type; de har dog oftest kun 
lyseskåle i hver af de udstrakte arme. Lyseskålene på 
Kolby-stagernes hoveder kan således være en tilfø
jelse.
48 En typologisk lignende stage, af uvis oprindelse, er 
i Nationalmuseet (inv.nr. 8041). Selve de kronede ho
veder kan nærmest sammenlignes med springvands- 
hovedet i gårdsbrønden på Lynderupgård i Viborg
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amt, et arbejde, som sandsynligvis stammer fra o. 
1550, jfr. Chr. Axel Jensen i Danske Slotte og Her- 
regaarde, IV, 1945, s. 94-101.
49 Forudsat at dateringen af lyseskålene på figurernes 
hoveder og i deres hænder er korrekt, må udfyld
ningen mellem figurernes ben, som er sket ved svejs
ning, være senere. Det kan dog meget vel være til
føjelsen af lyseskålene på figurernes hoveder, som har 
gjort en stabilisering nødvendig.
50 Jfr. note 5. Muligvis er det i forbindelse med denne 
reparation, at den laveste af de to stager har fået hæn
derne skiftet ud. På den højeste stage synes venstre 
arm dog på et tidspunkt brækket over i albueleddet.
51 Ifølge Wiberg: Præstehist. havde Bording, da han 
1783 blev kapellan i Fåborg, kun haft kald i Ikast og i 
Eltang-Vilstrup.
52 Jfr. s. 2733 og DK. Sorø s. 592.
53 Jfr. note 5. Ifølge fotografier og beskrivelser fra før 
1965 var den tidligere skranke halvrund og havde en
destolper med kugler.
54 Rækværket blev 1887 malet med egetræsfarve, jfr. 
note 5.
55 Jfr. note 20. Ved samme lejlighed ønskedes et pa
nelværk (†stolestader?) fjernet.
56 Mackeprang: Døbefonte s. 97.
57 DK. Århus s. 2770 og 2803.
58 Jfr. dåbsfad i Hørning (DK. Århus s. 3089).
59 Dvs. det år, da Buntzen blev optaget i lauget, jfr. 
Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 1983, s. 
50.
60 Desuden tre stempler: mestermærke for Erik 
Heide, Sterling Danmark og lødighedsmærke 925 s.
61 Jfr. Rasmussen: Billedsnidere. Bertel Olsen (1849- 
1922) var født i Tranebjerg.
62 Ifølge overslag af Ebbe Lehn Petersen 1963 skulle 
der på korset være skåret »B. Olsen. Brundby 1879«.
63 Murede prædikestole af denne type er yderst sjæl
dent forekommende, jfr. Marie-Louise Jørgensen: 
Lektorieprædikestole i Østdanmark, i Kirkens Byg
ning og brug, Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 
102-03. I Husaby kirke, Västergötland, Sverige, fin
des en omtrent tilsvarende prædikestol i nordre kor- 
buevange (jfr. KultHistLeks.) og i Gødvad kirke 
(Hids hrd., Viborg amt) findes en lignende indret-

Fig.49. Klingpung med skåret årstal 1876 på skaftet 
(s. 2657). NE fot. 1983. - Offertory bag with date 1876 
carved on the handle.

Fig.50. Balustre fra †pulpitur, formentlig udført i 
1700’rne, nu anbragt som rækværk omkring tårn
trappen i klokkestokværket (s. 2658). I muren radiært 
anbragte bjælkehuller (s. 2640). NE fot. 1983. - Balus
ters from †gallery, probably made in the 18th century, now 
used as banisters for the stair up to the belfry, and radial 
putlog holes.

ning i triumfmurens søndre del. Beslægtede stole 
kendes fra skibets sydmur i kirkerne i Nødager og 
Ålsø (Sønder hrd., Randers amt), samt Saksild (DK. 
Århus s. 2427). Alle synes senmiddelalderlige, stolen 
i Ålsø dog muligvis lidt yngre.
64 Da formen på flere af kapitælerne ikke svarer til 
forkrøpningerne på gesimsen, kan mindre dele af sto
len være ændret.
65 F.eks. prædikestolene i Kgs. Lyngby, Asminderød 
og Karlebo. DK. Kbh. Amt s. 422 og DK. Frborg. s. 
778 og 2065. Der er dog ikke tale om noget værk- 
stedsfællesskab.
66 Initialerne kan muligvis læses som Hr. Iohannes 
Knudsen til Nordby (præst 1561-96).
67 Jfr. note 55. Panelet nævnes som eksisterende af 
Mackeprang: Samsøs Kirker, der dog bygger på Chr. 
Axel Jensens indb. 1901. Det kunne ikke findes ved 
restaureringen i 1960’erne.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 181
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68 Jfr. note 20. 1852 havde synet ønsket stolene helt 
fornyede, da de gamle ikke længere syntes at fortjene 
reparation. Jfr. Rasmussen: Billedsnidere, s. 16: 1849 
havde man i de fire kirker på Sydsamsø opstillet 
nogle forfærdelige »havebænke«.
69 Jfr. note 7 og 5.
70 Jfr. note 5. Allerede 1833 var et bræt itu i præstens 
stol, jfr. note 7. Om brug af skriftestole, jfr. Erik 
Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens bygning og 
brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 109-25.
71 DK. Århus s. 2054 og 2396. Gavlene kan muligvis 
stamme fra Århus domkirke.
72 I bagpanelets venstre fylding er folderne, i modsæt
ning til de øvrige fyldinger, forsynet med dobbelt
ryg-
73 På Magnus-Petersens tegning af kirkens indre 1874 
har degnestolen ingen fødder.
74 1965 fjernedes nogle †låger fra stolen, muligvis fra 
o. 1912.
75 Jfr. note 6 og 7.
76 Jfr. note 5 og Ved Tranebjerg pastorat. Synsbog for 
kirker. 1903-47.
77 Opsat efter ønske om, at døren skulle gøres højere 
og falde udefter, jfr. note 7. Trinnet blev 1985 sænket 
ca. 15 cm og døren forlænget med et vandbræt.
78 Jfr. alterskranke i Falling (DK. Århus s. 2728). Pul
pituret ses på et fot. 1912.
79 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.
80 Svanen, der er meget sjælden som topfigur på lyse
kroner, forekommer kronet og med krone om halsen 
på det for Sophie Amalie Moth 1677 oprettede våben. 
Våbenet gik i arv til de følgende grever af Samsø 1679 
og 1695.
81 DK. Frborg. s. 2301 og DK. Præstø s. 185.
82 Jfr. uddrag af Evald Tang Kristensens utrykte op
tegnelser i NM2. Desuden Henningsen: Kirkeskibe, 
s. 149.
83 Thurah anfører s. 56 vedr. Kolby kirke, at der »I 
Kirken er aldeles ingen Epitaphium«.
84 Otto Norn: En østjysk Billedskærerslægt fra det 
attende Aarhundrede, i NMArb. 1939, s. 46.
85 Om de gravlagtes identitet og familieforbindelser, 
jfr. indb. 1931, med udtog af Kolby sogns kirkebø
ger. Forudsat at gravskriften langs kanten kunne læ
ses endnu 1873, kan stenen muligvis være identisk 
med †gravsten nr. 1, der lå på gravsted tilhørende Jens 
Snedker i Permelille.
86 Om ændringer af gravsten i forbindelse med ejer
skifte, jfr. Vibeke Michelsen: Genbrug af gravsten, i 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møl
ler, 1983, s. 181-99.
87 Bryde er blandt Kolbys bedst kendte præster, idet 
han under svenskekrigene prædikede oprør mod fjen
derne, blev taget til fange og søgt skudt. Ifølge over
leveringen havde almuen herefter sammen med po
lakkerne og brandenburgerne gjort opstand og dræbt

svenskerne, hvoraf en del havde søgt tilflugt i Koldby 
kirkes tårn, jfr. f.eks. Thurah s. 56.
88 Oluf Christensen Clementin var Brydes efterfølger 
og svigersøn.
89 Dyder som feltholdere er usædvanlige i forhold til
f.eks. engle. Jfr. dog DK. Århus s. 800 (nr. 59), samt 
anonyme sten i Middelfart kirke.
90 Da gravskriften aldrig er hugget færdig, fremgår 
det kun, at begge ægtefæller døde efter 1700. I indb. 
1931 foreslås de identificeret med enten Jens Jensen
g.m. Karen Nielsdatter eller Jens Jensen g.m. Kier- 
sten Pedersdatter; endskønt den på stenen omtalte 
Jens Jensen tilsyneladende har været gift med en 
Mar(en Pedersdatter?) - jfr. de ndf. beskrevne initia
ler.
91 Stammen i monogrammets H danner tillige kors.
92 Jfr. gravsten på Norsk Folkemuseum (nr. 125-09) 
med tilsvarende figurer og tysk indskrift, der om
trent kan oversættes: »Lykken er ustadig og kuglen 
rund. Når timeglasset rinder ud, er timen kort. Dø
den er nær, kort er tiden. Når hanen galer er dagen 
ikke langt borte«.
93 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985, 
specielt s. 88f.
94 Af den muligvis religiøse indskrift på stenens 
ramme kan kun brudstykker læses.
95 DK. Århus s. 810, 1341, 1588 og 2707. Stenen i 
Kolby adskiller sig fra de århusianske ved de to engle- 
hoveder.
96 Muligvis er det sidste årstal en senere tilføjelse.
97 Jfr. note 7. Stenen kan muligvis identificeres som 
sten nr. 1.
98 Thurah s. 56. Ifølge indskriften synes den angivne 
dødsdato at gælde Kalundborgs hustru, men da den 
efterfølgende præst, Niels Bryde, blev beskikket 1. 
søndag i advent 1651, må det dog dreje sig om Ka
lundborg selv - med mindre ægtefællerne er døde 
med meget kort tids mellemrum. Jfr. desuden grav
sten nr. 2.
99 Thurah s. 57.
100 Jfr. Kai Uldall: Gravtræ og Gravramme, i 
NMArb. 1931, s. 41f. Ifølge Uldall var det på Sjæl
land mere almindeligt med sarkofagformede grav
træer eller flade gravrammer.
101 Gravstedets vedligeholdelse blev overtaget af kir
ken efter ansøgning fra tiendeejeren, Aage Danne- 
skiold-Samsøe marts 1908, imod et vederlag på 500 
kr. fra gravstedets ejer, Chr. Graae, jfr. note 5.
102 Jfr. artikel i Kalundborg Folkeblad 7. okt. 1983, 
samt af Aage Snedker i Århus Stiftstidende 4. nov. 
1990. Gravkammeret, som i flere år stod åbent, skal 
efter sigende være udstyret med bl.a. familiens syma
skine, en omstændighed, der indgik i en række cere
monier i forbindelse med parrets begravelse.
103 Ifølge DaSagn III, nr. 640, var dette hjørne tid
ligere reserveret selvmordere.



Fig.1. Ydre, set fra vest. NE fot. 1990. - Exterior seen from the west.

ONSBJERG KIRKE
SAMSØ HERRED

Kirken kaldes Hellig Kors kirke.1 Sognet omtales 
1424.2 Kongen havde patronatsretten frem til 1661, da 
den overgik til Joachim Gersdorffs arvinger sammen 
med kirkens andel af tiende. Kongens andel forblev 
hos bispen af Århus; men i 1670 tilkendtes den arvin
gerne mod erstatning til bispestolen.3 Kirken har til
hørt øens skiftende ejere (s. 2558), indtil den overgik 
til selveje 1914.

I sognet ligger Bisgård, der før reformationen til
hørte Århus bispestol.4 Derefter var den præstegård, 
indtil Sophie Amalie Moth 16895 inddrog den som 
hovedgård og i stedet overlod præsterne en øde bon
degård i Besser. Det er antagelig fra denne tid Ons-

bjerg blev anneks til Besser. I sognet ligger også 
Hjortholm voldsted.

Sagn. Ved en hovedreparation af kirken kasseredes 
en gang en meget svær kirkedør af egeplanker, som 
sagdes at være kommet fra Hjortholm slot.6 Kruci
fikset, som måske har givet navn til kirken, er blevet 
sat i forbindelse med »den hellige mand«, der som 
den første kom til Samsø for at forkynde kristen
dommen og som altid havde det med sig. Han druk
nedes af Pillemarks beboere i havet, efter at han 
havde døbt dem i et vandhul vest for byen. Vand
hullet blev siden kaldt »den hellige kilde«. Han be
gravedes øst for kirkens kor.7

181*
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Fig.2. Søndre kirkegårdsportal, set fra syd (s. 2672). 
NE fot. 1990. - South gateway into the churchyard seen 

from the south.

Kirken ligger i den vestre udkant af landsbyen, 
noget hævet over denne, mens terrænet stiger 
yderligere mod vest.

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser 
mod øst, syd og vest, mens der 1906 er foretaget 
en udvidelse mod nord. Omkring en oval dam 
vest for kirkegården er anlagt et mindeanlæg 
med en krans af ældre gravsten. En regulering af 
kirkegården er foretaget 1953.8

Hegn og indgange. Syd- og vestsiden samt 
østre halvdel af nordsiden hegnes af rå kampe- 
stensdiger. Reparationer af disse nævnes utallige 
gange i 17- og 1800’rne.9 Mod øst er bøgehække 
og birketræer over en høj kampestenssætning. 
Udvidelsen hegnes af mure af gule tegl over 
sokkel af kløvet kamp. Muren dækkes af vinge- 
tegl og indersiden prydes af fladbuede nicher.

Hovedindgangen er mod øst i sydsiden gen
nem en muret køreport og lage, der dækkes af sa
deltagstillede vingetegl (fig. 2) over en blok- 
tandgesims. De kurvehanksbuede åbninger er 
falsede mod syd og har dybe anslagsfalse mod 
nord. Porten nævnes første gang 1725,10 men er 
formentlig opført i 1500’rne. Mod nord findes 
en, antagelig samtidig, fodgængerlåge med 
identisk udformning.

Længere mod vest i syddiget, ud for våben
huset, er en fodgængerlåge flankeret af stolper. 
Denne ønskedes 1911 udskiftet med en muret 
portal som de ældre.11 I porten og de oven
nævnte låger hænger hvidmalede gitterlåger af

træ. En låge mod vest nævnes 1912,12 men er nu 
erstattet af en nedgang til ovennævnte mindean
læg.

En †rist nævnes 1731, hvor der behøvedes ege
træ til en ramme.10 1867 blev risten i søndre ind- 
gangslåge taget bort og erstattet af tre stentrin. 
Risten henlå endnu 1919 i kirkens materialhus, 
men skænkedes nævnte år til Nationalmuseet.13

På kirkegården findes en spredt bevoksning af 
træer, bl.a. kirsebær.

Bygninger på kirkegården. Vest for tårnet ligger 
en material- og toiletbygning af gule tegl med halv
tag af eternit.

I sydmurens østre ende indgår dele af en †kir
kelade, hvis vestgavl (fig. 2) har været sammen
bygget med køreporten, og som har strakt sig 
mindst 17,3 m mod øst. Det bevarede murværk, 
der har udgjort ladens nordside og en kort 
stump af vestgavlen, er udvendig af tegl og ind
vendig af rå kamp. Murresten overdækkes dels 
af munke og nonner, dels af vingetegl. Kirkela
den er sandsynligvis nedrevet o. 1800, dens re
ster omtales 1813 og 1833.14

Et 1911 og 1919 planlagt ligkapel blev ikke op
ført;15 i stedet indrettedes 1939 kapel i nordre 
våbenhus.

Fortov. 1900 ønskedes grunden sænket på 
begge sider af skibet og belagt med cement for 
at forebygge fugtighed i kirkens mure.14 Sten
brolægningen omkring kirkens vestre halvdel 
blev 1922 lagt i et tre tommer tykt betonlag.11 
Betonfortovet langs kirkens nordside fjernedes

Fig.3. Landsbyplan 1794. - Village map.
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Fig.4. Plan. 1:300. Målt af HeJ 1981, suppleret og tegnet af Mogens Vedsø 1991. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p. 9.

1959-62 og erstattedes af groft ral.8 Senere er det 
støbte fortov også fjernet ved korets østgavl, 
mens det endnu er i behold langs kirkens øvrige 
mure.

BYGNING
Af den oprindelige kirke, der er opført i midten af 
1200’rne, er skibet bevaret, mens koret o. 1400 erstat
tedes af et nyt og større. I middelalderens løb blev 
kirken udvidet med fem tilbygninger. Af de to vå
benhuse i nord og syd er førstnævnte opført i slut
ningen af 1400’rne, mens tårnet tilhører første halvdel 
af 1500’rne. Et †sakristi ved korets nordside og en 
†tilbygning, hvis bestemmelse er usikker, ved skibets 
nordside er nedrevet. Orienteringen er omtrent sol
ret.

Skibet, af hvilket kun langmurene og vestgavlen 
er bevaret, er regelret udstukket og dets udven
dige mål er proportioneret over to kvadrater. 
Skibets vestre gavltrekant blev nedrevet ved tår
nets opførelse, mens den østre sandsynligvis 
forsvandt i forbindelse med en forhøjelse af det 
senere kor (s. 2678).

Materiale og teknik. Skibets mure er opført af 
røde munkesten i munkeforbandt. Oprindelig 
murbehandling kunne tidligere ses fra loftsrum
met over nordre våbenhus.16 Skibets falsgesims 
er bevaret på nordsiden. Endnu ved våbenhusets 
opførelse stod skibet i blank mur, dog med en, 
sandsynligvis oprindelig, †kalkmalet dekoration 
på gesimsens underste binderskifte, der foroven 
og forneden bræmmedes af røde 1,5 cm brede 
striber, hvorimellem der med 8 cm.s afstand 
forløb skrå striber af samme farve og bredde.17 
Nordmurens østligste del synes delvis ommuret 
(jfr. s. 2677). Skibets murhøjde ved nordøst- 
hjørnet andrager 4,35 m målt mellem nuvæ
rende jordsmon og overkanten af gesimsen.

Døre og vinduer. Skibets norddør er bevaret i 
tilmuret stand. Indtil 1939 stod dørens yderside 
som en halvsten dyb blænding med rundbuet 
halvstensstik. Indvendig er døren vandret over
dækket med planker. Den store forskel i indre 
og ydre bredde antyder smigede karme. Syd
døren sidder på oprindelig plads, men er 1871 
helt omformet til en mod begge sider falset, 
spidsbuet åbning.18 Af de oprindelige, smigede
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Fig.5. Detalje af trappefrise på korets nordmur (s. 
2674). NE fot. 1990. - Detail of moulded cornice on the 
north wall of the chancel.

vinduer er bevaret to på nordsiden henholdsvis 
øst og vest for døren, sidstnævnte fremtræder 
som udvendig blænding. Det rundbuede, let 
fladtrykte, halvstensstik er delvis muret af kile
formede sten og er på undersiden dækket af et 
groft, ujævnt pudslag, der afsluttes ca. 3 cm fra 
yderkanten. Lysningen er opmuret af kantstil
lede sten. Vinduet måler 162x83 cm i ydre mur- 
flugt. Øst for våbenhuset ses endnu et vindue, 
der er helt tilmuret, men formentlig identisk 
med førnævnte.

Indre. Skibet har oprindeligt haft fladt loft 
med bjælkerne liggende på murkronen, idet et 
ca. 1 cm tykt pudslag på væggene når helt op til 
dennes overkant.

Ændringer og tilføjelser. Kirkens første store 
forandring er opførelsen af et nyt kor, der må 
være væsentlig større end det oprindelige, om
end det er både smallere og lavere end skibet. 
Materialet er munkesten i munkeskifte.19 Ne
derst i gavlen er indmuret to symmetrisk pla
cerede, vandretliggende romanske gravsten. 
Korets senere forhøjede langmure afsluttes for
oven af en gesims bestående af en tre skifter høj 
trappefrise (fig. 5) og herover et savskifte med

skæve tænder. Frisen er endnu velbevaret i nord, 
blot afbrudt af et sekundært vindue i vestfaget, 
mens der i syd kun er et mindre parti længst 
mod vest. I nogle af nordsidens frisefelter ses 
oprindelig puds, der er vandret afskåret forne
den, mens murværket i øvrigt har stået i blank 
mur. Tilsvarende trappefriser kendes fra flere 
vestsjællandske kirker og dateres skønsvis til o. 
1400.20 Endnu 1874 var bevaret et savskifte på 
østgavlen lidt højere oppe end langmurenes til
svarende skifte (fig. 6). Det har formentlig dre
jet sig om den sidste rest af den oprindelige 
gavldekoration. Dele af gavltrekanten må 
indgå, i ombygget stand, i den nuværende, for
højede gavl.

Et bredt og relativt lavtsiddende vindue i øst
gavlen er sandsynligvis ældre end korets forhøj
else og kan være oprindeligt, idet det fladrund
buede halvstensstik ikke bryder det ovennævnte 
savskifte. Vinduet fremtræder nu helt tilmuret i 
krydsskifte i begge murflugter.

O. 1462 (jfr. kalkmalerier) forsynedes skibet 
med hvælv. De fire fag krydshvælv bæres af pil
ler med afrundede kragbånd, dog er båndet på 
den sydvestre hjørnepille retkantet. Gjord
buerne er nærmest rundbuede med en spinkel 
fals til begge sider, mens skjoldbuerne ved lang
væggene er spidsbuede og glatte. Skjoldbuerne 
ved endevæggene har tydeligvis haft fals som 
gjordbuerne; heraf ses bevaret en rest i nordvest. 
Hvælvenes ribber er halvstens, på det nederste 
stykke dog kun kvartstens.

Nordre våbenhus er en stor, statelig tilbygning 
(fig. 8) fra sidste halvdel af 1400’rne, noget for
styrret 1939, da den søndre halvdel afskiltes og 
omdannedes til ligkapel. Våbenhuset er opført af 
slet brændte munkesten i munkeforbandt.21 Op
rindelig fugebehandling iagttages kun i det in
dre, hvor fugerne er glattede. Begge langmure 
afsluttes af en falsgesims. Gavltrekanten prydes 
af tre spidsbuede højblændinger over savskifte i 
tagfodshøjde. I den midterste og bredeste blæn
ding er en smal lyssprække med aftrappet af
dækning og derover en skævt anbragt skjold
blænding. Gavlen afsluttes med glatte, tagstens- 
afdækkede kamme med en kraftig, brynet top
tinde og spinklere fodtinder.
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Fig.6. Ydre, set fra nordøst. Akvarel af Magnus-Petersen 1874. - Exterior seen from the north-east. Watercolour 
1874.

Nordgavlens dør er falset med fladbuet halv- 
stensstik i spidsbuet spejl; indadtil er døren 
vandret overdækket med planker og har kraftige 
bomhuller til stængebom. I vest er bevaret et 
lille, fladbuet vindue i spidsbuet spejl, mens det 
indvendigt sidder i en helstens dyb, fladbuet ni
che. Vinduet tjener i dag som friskluftsindtag til 
oliefyret. Et lignende vindue længere mod syd i 
vestmuren forsvandt ved gennembrydning af 
døren til ligkapellet. Sporene af endnu et vindue 
ses, i helt tilmuret stand, midt på østmuren. 
Denne åbning er fladbuet såvel udad- som ind
adtil. Våbenhusets oprindelige styrtrumsloft er 
bevaret i bygningens nordre halvdel,22 mens lof
tet ligger 1,4 m højere, svarende til murkrone- 
højden, over ligkapellet. En trappe fornyet 
1871,14 1939 og atter 1966 giver adgang til kir
kens lofter.

Tårnet må være opført i første halvdel af 
1500’rne; det er jævnbredt med skibet, men kort 
i øst-vestlig retning (fig. 8). Murværket er af

munkesten i munkeskifte over syldsten, der træ
der frem udvendig ved vesthjørnerne samt ind
vendig ved alle tre vægge.23

Tårnrummet forbindes med skibet gennem en 
spidsbuet, glat tårnbue brudt igennem skibets 
oprindelige vestgavl og overdækkes af et nyere, 
mellem 1871 og 1881 indbygget, krydshvælv af 
små, gule mursten. Hvælvet bæres af falsede 
hjørnepiller og spidsbuede skjoldbuer.24 I syd 
findes et oprindeligt vindue, der udadtil har 
halvstensfals og -fladbuestik. Indadtil overdæk
kes vinduesnichen, der til hver side er en hel sten 
bredere end lysningen, af tre helstens dybe, flad- 
buede halvstensstik, som falder trinvis udefter. 
Vinduet har skrå, pudset bund til begge sider. 
Det var åbent endnu 1809, men blev tilmuret 
senest 1871.25 Ved genåbningen 1966 konstatere
des rester af blyindfattede, rhombeformede ru
der fastmurede i en hugget glasfals. Den østre 
karm fremviste spor af to sæt vindjern, mens 
den vestre var behugget, formentlig ved en se
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Fig.7. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west.

nere indsættelse af en trækarm. Over det nu
værende vindue i vest fra 1871 ses sporene af et 
ældre rundbuet vindue og forneden rester af en 
dør af samme bredde som det nuværende vin
due. Døren er formentlig indsat o. 1812, da tårn
rummet en kort årrække tjente som våbenhus 
(jfr. s. 2679), mens vinduet må være noget 
ældre.26

Adgangen til tårnets øvre stokværk foregår 
fra skibets loft gennem en smal fladbuet dør i 
mellemstokværkets østmur.27 Denne etage har 
fladbuede glugger mod de tre frie sider med bre
dere inderparti og en halvstensfals udadtil. Den 
søndre glug er tilmuret og ydersiden skjult af en 
nyere skalmuring. Umiddelbart over stokvær
kets gulv er en række bjælkehuller, der ved hjør
nerne er radiært anbragte.

Klokkestokværket, der er ualmindelig lavt, 
har til hver side to fladbuede, udadtil falsede

glamhuller, som indvendig sidder i fladbuede 
nicher, hvis bund er i niveau med gulvet. I 
denne højde er tillige anbragt en række bjælke
huller svarende til mellemstokværkets. Tårnets 
øst- og vestmur afsluttes foroven af en tredob
belt falsgesims. Nordre gavltrekant har 11 let 
brynede kamtakker. Ved to savskifter, deraf det 
nedre i tagfodshøjde, er gavlen delt i to blæn- 
dingsbælter. I det nedre er yderst to cirkelblæn- 
dinger og herimellem to større blændinger af
sluttet med fladbuede tvillingstik på en affaset 
konsol. I det øvre bælte er en enkelt blænding 
overdækket med to trappestik, ligeledes på en 
affaset konsol. Sydgavlen er opmuret af små 
teglsten 1880 som en kopi af den nordre.18 På 
søndre gavltop er et nyere sortmalet jernkors, 
der har gammel hævd. 1911 ønskedes korset for
gyldt, hvilket dog blev opgivet 1914.28 Et jern
kors på dette sted omtales hos Thurah.29
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Fig.8. Tårnet og nordre 
våbenhus (s. 2675 og 
2674). NE fot. 1990. - 
Tower and north porch.

Søndre våbenhus (fig. 9) er opført i den seneste 
middelalder af munkesten i munkeskifte.30 Flan
kemurene er afsluttet af tredobbelte falsgesim
ser. Gavltrekanten, der har 11 moderne, brynede 
kamtakker, brydes kun af en retkantet, forment
lig nyere, glug.31 Den spidsbuede, falsede dør i 
gavlen, indsat 1871, flankeres af to små, lavtsid
dende cirkelblændinger, tvm. 28 cm. I vestmu
ren ses udvendig spor af et smalt, fladbuet vin
due. 1818-22 omtales våbenhusets vinduer som 
tilmurede.14 Det nyere støbejerns vindue i øst
muren er samtidig med døren.12

†Sakristi. Ved nordsiden af korets østfag har 
ligget en formentlig sekundær, nu nedrevet, til

bygning. Ved begravelser i området er ved flere 
lejligheder påtruffet fundamenter af rå kamp og 
teglbrokker.32 En dør fra koret til sakristiet spo
res såvel ind- som udvendig. Sidstnævnte sted 
ses dele af dørens fladbuede halvstensstik med et 
prydskifte, der tilsyneladende er opmuret af 
bindere. Dørens top brydes udvendigt af en ind
muret gravsten.

†Sakristi? Udvendig på nordsiden af skibets 
østre fag (fig. 44) ses en tilmuret, fladbuet dør, 
og til begge sider for døren anes borthuggede 
ca. 47 cm brede fortandinger fra mure, der 
begge har haft en højde af 180-90 cm over nu
værende jordsmon. Murene har været i forbandt
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Fig.9. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1990. — Exterior seen from the south-east.

med skibets nordmur, hvilket synes at skyldes 
en partiel ommuring af denne ved opførelsen af 
tilbygningen og gennembrydningen til døren. 
Herpå tyder uregelmæssigheder i skiftegangen, 
bl.a. en tendens til overtallige bindere. Tilbyg
ningen kan, trods den usædvanlige placering, 
have tjent som sakristi, muligvis mens koret var 
under ombygning o. 1400.33

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. En 
forhøjelse og overhvælvning af koret er sandsynlig
vis samtidig med en nyindretning af dette 1596 
(jfr. s. 2684). Langmurene forhøjedes ca. 1,4 m, 
hvorved koret bragtes under fælles tag med det 
lidt bredere skib. Forhøjelsen er af munkesten i 
krydsskifte og afsluttes med en falsgesims.34 
Taggavlen er glat med 11 brynede kamtakker, 
der, især for den søndre dels vedkommende, er 
noget ommurede med små teglsten. Et flad
rundbuet vindue i vestfagets nordside, der til-

muredes 1871, er formentlig samtidig med for
højelsen.12

I forbindelse med forhøjelsen indbyggedes to 
fag krydshvælv med stærkt kuplede kapper. 
Begge bæres i nord og syd af murede forlæg i 
forhøjelsens mure,35 mens der mod både øst og 
vest findes runde, let tilspidsede skjoldbuer. 
Førstnævnte er helstensbred og er sandsynligvis 
foranlediget af tilstedeværelsen af ældre mur
værk fra korets oprindelige gavltrekant. Den ve
stre bue danner sammen med skibets østligste en 
gjordbue, hvis detaljer nu skjules af moderne 
ommuringer og overpudsninger, jfr. kalkmale
rier, hvilket også er tilfældet med gjordbuen 
mellem de to korfag. Endnu 1874 var gjordbuen 
og den vestre skjoldbue tilsyneladende udstyret 
med spinkle false af samme art som i skibet. 
Korhvælvene har lave, murede topforstærknin
ger, ca. 55x70 cm.
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Fig.10. Indre, set mod øst. NE fot. 1990. - Interior to the east.

En kraftig støttepille af små tegl på tårnets syd
side omtales første gang 1803 og ønskedes helt 
ombygget 1813.36

1812 afskiltes tårnrummet til »våbenhus« (jfr. 
Tranebjerg s. 2581) i stedet for det søndre, der 
var indrettet til krudtmagasin, og der indsattes 
en dør i vestmuren (s. 2676). Et »for lang tid 
siden opsat skillerum ... er endnu ikke opmu
ret«, hvilket må betyde, at skillevæggen var af 
bindingsværk, der manglede murede tavl; disse 
opmuredes året efter.14

I 1870’erne udførtes en stabilisering af hvæl
vene, ved hvilken skjoldbuen i vest samt gjord
buen i koret og mellem kor og skib blev under- 
murede.37

†Gulve. 1715 var alter- og kirkegulvet forfal
dent, hvilket afhjælpes med 1000 store mursten,

og atter 1725 behøvedes 400 lybske sten til ud
jævning af gulvet,10 der 1852 fornyedes helt. 
1871 lagdes ved altret indenfor knæfaldet et 
bræddegulv, der allerede 1881 var fortæret af 
svamp og erstattedes af røde og gule teglfliser.14 
1914 ønskedes gulvet under stolestaderne for
nyet med brædder på cementunderlag; 1951 
nævnes murstensgulv sammesteds.12

*Gulvflise, 18,8x18,8x2 cm, fra 1500’rnes 
slutning. Af rødbrændt ler med mørk, næsten 
sort, stærkt slidt glasur og prydet af en indridset 
dobbeltlilje og trefligede hjørneblade.38 Fundet 
ved udgravning til nyt varmeanlæg, nu i Natio
nalmuseet (inv. nr. D13264).

Vinduer. I skibets sydside ses i andet fag umid
delbart vest for vinduet den vestre side af et for
mentlig sekundært vindue. Øst for sydsidens
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Fig.11. Kalkmalede indskrifter, hvori indgår årstallet 1462. På østkapperne i skibets første og andet fag. Farve
lagt tegning af Jacob Kornerup 1893 (s. 2681). - Mural painted inscriptions including date 1462. On the east cells of the 
nave’s first and second vaults. Colour drawing by Jacob Kornerup 1893.

vindue i korets andet fag ses østsiden af et vin
due, der er sekundært i forhold til såvel koret 
som dets forhøjelse.

1807 ønskedes de mindste vinduer udskiftet 
med nye, hvilket året efter præciseredes som to, 
hvoraf det nederste i kirken var direkte ubruge
ligt. 1809 ønskedes det nordre vindue i korets 
vestfag suppleret med flere, hvilket dog ikke 
blev bragt til udførelse. Samme år var kirkens 
øvrige vinduerne under arbejde, blot manglede 
nogle ruder til indsættelse i det vestre og søndre 
vindue i tårnet. Endnu 1814 nævnes førstnævnte 
som ringe, men 1816 har kirken fået nye lyse 
vinduer. 1851 ytrede kirkesynet, at et nyt vindue 
burde indsættes lige over for prædikestolen, og 
at vinduet i kirkens vestre ende var brøstfældigt. 
Det følgende år udstyredes kirken med fire nye 
vinduer.14

1869 fandtes det ønskeligt at erstatte de gamle 
trævinduer med nye jernvinduer. 1871 indsattes

de endnu bevarede syv rundbuede vinduer med 
stel og sålbænk af støbejern, to i koret, tre i ski
bet, et i våbenhuset og et i tårnets vestmur.14

Tagværkerne er alle nyere af fyr, dog med en
kelte genanvendte stykker egetømmer.

†Tagbeklædning. Kirkens tegltage nævnes før
ste gang 1715 og 1725, sidstnævnte år ønskes 
tagsten til erstatning for de gamle hulsten.10

Opvarmning. 1883 ønskede sognets beboere 
opsat et varmeapparat i kirken, hvilket skete det 
følgende år i form af to kakkelovne i nordøst- 
hjørnet af henholdsvis tårnrum og skib.14 Et nyt 
varmeapparat blev taget i brug 1909,15 mens det 
nuværende oliefyrede centralvarmeanlæg med 
kedel i nordre våbenhus er udført 1966.

Kirken står udvendig hvidkalket, og tagene er 
hængte med røde vingetegl. Våbenhusets indre 
overdækkes af et fladt bjælkeloft og alle gulve er 
lagte af gule tegl på kant. Korets gulv er hævet 
et trin over skibets.
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Fig.12. Udsnit af kalkmalet indskrift fra 1462, delvis forvandsket som følge af flere restauringer. På østkappen i 
skibets andet fag (s. 2682). NE fot. 1983. - Mural painted inscription 1462 on the east cell of the second vault in the nave. 
The inscription is somewhat corrupted due to several restaurations.

KALKMALERIER 
1893 blev kirkerne på Samsø undersøgt for kalk
malerier af Jacob Kornerup, der for Onsbjergs 
vedkommende fremhævede to indskrifter i 
hvælvingerne. Indskriften i skibets første fag, 
fundet året før, var dog omtrent forsvundet som 
følge af en delvis ommuring af hvælvingen (jfr. 
s. 2678). En kopi udført af grev Frederik Danne- 
skiold-Samsø blev derfor lagt til grund for en 
nymaling i forbindelse med restaureringen 
1894.39 Dette år afdækkedes desuden en dekora
tion på undersiden af gjordbuen mellem første 
og andet fag. 1914 blev inskriptionerne frisket 
op og et par tilføjelser foretaget.40 Ved nedtagei
sen af et epitafium 1915 fremkom atter kalkma
lerier, denne gang i skibets tredie fag. De blev 
undersøgt af Poul Nørlund 1915 og af Eigil 
Rothe 1916, men fandtes for fragmentariske til 
at kunne bevares. Det samme gjaldt to kalkma- 
lede epitafierammer, som kom frem på korets

nordvæg ved en kalkning 1935. Inskriptionerne i 
hvælvingerne led en del skade i forbindelse med 
installationen af et nyt orgel 1966. En genrestau- 
rering foretaget af Olaf Hellvik 1969 kom derfor 
til at gælde en frilægning af de bemalede felter 
og en rekonstruktion af rekonstruktionen fra 
1914.

1) I 1400’rnes slutning, sandsynligvis kort ef
ter 1482, er der på de nyindbyggede hvælvinger 
malet et våbenskjold, en række bomærker samt 
to indskrifter.

På østkappen i skibets 1. fag (jfr. fig. 10) ses et 
våben for Jens Iversen Lange, biskop i Århus 
1449-82, samt omkring det spidse skjold bo
mærker: Et græsk kors, en figur bestående af tre 
arme, hvoraf den ene er forsynet med krog og 
de andre med tværarme, som kors; endelig to 
kantede figurer med zig-zag-mønster. I kappens 
nederste del samt på gjordbuen herunder findes 
den efter grev Danneskiold-Samsøe’s aftegning
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Fig.13a-b. †Kalkmalerier fra o. 1425 omkring norddøren (sml. fig. 14a-b). Tegnet af Ulla Kjær 1992 efter fot. af 
Poul Nørlund 1915. - †Mural paintings, c. 1425, round the north door, cf. fig. 14a-b.

rekonstruerede indskrift i minuskler af gotisk 
type: »Eod(em) anno i werdigh faders tyd bi- 
scop Jenses tha war her iak paulsen ... prepo- 
sit(us) ... pa(a) sampsø«, samt »Anno d(omi)ni 
mcdlxii i biscop Sal. ienses Tyd bleff thesse hue- 
lynge Fuldko(m)met«.41

Østkappen i skibets 2. fag (fig. 12) rummer bo
mærke formet som det trearmede i første fag, 
blot med to kroge på den ene arm,42 en fransk 
lilje med stor, tvedelt rod samt en stiliseret 
kande. Den sidste bryder halvvejs ind i en mi- 
nuskelinskription, anbragt som i første fag: 
»A(n)no ut tha var andhr(ea)s pers - kek kurø 
Saeme(?)«, samt »Eode(m) ano tha var h ies aus 
capelas ha(n)s senens ok Je(n)s Ebbes kirkeve-

43rier«.
Indskrifterne flankeres af borter bestående af 

overlappende bølgelinier, mens der på kapper
nes kant, langs med gjordbuerne, er skråt ud
løbende linier, til dels rullet op og afsluttet i spi
raler, jfr. samtidige dekorationer i en række øst
jyske kirker.44 Undersiden af gjordbuen mellem

skibets første og andet fag bærer en kæde af kan
tede firpas. Hele udsmykningen står i rødbrunt.

2) 1914 blev der på vestre side af gjordbuen 
mellem skibets andet og tredie fag malet: »Anno 
domini 1914 gik denne Kirke over til Selveie«. 
Fra samme tid er sikkert en fransk lilje med stort 
rodnet på tredie fags østkappe, ligesom indskrif
ten rødbrun.

†Kalkmalerier. 1) Midten af 1200’rne. For
mentlig fra kirkens opførelsestid stammer en 
udvendig murdekoration på skibets nordside, 
jfr. s. 2673.

2) (Fig. 14a-b) o. 1425. På nordvæggen i ski

bets 3. fag fandtes 1915 to scener af Kristi passion. 
Billederne, malet på hvidtekalk og sekundært 
beskåret af hvælvingerne, var tilsyneladende en 
del af en vægudsmykning med billeder i to ræk
ker, en nedre med mindre fremstillinger og en 
øvre med større. Øst for døren sås et lille billede 
af Bønnen i Getsemane, og over den et større 
forestillende Korsbæringen. Det første omfat
tede fire personer: En stor, knælende skikkelse,
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Fig.14a-b. †Kalkmalerier fra o. 1425 omkring norddøren (s. 2682). a. Korsbæringen. b. Bønnen i Getsemane. 
Poul Nørlund fot. 1915. - †Mural paintings, c. 1425. a. The Carrying of the Cross. b. The Agony in the Garden.

ved en korsglorie kendetegnet som Kristus; han 
var vendt mod øst, havde ansigtet op og hæn
derne samlet i bøn. Desuden tre små, sammen
krøbne apostle i forskellige sovestillinger, en 
med et klæde trukket over hovedet, en anden 
støttende hovedet i sin hånd. Alle var vendt 
mod vest og ligesom Kristus iført fodside kjort
ler. Især apostelfigurerne var fragmentariske, og 
selve haven omtrent forsvundet; en lille, skål
formet figur skråt over Kristi hoved må opfattes 
som det bogstavelige billede på den bitre kalk, 
Kristus måtte tømme.

Det store korsbæringsbillede var centreret om 
Kristus, der skred fremad mod øst med det til
bagevendte ansigt umiddelbart under skjoldbu
ens spids. Hans krop sås som et farvet felt over 
to nøgne underben. Af korset, som han bar på 
venstre skulder, fandtes halvdelen af tværarmen 
og selve bjælken; denne lå parallelt med hans 
ryg. Tre åbenbart hoseklædte fødder foran Kri
sti forreste ben tilhørte formentlig dels den så
kaldte ductor, Kristi fører, dels en bøddel, som

vendte sig i vrængende spot.45 Længst mod øst 
stod en nøgen person med sammenbundne hæn
der, sandsynligvis en af de to røvere.46 Bag Kri
stus var en lille, næsten knælende figur klædt i 
hoser, lang kjortel og hat, formentlig Simon af 
Kyrene, som støttede korsets nederste del. Bag 
ham igen stod en lige så lille kvinde; hun var 
barhovedet, havde ansigtet vendt mod Kristus 
og en dug med hans portræt i sine hænder: Ve
ronica, der under Kristi gang mod Golgata tør
rede hans svedige ansigt og fik et aftryk deraf på 
sin dug. Herefter fulgte endnu en skikkelse, som 
ud fra sin glorie må identificeres med enten 
Jomfru Maria eller Johannes Evangelisten og 
snarest den sidste, eftersom han i tilsvarende si
tuationer gerne står foran Maria.

Figurscenerne afgrænsedes og afsluttedes ned
adtil af rankeslyng med fligede blade hvorunder 
båndomvundet rundstav. Muligvis har der ne
derst på væggen været malet draperi.47 Et lodret 
bånd øst for Bønnen i Getsemane syntes at af
grænse scenen fra en ny, hvori der ifølge Nør-
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lund indgik en grøn(klædt) figur. Tegningen 
stod med mørk, sandsynligvis sort kontur, 
mens de øvrige farver var rødbrunt, okkergult, 
grønt og gråt. Glorierne var markeret med et 
passerslag, som stod indridset i den våde kalk.

Stil og billedprogram. Udsmykningen må reg
nes blandt det bedste indenfor det gotiske maleri 
i Danmark. Den fine gennemtegning af f.eks. 
Kristi ansigt i korsbæringsbilledet,48 de lange, 
slanke skikkelser og ornamentikken er træk, 
som genfindes i den internationale gotik i tiden
o. 1400-1415.49 Korsbæringens ikonografi gen
findes i Viskinge, hvor fremstillingen tilsynela
dende følger samme forlæg som et ødelagt ma
leri i et kapel indviet til S. Olav i Marienkirche, 
Gdansk.50 I Viskinge ses desuden slyngranker 
svarende til Onsbjerg. Det er dog næppe ma
leren fra Viskinge, som har stået for udsmyk
ningen i Onsbjerg, men snarest den samtidige 
Unionsmester, en maler, der også har arbejdet i 
Undløse, Rørby og Nødebo, og som dertil er 
tillagt udsmykningen i et par svenske kirker.51

3) 1596. På nordvæggen i korets østligste fag, 
ramme med top- og hængestykke, sidevinger 
og spir. Et indskriftbånd på topstykket bar 
ovennævnte årstal, der sammen med spor af 
jernhager langs hovedfeltet, der holdt samme 
mål som mindetavle nr. 1 (jfr. ndf.), antyder, at 
den malede ramme var udført til brug for den 
netop 1596 opsatte tavle.52 Rammen var malet 
gråt i gråt.

4) O. 1617(?). Ramme beslægtet med nr. 3 og 
malet umiddelbart vest for denne, muligvis dog 
noget senere. Ifølge fotografi optaget efter af
dækningen med top- og hængestykke; den var 
tilsyneladende beregnet til en ret smal tavle,53 
måske †epitafium nr. 2. Malet i gråt, rødbrunt 
og okker.

INVENTAR
Oversigt. Kirken er rig på middelalderlige inventar
stykker. Foruden granitfonten, af den såkaldte Ka- 
lundborgtype, findes to romanske gravsten, som se
kundært er indmuret i korets østmur. Mere sjældne 
stykker er et krucifiks af forgyldt bronze fra o. 1200 
og en senmiddelalderlig monstrans. De er begge de
poneret på Nationalmuseet. Krucifikset er efter si

gende fundet på en strandvasker, muligvis 1596, da 
der udførtes en tavle, hvorpå krucifikset fæstnedes. 
En †kalkmalet ramme omkring krucifikstavlen bar 
samme årstal (jfr. kalkmalerier), og dets genoptræden 
på altertavlen antyder, at krucifikset medførte - eller 
blev sat i forbindelse med - en fornyelse af korud
smykningen. I 1600’rne anskaffedes først prædikesto
len, derpå klokken, som blev støbt af københavneren 
Felix Fuchs, alterstagerne og en lysekrone; den sidste 
bekostet af tolder Laurits Nielsen Fog. Det usædvan
lige dåbsfad, et †fontegitter og en †mindetavle blev 
skænket af skipperbonden Jørgen Jensen, hvis navn 
desuden er bevaret på et af de seks store epitafier på 
skibets nordvæg. Udover epitafierne, hvoraf flere 
kan tilskrives kendte mestre, er der i kirken bevaret 
en tavle til minde om et skibsforlis 1772. En lignende, 
også fra Onsbjerg kirke, er nu på Samsø Museum. I 
1800’rnes midte blev kirken forsynet med bl.a. alter
sølv og stolestader; sidstnævnte er i 1950’erne erstat
tet af bøgetræs-stader tegnet af arkitekt Marinus An
dersen.

Alterbord, delvis middelalderligt, af tegl, muret 
op ad korets østvæg. Bordet synes sammensat af 
to dele: Et 110 cm højt, 173 cm bredt og ca. 13 
cm dybt bagparti, sandsynligvis stammende fra 
et nu næsten nedrevet bord, og et ca. 105 cm 
højt og 170 cm bredt forparti, som sikkert skyl
des en ombygning i nyere tid.54

Alterbordspanel, 18-1900’rne, af fyr. På lang
siden tre glatte fyldinger med profileret ramme
værk. På hver kortside to. Panelets bund er grå, 
fyldingerne rødbrune med hvide og gyldne kan
ter.

†Alterklæder. 1725 var klædet ubrugeligt, 1823 
og 1825 var det røde fløjl om altret gammelt, 
råddent og af ilde udseende.36 1867 manglede 
guldfrynser og 1868 et guldkors på det da eksi
sterende klæde. Et klæde af rødt plys med kors 
af guldgaloner på forsiden og guldfrynser for
neden, antagelig anskaffet efter synets henstil
ling 1891,14 fjernedes på grund af slid 1957.

Altertavle (fig. 15), med malet årstal 1596, be
stående af postament, storstykke med fire frisøj- 
ler og topstykke med trekantgavl og selvstæn
digt postament.

Postamentet, med profilkant forneden og 
tandsnit foroven, er under storstykkets søjler 
brudt af fremspring med fyldinger og har yderst 
firsidede hængeknopper. De korintiske storsøj-
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Fig.15. Altertavle med malet årstal 1596 (s. 2684). NE fot. 1983. - Altar-piece with painted date 1596.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 182
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Fig.16. Kartoucher på altertavlens søjler (sml. fig. 15). Fra venstre evangelisterne Lukas, Mattæus, Markus og 
Johannes (s. 2686). NE fot. 1983. - Reliefs in cartouches on the altar-piece (cf. fig. 15). From the left, the evangelists St. 
Luke, St. Matthew, St. Mark, and St. John.

ler har prydbælte omgivet af fire kartoucher, på 
de to midterste søjler under et bånd med roset
ter. Kartoucherne på alle frisiderne rummer fi
gurer, på forsiden, hvor der over feltet er engle- 
hoveder, de fire evangelister (fig. 16) udført ef
ter Lucas Cranach den yngre (1515-86):35 Fra

nord Lukas, bivånet af Maria, som sidder med 
barnet i en skykrans øverst i feltet. Mattæus, der 
sidder i en lukket stol(?) med sit navn i reliefver
saler; englen står ved hans side og helligånds- 
duen svæver foroven. En langskægget Markus 
med en pult foran sig og over hovedet den op-

Fig.17. Dyder malet 1596 på altertavlens postamentfremspring (sml. fig. 15). Fra venstre Tro, Retfærdighed og 
Kærlighed (s. 2689). NE fot. 1983. - Virtues painted in 1596 on the pedestal projections of the altar-piece (cf. fig. 15). 
From the left, Faith, Justice and Charity.
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Fig.18. Udsnit af altertavlens topfelt. Kristus træder Død og Djævel under fode, sml. fig. 15 (s. 2688). NE fot. 
1983. - Christ treading Death and the Devil underfoot. The top panel of the altar-piece, cf. fig. 15.

standne Frelser i en skykrans,56 samt Johannes, 
som sidder på jorden under en skykrans med 
Treenigheden. Kartoucherne på prydbælternes

sider rummer apostle, fra nord Andreas med x- 
formet kors, Simon med sav, figur med anker 
(Peter?), figur med sværd og bæger (Filip?), Ja-

182*
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Fig.19. Alterkalk udført af Josef Abraham Lach- 
mann, København, 1858 (s. 2689). NE fot. 1988. - 
Chalice made by Josef Abraham Lachmann, Copenhagen, 
1858.

cob den ældre med hat og stav, figur med to 
sværd (Paulus?), Bartolomæus med kniv og 
Mattias med økse.

Storfeltets profilramme har inderst tandsnit, 
yderst perlestav. Et krucifiks er bygget ind i fel
tet således, at korstræets profiler ligger i for
længelse af rammens. Den fritskårne figur er 78 
cm høj, har det tornekronede hoved på højre 
skulder og højre fod over venstre. Skåret side
sår. Øverst på korsstammen er fæstnet skilt med 
»INRI« i reliefversaler. Sidefelterne, som ind
rammes af perlestav, er fornyet 1935.57

Kartoucheformede vinger med englehoved i 
cirkelmedaljon og frugtbundter. Gesimsen har 
over søjlerne fremspring med englehoveder. På 
undersiden af den fremspringende kronliste er 
en drueklase flankeret af inderst stjerner, yderst 
rosetter med solansigter.58 Kransliste med tun

get underkant. Yderst på gesimsen står topspir 
med halvmåne.

Topstykket har ensartet postament og gesims 
med fremspring hvorpå rudebosser; det ægge- 
stavsindrammede felt flankeres af en mandlig og 
en kvindelig herme med jonisk kapitæl og løve
maske samt frugtbundt over beslagværk på 
skaftet. I feltet en fremstilling bestående af ud
skårne figurer, som er fæstnet til en glat bund; 
motivet er en kombination af Opstandelsen og 
Kristus, som træder Død og Djævel under fode 
(fig. 18). Den opstandne står på en konsol, 
hvorpå der ligger en kugle (jordkloden?) om
vundet af en dragehovedet slange og et skelet. 
Til siderne to krigere. Vinger med løvemasker, 
rosetter og frugtbundt. Gesims med kransliste 
og spir som på storstykket, gavltrekant kronet 
af langskørtet, basunblæsende kvinde med vin
ger udført 1935.

Tavlen er i sin opbygning nært beslægtet med 
tavlen i Besser, mens stilen i skæringerne snarest 
minder om arbejder af billedsnider Mikkel van 
Groningen. Muligvis er der tale om et elevar
bejde.59

Stafferingen er baseret på spor af den oprinde
lige, omend i hovedsagen fra 1935, jfr. indskrift 
i hvidmalede versaler på tavlens bagside, »Vnder 
Nationalmvseet er i Aaret 1935 denne kirkes al
tertavle prædikestol og otte epitafier blevet 
istandsat - N. I. Termansen«. De dominerende 
farver er rødt, grønt, blåt og gult; hertil kom
mer en del guld og sølv samt, i mindre mæng
der, gråt, hvidt, sort og brunt. I postamentets 
tre felter, storstykkets fornyede sidefelter, selve 
storstykket, frisen herover samt topstykkets po
stament og frise er skriftord på dansk og latin, 
der hentyder til tavlens billeder, storstykkets 
nadverord således til krucifikset. I gavlfeltet da
teringen 1596.60 Alle indskrifter står med guld 
på sort bund, fortrinsvis i fraktur. Topfeltets nu
værende baggrundsmaleri, et landskab i grå- 
grønt, gråblåt og gulligrødt, er udført i 1935, i 
stedet for et formentlig nyere byprospekt. Po- 
stamentfremspringenes fyldinger rummer sik
kert oprindelige malerier, i de yderste Jesumo- 
nogrammer, i de øvrige dyder fremstillet som 
kvinder i halvfigur og identificeret ved enten
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skråt- eller lodretstillede versaler øverst i feltet. 
Fra nord »Fides«, Troen, med kors og kalk (fig. 
17), »Patienta«, Tålmodigheden, med et lam i 
favnen, »Prudentia«, Klogskaben, med spejl og 
slange, »Spes«, Håbet, med sammenlagte hæn
der, »Justicia«, Retfærdigheden, med bind for 
øjnene, sværd og vægt (fig. 17), »Fortitudo«, 
Tapperheden, med nøgen overkrop og søjle bag 
ryggen, »Caritas«, Kærligheden, med barn på 
armen (fig. 17), »Temperantia«, Mådeholdet, 
som fortynder vin med vand, »Castitas«, Kysk
heden, med nøgen overkrop, kors om halsen og 
pil, samt »Pietas«, Fromheden, med en åben 
bog. Samtlige felter har sort bundfarve, klæde
dragterne er gule, røde og rødlilla og bogsta
verne hvide.

Altertavlen trængte 1828 til en farvemæssig 
opfriskning, som dog først blev udført efter 
1864,61 og som formodentlig bestod i den be
maling med hovedsagelig hvide, brune, gule og 
sorte farver, der fjernedes 1935.62

Altersølv. Kalk (fig. 19), 1858, 30,2 cm høj. 
Cirkulær fod med to afsæt, stiliseret trekløver
bort og ved overgangen til skaftet et bånd op
hængt i fire blomster hvorunder kvaster. Rund 
knop med fire englehoveder i relief og på skaft
leddet over knoppen en bort af stiliserede stav
vinduer. På bægerets nedre del firkløverbort, på 
siden kors og modsat dette tre nedslidte stemp
ler: rektangulært mestermærke for Josef Abra-

Fig.20. †Plader fra 1600’rnes slutning, med navne og 
våben for sognepræst Peder Krog og hustru Anna 
Bremer, tidligere påsat alterstagerne (s. 2690). Stik i 
L. Lauridsen Thurah: Omstændelig og Tilforladelig 
Beskrivelse af Øen Samsøe, 1758. - †Plaques, close of 
the 17th century, with the names and coats of arms of the 
parish vicar, Peder Krog, and his wife Anna Bremer. For
merly on the altar candlesticks.

Fig.21. Alterstager, 1600’rnes slutning, tidligere bæ
rende †plader med navnene på sognepræst Peder 
Krog og hustru Anna Bremer (sml. fig. 20), sammen 
med parrets levnedsskildringer (s. 2690). NE fot. 
1988. - Altar candlesticks, close of the 17th century, for
merly with †plaques bearing the names of the parish vicar, 
Peder Krog, and his wife Anna Bremer (cf. fig. 20), to
gether with the story of their lives.

ham Lachmann (Bøje 988), Københavnsmærke 
1858 og guardeinmærke for Simon Groth.

      Disk, samtidig med kalken, 14,3 cm i tvm., 
med graveret cirkelkors på fanen. Under bun
den friherrekrone og »F.D.S.« (Frederik Danne
skiold-Samsøe) samt »1858« med graveret kur
siv. Desuden udslidte stempler som kalkens.

Oblatæske, samtidig med kalk og disk, 7,2 cm 
i tvm. og 3,5 cm høj, med svungne sider. Gra
veret krone, initialer og år som på disken; under 
bunden nedslidte stempler, formentlig svarende 
til stemplerne på kalk og disk. Alle tre dele an
skaffedes efter tabet af det tidligere altersølv ved 
en brand i præstegården 1858.63

†Altersølv. 1725 var altersølvet skrøbeligt,10 
1831 og 1851 skulle det støbes om. Efter knæfal
dets udvidelse var kalken 1852 blevet for lille.14

Alterkande, anskaffet efter 1849, jfr. †alter- 
kande. Fra Den kongelige Porcelænsfabrik, hvid
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med guldkors og -kanter. †Alterkande, sikkert 
1707 (jfr. †sygesæt) skænket kirken, med ind
skriften: »Det Sølv som Kanden gjort af er En 
Søn og Fader Begge gaf Fad: Zach Danielsøn 
Hoph Sønn: Dan: Zachariæ Søn« (jfr. epitafium 
nr. 4). Fandtes på grund af sin størrelse og form 
uegnet til alterbrug og blev 1849 solgt.64

†Sygesæt, købt 1849 for sum fremskaffet ved 
salget af †alterkanden, i etui. Oblatgemmet bar 
graverede indskrifter: »Det Sølv som Nadver 
Bydes af En Søn og Fader Begge gaf Fad: Zach. 
Danielson Hoph Sønn: Dan: Zachariæ Søn 
1707«, og på den anden side: »Onsbjerg Kirke 
1849«.64

Alterstager (fig. 21), 1600’rnes slutning, be
slægtede med stager i bl.a. Lisbjerg, Storring og 
Grenå.65. Henholdsvis 59 og 57 cm høje, med 
stor, profileret fod, slankt dobbeltbalusterskaft 
og flad, godronneret lyseskål. På lysepiggen er 
sat nyere lyseskål udformet som mindre udgave 
af den originale. Cirkelhuller på skafternes øvre 
del vidner om, at der på stagerne har været fast
gjort to †indskriftplader af kobber (fig. 20).66 
Disse bar på den ene side våbenskjolde og ind
skrifterne: »D. Peder Krog. Biskop i Trund- 
hem« og »Anna Dorthea Bremer«, mens der på 
den anden side sås parrets levnedsbeskrivelser. 
Peder Krog var: »Föd i Aarhus den 8. April 
1654, i sit Alders 16. Aar deponeret; ætat. 20 
promoverit til Wittemberg in Magistrum; ætat
25 efter 7 Aars peregrination vorden Vice-Præ- 
positus i Closteret; ætat 26 Rector Scholæ i 
Kiöge; ætat 28 Sogne-Præst til Onsbierg og 
Besser, og Præpositus Regius over Samsöe og 
Tuen; ætat 32 creerit Doctor Theologiæ og Bi- 
schop over Trundhiems Stift udi Norge 1688«.67 
Anna Bremer var: »Föd udi Kiil den 26. Maij 
1659; ætat 19 kommen til Kiöbenhavn; ætat 22 
kommen i Echteskab med Doctor Peder Krog 
og ved hannem Moder til 4 Börn: Christian 
Krog ætat 7; Niels Krog ætat 6; Sophia Amalia 
Krog ætat 3; Jørgen Hendrick Krog, æt. 2«.

I alterstagerne har stået †bliklys af metal; 1886 
nævnes således, at alterlysene trængte til maling. 
Syvarmet stage, skænket 1907 af sognepræst A. 
Bartholdy-Møller.12 På flad, rund fod, med stili
serede blade mellem armene.

*Krucifiks (fig. 23a-b), o. 1200, af forgyldt og 
graveret bronze,68 formentlig først kommet til 
kirken o. 1596.

Kristusfiguren, 12,2 cm høj, er støbt ud i et, 
med udhuling i ryggen. Armene er strakte og 
hovedet, uden krone, sænket mod højre. Øj
nene er lukkede og munden knebet i. Fuldskæg
get er skåret lige af langs hagen, mens hårets fald 
fremgår af en række tremulérstik, som starter 
ved en skilning umiddelbart over de buskede 
bryn. Lange hårtotter falder ned over skuldrene. 
Maven skyder kraftigt frem med folder over 
navlen; benene er let bøjede, fødderne anbragt 
side om side på et konsolformet suppedaneum. 
Lændeklædet, som samles med knude på højre 
hofte, falder i v-formede folder fra maven og i 
venstre side til figurens knæ, i højre side til dens 
ankel. Hænderne er fæstnede med (fornyede) 
nagler og fødderne med et søm gennem suppe- 
daniet.

Korset, 26,8 cm langt og 20,8 cm bredt, har 
kvadratiske korsender og cirkelmedaljon i kors- 
skæringen. På for- og bagside er graveringer, til 
dels udført med tremulérstik. Forsidens korsen
der udfyldes af evangelistsymboler i medaljo
ner; på Kristi højre side Mattæusenglen, forne
den Markusløven, på Kristi venstre side Lukas- 
oksen og foroven Johannesørnen. Samtlige 
symboler har bøger, men ingen af dem glorier. 
Under Johannesørnen ses Guds hånd, samt her
under solens og månens tegn, omvendt placeret 
i forhold til almindelig praksis. Soltegnet er et 
ildhjul med takker. I medaljonen på korsets 
midte ses en person i dalmatica, kappe og flad, 
skraveret krone; benene er trukket op i en slags 
skrædderstilling, mens armene er bredt ud i bøn 
eller tilbedelse (fig. 22).69 På medaljonens øver
ste del er graveret »ICHNAZARCNV« (J(esus) 
Ch(ristus) Nazareneren(?)); indskriften, som 
står med majuskler, hentyder til den plastiske 
afbildning. Bagsidens korsender har medaljo
ner, på tværarmens ender med kvindeskikkelser 
bærende pergamenter, måske personifikationer 
af henholdsvis Kirken og Synagogen. Medaljo
nerne på stammen rummer engle, forneden den 
dragedræbende Mikael, foroven formentlig Ga
briel.70 I korsskæringen står et korslam.
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Korsets forside synes på trods af en del ridser 
opforgyldt, mens der på bagsiden er bevaret 
spor af en sikkert oprindelig forgyldning. Et 
brud i nederste korsende kan stamme fra en nu 
forsvunden tap til placering af korset i en pro- 
cessionsstage el.lign.

Mens selve korset udmærket kan være for
arbejdet i Danmark, synes figuren med det 
skarpskårne ansigt og lændeklædet med de v- 
formede folder og den asymmetriske underkant 
at adskille sig fra de øvrige, i Danmark beva
rede, romanske bronzekrucifikser.71 Dog findes 
formelle fællestræk med korbuekrucifikserne fra 
Skuldelev, Vellerup og Nørre Omme; sidst
nævnte har ligesom Onsbjerg-figuren asymme
trisk, til ankelen rækkende lændeklæde.72 Kruci
fikset, der efter overleveringen er drevet i land 
med en strandvasker, fæstnedes 1596 til minde
tavle nr. 1. 1969 blev det deponeret i National
museet (inv. nr. D130/1969) og en galvanopla- 
stisk kopi opsat på originalens plads.73

*Monstrans (fig. 24), 1500’rnes første fjerde
del, med fornyelser fra 1840. Af messing, højde 
47,5 cm. Sikkert fornyet sekstunget fod74 og 
sekskantet, på midten indsnævret skaft, hvorom 
to sekssidede ringe. På den flade knop seks 
skarpryggede tunger med rudeformede bosser. 
Glidende overgang fra skaftet til cylinderens 
bund. Denne, som nu er uden glas, har borter af 
treblade omkring bund og låg, hvorpå en mu
ligvis nyere pyramidestub75 med et (fornyet) 
stavformet spir. Flankerende spiret og på de af- 
fasede hjørner er små huller; i stubbens sider 
indridsede kvadre. Vingerne, som er indtappet i 
cylinderens bund og låg, og som langs inder
siden har borter af treblade, er udformet som 
springbuer udspændt mellem spir svarende til 
spiret på pyramidestubbens top (et fornyet). De 
inderste buer har nederst felter med firpas hvor
under spiraler kantet af treblade; i buerne er tap
per, sandsynligvis til forsvundne figurer, øverst 
huldekoration. En skrue gennem skaftet og cy
linderens cirkulære bund har erstattet den tap, 
hvorpå den indviede oblat oprindelig blev fast
gjort.

Under fodpladen er med skråtstillede versaler 
ridset »18 AK. 40«, formentlig i forbindelse med

Fig.22. Bedende(?) skikkelse indridset i skæringen på 
forsiden af korset fig. 23a (s. 2690). I NM. LL fot. 
1969. - Praying(?) figure engraved on the front of the 
cross, at the intersection of the cross-arms, cf. fig. 23a.

en flytning af monstransen til Brattingsborg.76 
Ifølge testamentarisk gavebrev fra A. C. Danne
skiold-Samsøe overført til Nationalmuseet 1946 
(inv.nr. D13502).77

Messehagel, sikkert anskaffet efter synets øn
ske 1891,14 af rødt fløjl med guldkors. †Messeha
gel. 1725 kaldes messehaglen gammel og i styk
ker,10 1816 så rådden, at den var ubrugelig. 1823 
var der slet ingen. 1850 kræves, at en ny messe
hagel anskaffes.14

Alterskranke, sandsynligvis fra 1871, da synet 
ønskede knæfaldet udvidet og fornyet.14 Sva
rende til skranker i Tranebjerg og Besser. Sølv-

Fig. 23a-b (følgende opslag). Senromansk *krucifiks 
af forgyldt bronze (s. 2690). a. Forsiden med samti
dig, men måske sekundært tilføjet, figur. b. Bagsi
den. I NM. Kit Weiss fot. 1993 - Late Romanesque 
*crucifix of gilt bronze. a. Front with contemporary, but 
possibly secondary figure. b. Back.
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Fig.24. Senmiddelalderlig *monstrans. Foden er for
nyet, formentlig o. 1840 (s. 2691). I NM. National
museet fot. Late medieval *monstrance on a renewed 
base, possibly c. 1840.

farvet, med poleret håndliste og rødbrun sok
kel. †Knæleskamler til kommunikanterne skulle 
1780 ombetrækkes.10

Font (fig. 25), romansk, af grovkornet granit. 
Tvm. 67 cm. Udekoreret, ujævnt tilhugget 
kumme, cylinderformet med tilspidsning ned

adtil. I kanten to små mærker overfor hinanden, 
sikkert efter fastgørelsen af en †himmel eller et 
†låg. Foden består af en bred, afrundet platte, 
hvorunder et omvendt terningkapitæl med for
vitrede ansigter på hjørnerne; formen knytter 
fonten til den såkaldte Kalundborggruppe, sml. 
Besser og Nordby.78

I al fald 1690 synes fonten ligesom i dag an
bragt i koret (jfr. †fontegitter).79 1919 var kum
men marmoreret med oliefarve, formentlig fjer
net 1952, da synet krævede århundreders snavs 
afrenset.12

Dåbsfad (fig. 26), o. 1650, af messing, sand
synligvis nederlandsk. Tvm. 75 cm. I bunden en 
drevet og punslet fremstilling af Jesu dåb. Jo
hannes Døberen, som er iført baret, slag og 
skørt, står i en slags løbestilling på vandet ved 
Jesu venstre side, mens duen, der omgives af 
skyer, dykker ned over Frelserens hoved. Bag
grunden udfyldes af bladslyng og store kolbe
blomster. På fanen er fire par bladkranse med 
rundkindede menneskehoveder, og fire dobbelt
spiraler med stiliserede tulipaner i spidserne. 
Desuden mangebladede blomster og drueklaser, 
det hele i relief. På kantens inderside punslede 
versaler: »Iorgen Iensön Maren Rasmus Datter 
Stavens Anno 1690« (jfr. †fontegitter, epitafium 
nr. 3 og †mindetavle). †Dåbsfad, 1800’rnes be
gyndelse, af krontin. Glat, dybt fad med smal 
fane og udslidte mærker, det ene muligvis for 
den københavnske kandestøber Ole Johansen 
Walstrøm (mester 1807).80 Omtalt 1919.

†Dåbskande, o. 1850, af tin, chokoladekande- 
formet, med flad tud og spinkel, partielt snoet 
hank, jfr. f.eks. kande i Skamstrup (s. 834).

†Fontegitter, opsat 1690, bemalet træ med ind
skriften: »Gud til Ære og Kirken til at ziire, ha
ver Jörgen Jensen i Stavns, med sin Hustrue Ma
ren Oles Datter ladet dette Sprinkel-Værk i Al
ter-Gulvet bekoste 1690« (jfr. dåbsfad, epita
fium nr. 3 og †mindetavle).81

Prædikestol med samtidig himmel fra o. 
1610-25 (fig. 28). Kurvens fem fag adskilles af 
hermer, der bortset fra den yderste alle er kvin
delige; de har skarpt foldet draperi, englehoved 
og frugtophæng på skaftet og jonisk kapitæl 
med udtrukne volutter. Postamentet kantes af
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kraftige profillister, hjørnefremspringene bærer 
løvemasker og hængestykkerne rosetter. Det 
midterste af de fem storfelter rummer bueslag 
hvorunder rigsvåben og englehoved. I de fire 
øvrige felter er arkader med store slutsten, skæl- 
lagte buer og liséner. Kapitælerne har tandsnit. 
Sviklerne rummer englehoveder, felterne evan
gelister, som sammen med deres symboler står 
på små konsoller; de er ved reliefversaler på ar
kadernes nedre ramme identificeret som »S. 
Mathevs«, »S. Markvs« (fig. 27), »S. Ioannes« 
(fig. 27) og »S. Lvcas«. Alle har opslåede bøger i 
venstre hånd og en nu tom højre. Mattæus-eng- 
len rækker et blækhus i vejret. Gesims med 
usmykkede hjørnefremspring, hvorover tand
snit og krumknægte med englehoveder. Under 
kronlisten et halvrundt led med pærestav over 
tandsnit.

Himlen danner en uregelmæssig ottekant. 
Den omløbende frise har topkartoucher med 
ovalfelter og over hjørnerne små postamenter 
med glatte, halvmånekronede spir, som på alter-

Fig.25. Romansk døbefont af granit (s. 2694). NE 
fot. 1988. - Romanesque granite font.

Fig.26. Dåbsfad, o. 1650, med fremstilling af Jesu 
Dåb i bunden; skænket af Jørgen Jensen og Maren 
Rasmusdatter i Stavns 1690 (s. 2694). NE fot. 1988. - 
Baptismal dish, c. 1650, with representation of the Baptism 
of Jesus in the centre; donated by Jørgen Jensen and Maren 
Rasmusdatter in Stavns 1690.

tavlen. Undersiden er delt i otte felter med dob
beltroset i midten.

Ikke mindst de karakteristiske træk hos sto
lens figurer, de pluskæbede ansigter med de 
halvmåneformede øjne, opstoppernæser og små 
smilehuller, har givet anledning til at stolen er 
tilskrevet den århusianske stenhugger og bil- 
ledsnider Christen Jensen.82

Stafferingen, fremdraget 1935, er i hovedsa
gen den oprindelige, omend bunden i arkadefel
terne forandredes fra hvidgråt til orangerødt. 
Foruden guld og sølv er der brugt rødt, grønt, 
hvidgråt og naturlig karnation. På lydhimlen, 
hvor der var bevaret en smule blåt med spor 
efter småstjerner, blev der malet blåt med noget 
større stjerner, i hvert felt én fremfor førhen 
fem.

Dekorationerne i lydhimlens topkartoucher, 
fire Jesumonogrammer og et »C4«, for Chri
stian IV, er oprindelige, i lighed med frisens 
frakturindskrift, som står i forgyldt sølv på rød 
bund: »Himlen aabnedes oc Den hellig Aand 
foer ned ... Luc. 3«. Indskrifterne i kurvens po- 
stamentfelter og frise er derimod nye, malet 
med fraktur i guld på rødt. Postamentfelterne 
rummer citater fra de fire evangelier og 1. Pet.,
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mens frisens indskrift er hentet fra Joh. 17,3. 
Opgangspanelet, der stammer fra restaurerin
gen 1935, har fyldinger med blomsterornamen
ter i guld, sølv og rødt på en bund, som står i 
træets naturlige farve. Øverst og nederst er ind
skrifter i gylden fraktur på rødt, øverst: »Jeg er 
Herren din Gud... Esaias 48,17«, nederst: »Lo
ven blev given ved Moses ... Ioh. C. 17. v. 3« 
samt »Lader Christi Ord ... Col. 3,16«.

Stolen hviler på en muret pille. Det nuvæ
rende opgangspanel erstattede et trappegelæn
der med drejede balustre fra 1800’rne. Ved syd
væggen i skibets 1. fag.83

Stolestader, 1951-52, lakbehandlet bøg med 
glatte gavle, hvori enkle, konturskårne bibelbil
leder. Udført af tømrer Michael Nielsen efter 
tegning af arkitekt Marinus Andersen; udsmyk
ningen skyldes billedhugger Inger Marie Jør
gensen. 1850 beskrives †stolene som brøstfæl- 
dige, ubekvemme, vansirende og umalede.64 
1852 var der anskaffet nye (†)stader, udformet li
gesom de samtidige stole i Tranebjerg, Kolby 
og Besser, med tremmer i ryggen og glatte 
gavle med s-svungen overkant.84 1881 fandtes 64 
stole.85

Fig.27. Prædikestolsfelter med flankerende hermer (sml. fig. 28). I det venstre evangelisten Markus, i det højre 
Johannes (s. 2695). NE fot. 1988. - Pulpit panels with flanking terms (cf. fig. 28), on the left, St. Mark, and on the 
right, St. John.

†Skriftestole. 1) 1716 ansås en stol til kapellanen 
for nødvendig;10 1833 var gardinerne omkring 
hans stol i stykker.14 2) Døren for præstens stol86 
manglede 1808 et hængsel. 1884 skulle både præ- 
ste- og degnestolen flyttes en alen mod vest.14

Degnestol, 1950’erne, lakeret træ, vinkelfor- 
met aflukke med fyldinger på ydersiden.87

En muret bænk er placeret ved våbenhusets 
østvæg. 1815 var de †murede bænke fjernet og 
trods henstillinger endnu ikke genopført 1817.14

†Bænke til skolebørnene ønskedes 1819 anskaf
fet; det skete inden 1824, da det sunkne gulv 
under børnenes bænke skulle hæves.14

†(Monstrans) skab, 1522. Stod o. 1758 i koret, 
nævnt endnu i 1800’rnes begyndelse.88

Et †skab, muligvis anskaffet efter 1731, da der 
manglede et skab til messeklæderne, skulle 1870 
forsynes med en ny indstukken lås og hol
landske hængsler.36

Pengebøsse på tavle, 1800’rne, udført og malet 
som *pengebøsse i Tranebjerg, idet indskriften 
afsluttes »Korth. 9,7«. På våbenhusets sydvæg.

†Pengetavle. 1809 klages over, at kirken kun 
har én fattigtavle og ingen pengeblok, 1835, at 
fattigtavlen er i stykker.14
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Fig.28. Prædikestol fra 
1600’rnes begyndelse (s. 
2694). NE fot. 1988. - 
Early 17th-century pulpit.

Dørfløje. 1) O. 1871,12 fløjdør med to gange 
fire omtrent kvadratiske fyldinger; i det spids
buede overfelt to spidsbuede fyldinger hvor
imellem femsidet med latinsk kors, sml. Trane
bjerg, Kolby og Besser. Mellem våbenhus og 
skib, opsat efter anmodning fra synet om nye 
døre af passende størrelse og form, dels i våben
husets dør, dels derfra til kirkens skib. Gråblå, 
med noget mørkere gerigt. 2) 1800’rne, revledør 
med skråtstillede planker; i våbenhuset. Mørke
brun på ydersiden, lakeret indvendig.

Et †pulpitur omtales 1808. 1852 var pulpituret, 
der længe havde trængt til reparation, ombyg
get, og efter 1871 var det fjernet, som følge af at 
synet havde fundet det vanzirende.14

Orgel (jfr. fig. 7), 1966, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius &

Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Prin
cipal 8’, Gedakt 8’, Oktav 4’, Rørfløjte 4’, Wald- 
fløjte 2’, Mixtur. Pedal: Subbas 16’. Tegnet af 
Marinus Andersen. Billedskærerarbejder udført 
af Inger Marie Jørgensen. Orgelhus i ubehandlet 
eg. Facadens dobbelthængslede låger er smykket 
med gennembrudte udskæringer forestillende 
sivplanter, får og en syrinxspillende hyrde. I 
vest. †Orgel, o. 1910(?) med fire stemmer og ok- 
tavkoppel, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade.89 I tårnrummet, opstillet i to huse, der 
flankerede vestvinduet. Hvert af husene havde 
et stort, buet pibefelt.

Salmenummertavler, o. 1935,90 med bølgeorna
ment foroven. Løse numre af metal og på to af 
tavlerne metalskilte påmalet »Daab« og »Nad-
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Fig.29. Lysekrone nr. 1, 1685 (s. 2698). NE fot. 1983.
- Chandelier no. 1, 1685.

ver«. Hvidmalede med grå og gyldne kanter; 
ornamentets bund er blå. Afløste rektangulære 
nummertavler, malet med tavlelak og måske an
skaffet før 1833, da regnskaberne første gang 
nævner opmaling af nummertavler.14 Efter 
nyudgivelsen af salmebogen 1897 forsynet med 
lodret inddeling til anførsel af numre fra såvel 
den gamle som den nye udgave. På loftet.91

Præsterækketavle, nyere, af træ med smal kant. 
Den gråmalede plade har overskrift i hvid kur
siv: »Capellaner og Sognepræster i Onsbjerg 
Kirke«, derunder er navnene påført med hvid
malede versaler. På våbenhusets vestvæg.

På en †tavle, der 1802 opsattes over den indre 
kirkedør af Rasmus Pedersen og hustru Anna 
Pedersdatter i Stavns, stod følgende vers: »Hvi 
staae I ledige, I vovelige Gemytter! Og Eders 
Daarlighed, meer end Guds Ære skytter her 
staar et Bedehuus, gaaer der med Andagt ind og 
siunger for Jer Gud i Hierte Siæl og Sind Gaaer 
ind og ikke ud, för Gud har nydt sin Ære Giv 
nøie Agt paa Gud og paa Hans sande Lære At 
Ordet blive maa for Eder Livets Lugt og efter 
Guds Behag frembære yndig Frugt Thi dette 
Sandheds Ord omsider skal Jer føre Til evig Sa
lighed, om I det ret vil høre og efterleve det - 
saa skal I vist engang I evig salig Fryd højt 
siunge Jubelsang! «92

Lysekroner. 1) (Fig. 29) 1685, med stor hænge
kugle hvorunder vindrueklase og profileret 
stamme med balusterled. Nederst er otte s-

svungne lysearme med blade og rovfuglehove
der, i midten otte pyntearme af form som vin
gede havfruer og øverst fem noget kortere pyn
tearme med blade. Som topfigur tjener en stili
seret hånd gribende om ring. Omkring hænge- 
kuglen indskrift i reliefversaler: »Gud til ære og 
kircken at zire er denne liusecrone over S. Mi
chel Mouritzøn af Waastrup og hans S. hustru 
Karen Iensdater samt tuende S. børn Margreta 
Michels dater og Niels Lauridzsen Fog som 
huile her under til tachnemligt æreminde beko
stet af efterladte Lauridtz Nielsen Fog tolder og 
forwalter over Samsøe og deris børn Ao. 1685«. 
Ophængt i spinkel jernstang med kugleled, for
mentlig samtidig med epitafium nr. 2 over †be- 
gravelse. I korets andet fag.

2) 1724. Hængekugle med drueknop og to 
gange seks s-svungne lysearme med topspir. 
Øverst flakt ørn. Omkring drueknoppen gra
veret frakturindskrift: »Gud Allene Æren. Søren 
Nielsen Taftebierg. Anno 1724«. 1874 nedtaget 
og henlagt i materialhuset,93 nu ophængt i jern
stang med kugleled og ornament dannet af sme
dede s’er, i skibets andet fag.

3) 1911. Stor hængekugle og rigt profileret 
stamme med flad skål øverst. Nederst otte s- 
svungne arme med hver to lyseskåle, øverst otte 
pyntearme med klokkeblomster. Omkring kug
len indskrift i indridsede versaler: »Til Onsbjerg 
menighed i taknemlig erindring fra F. og 
A.B.M. 1911«. I skibets fjerde fag.

Kirkeskib med malet årstal 1937 på agterspej
let; tremastet, navnløs skonnert. Sort med for
gyldte ornamenter på bovspryd og agterspejl. 
Ophængt i jernline med messingkugler i skibets 
tredje fag.

†Ligbåre, muligvis fra 1731, da der ønskedes 
træ anskaffet til en sådan. 1780 var en ligbåre 
brøstfældig,10 hvilket endnu ikke var afhjulpet
1804.14

Klokke (fig. 30), 1628, støbt af Felix Fuchs, 
København.94 Tvm. 85 cm. Om halsen indskrift 
i reliefversaler, på tysk: »Aus den fevwer bin ich 
geflosen Felix Fvchs hat mich in Kopenhagen 
gegosen 1628«. Indskriften omgives af reliefbor- 
ter med nederst akantus, øverst liljespidser; 
sidstnævnte er opadtil afsluttet med buer. På
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slagringen to lister og ved overgangen til lege
met fem. Allerede 1716 brøstfældig.12 Ophængt 
i vuggebom.

Klokkestol, 1600’rne, til én klokke, bestående 
af to kraftige egebjælker spændt ud mellem 
klokkestokværkets øst- og vestmur og bærende 
vuggebommen.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 31) 1673, bekostet af Maren 
Rasmusdaater, født i Maarup og boende i 
Stauns, over hendes husbond gennem 31 år, nu 
salige Jens Clemmensøn, født i »den Vester 
Gaard, der«, boede og døde sammesteds, samt 
over sig selv. »Huis sig belanger Derris Indgang 
i Werden, fremgang Oc Endeligt, af Werden, 
daa er Derris huillested, oc soffue Kammer, Vdi 
Vabenhuuset vnder den ligsten som der kand 
Eftersees Derris Alder, oc Endeligt: Anno 1673« 
(jfr. epitafium nr. 3 samt †gravsten nr. 4).

Det 325x242 cm store epitafium er skåret i eg 
og arkitektonisk opbygget, med storfelt på 
kvartrund postamentbjælke, hvorunder flado
valt, hvælvet hængestykke flankeret af havfrue. 
Foran glatte fremspring på storfeltets sider står 
vinrankeomvundne snosøjler med korintiske 
kapitæler. De bruskede storvinger har vinget 
havfrue yderst. Storfeltet rummer et af profilli
ster dannet bueslag; sviklerne udfyldes af engle
børn, som løfter en krans mellem sig. Forkrøp- 
pet gesims, hvorpå der sidder yderligere tre 
engle; den midterste har foldede hænder, mens 
de andre holder bog og luth (fig. 45). Den bru
skede topgavl brydes af dobbeltkonsol, hvorpå 
den opstandne Kristus, nu uden sejrsfane.

Epitafiet er tilskrevet billedskærer Rasmus 
Christensen, som 1670 tog borgerskab i Århus 
og 1673 fornyede det.95

Såvel gravskriften i det fladovale felt som en 
lovprisning på hovedgesimsens frise står med 
gylden fraktur på sort bund. Epitafiets ramme
værk er holdt i hovedsagelig rødt, grønt og sort. 
Topstykke og vinger er grønne, søjlerne, som er 
sorte med drueklaser i gyldent og gråt, har rød- 
marmoreret baggrund, mens postamentbjælken 
er sortmarmoreret. Det oprindelige maleri i

Fig.30. Klokke støbt 1628 af Felix Fuchs, København 
(s. 2698). NE fot. 1988. - Bell cast 1628 by Felix Fuchs, 
Copenhagen.

storfeltet, fremdraget under flere yngre overma
linger 1935, er udført med olie på træ og viser 
Kristus på korset mellem Maria og Johannes. 
Fremstillingen flankeres af malede tungeborter. 
Nederst i billedets midte signaturen R.C.M., 
malet med rødt.96 Baggrunden er brunsort, Kri
sti lændeklæde gråhvidt, Maria klædt i rødlilla 
og blåt og Johannes i rødt og gult. Hang 1874 
som i dag på nordvæggen i skibets andet fag.

2) (Fig. 32) o. 1685, signeret af den køben
havnske stenhugger Johan Frank. Over køb
mand i Waastrvp, Michel Movritzøn, †5. sept. 
1679 i sit 47. år, og hans hustru gennem seks år, 
Karen Iensdater; hun fik i sit første ægteskab en 
søn og to døtre og i sit andet, femårige ægteskab 
med kgl. tolder og forvalter over Samsø, Lav- 
ritz Nielsøn Fog, en søn og en datter. †15. marts, 
38 år gammel.97 Desuden tre børn: Movritz Mi- 
chelsøn, †1680, 10 år gammel, Margrete Mi-
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Fig.31. Epitafium nr. 1, 
over Jens Clemmensen, 
†1673; bekostet af enken 
Maren Rasmusdatter og 
muligvis udført af Ras
mus Christensen, Århus 
(s. 2699). NE fot. 1988. - 
Wall monument no. 1, for 

Jens Clemmensen, †1673; 
commissioned by his wi
dow, Maren Rasmusdatter, 
possibly made by Rasmus 
Christensen, Århus.

chelsdater, †1681, 4 år gammel og Niels Lavrit- 
zøn Fog, †1685.

Bemalet sandsten, 205x103 cm, med fordy
bede, skråtstillede versaler i hvælvet ovalfelt 
hvorom bladkartouche. Øverst står tohanket 
flammevase på profileret sokkel, nederst er ti
meglas over kranium og hængestykke med drå
beformet figur hvori fordybede versaler: »Johan 
Frank F[ecit]«. Gravskrift og signatur er gyldne 
på sort bund, rammen gråhvid med gyldne kan
ter og flammevasen samt timeglassets bælte for
gyldte. Hang o. 1758 »neden for« †epitafium nr. 
2,98 dvs. på korets nordvæg. På grund af ned- 
styrtningsfare midlertidigt nedtaget 1882.99 Op
hængt på nordvæggen i korets andet fag.

3) (Fig. 33) 1717, over Jørgen Jenson, 
*18. april 1647 i Stauns, »bevant baade til Ians og 
vans«. Gift to gange, først med Maren Rasmus 
Daatter, *10. aug. 1614 i Morup og †24. april 
1692 i Stauns. Derpå med Dorethe Sørens Dat
ter, *7. april 1672 i Nordby, viet 17. dec. 1693 og 
velsignet med to sønner og to døtre, som endnu 
lever. Den yngste søn døde 10. april 1698, mens 
Jørgen Jenson selv døde 11. april 1711, 65 år 
gammel og »bekint af andagt for Gud, godhed 
at ziire Guds huus (jfr. dåbsfad, †fontegitter og 
†mindetavle) og got exempel for sine og frem
mede«. Begravet i søndre våbenhus »næst døren 
under sin der findende ligsten«. Enken kom to 
år efter hans død i ægteskab med Søren Morten-
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Fig.33. Epitafium nr. 3, over Jørgen Jensen, †1711, 
opsat af hans anden hustru, Dorthe Sørensdatter og 
hendes anden mand Søren Mortensen 1717 (s. 2700). 
NE fot. 1988. — Wall monument no. 3, to Jørgen Jensen, 
†1711, commissioned by his second wife, Dorthe Sørens
datter and her second husband, Søren Mortensen 1717.

Datter I Stauns A(nn)o 17=17« (jfr. epitafium nr.
1, gravsten nr. 5 og †gravsten nr. 5).

Det ca. 182x152 cm store egetræsepitafium er 
udført efter et forlæg anvendt ved en række no
get ældre epitafier, fortrinsvis i Østjylland.100 
Omkring den rektangulære skrifttavle er en 
svær profilramme med udskårne akantusblade i 
hjørnerne og fire ligeledes udskårne figurer på 
siderne. Øverst sidder den velsignende Kristus 
på regnbuen med jordkuglen under sine fødder; 
til siderne knæler to engle med henholdsvis kru
cifiks og krone, og nederst holder en tredie en
gel et hvælvet ovalfelt i bladramme.

Stafferingen er en marmorimitation bestående 
af sort som bund for indskrifternes gyldne ver
saler og kursiv, sort-hvidt på rammen og hvidt 
på hjørneblade og figurer. Kristi glorie, jord
kloden og kronen er gyldne. På nordvæggen i 
skibets tredie fag.

Fig.32. Epitafium nr. 2, signeret af stenhugger Johan 
Frank, København, over Michel Mouritsen, †1679, 
og hustru Karen Jensdatter samt tre af hendes børn: 
Mourits Michelsen, †1680, Margrete Michelsdatter, 
†1681 og Niels Lauridssen Fog, †1685 (s. 2699). NE 
fot. 1988. - Wall monument no. 2, signed by Johan 
Frank, stone mason in Copenhagen, to Michel Mouritsen, 
†1679, and his wife, Karen Jensdatter, as well as three of 
her children: Mourits Michelsen, †1680, Margrete Mi
chelsdatter, †681, and Niels Lauridssen Fog, †1685.

son, *27. aug. 1684 i Brunbye. De blev viet i 
Onsbjerg kirke 15. juni 1713 og velsignet med en 
datter. Ligesom salig Jørgen Jensen er de sindet 
at pryde Herrens hus, som nu med denne tavle. 
Med tilføjelsen: »af den velsignese(!), gud undte 
os at nyde vi ville herrens huus, saa vit vi Kunde 
pryde og ellers tænke paa, at hellighed og Dyd. 
Er ræt en Kierkepryd og siæle-ziir og fryd Be
kostet af Søren MortenSon og Dorethe Sørens

Danmarks Kirker, Holbæk amt 183
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Fig.34. Epitafium nr. 4, 
over Zacharias Daniel- 
sen Hoph, †1729, og 
hans dattersøns hustru 
Sofie Amalie Schalsdorf, 
bekostet af hans anden 
hustru Dorthe Olufsdat- 
ter og hans dattersøn Za
charias Lund. Sandsyn
ligvis skåret af Jens Jen
sen den ældre (s. 2703). 
NE fot. 1988. - Wall 
monument no. 4, to Zacha
rias Danielsen Hoph, 
†1729, and Sofie Amalie 
Schalsdorf, the wife of his 
grandson by his daughter, 
commissioned by Danielsen 
Hoph’s second wife, 
Dorthe Olufsdatter, and his 
grandson Zacharias Lund. 
Probably carved by fens 
Jensen the Elder.
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Fig.35. Epitafium nr. 5, 
over Christian Hansen 
Merchel, død o. 1725, og 
hustru Anneche Niels- 
datter Fogh, †1743; sand
synligvis skåret af Jens 
Jensen den ældre (s. 
2704). NE fot. 1988. - 
Wall monument no. 5, to 
Christian Hansen Merchel, 
died c. 1725, and his wife, 
Anneche Nielsdatter Fogh, 
†1743. Probably carved by 
Jens Jensen the Elder.

4) (Fig.34) o. 1729, over Zacharias Danielsen datter, dernæst »uden Livsfrugt« gift med Do-
Hoph, »Forhen priviligered Chirurgus her Paa rethe Olufs Daatter i 26 år. Sidstnævnte har
Samsøe«, *1637 på Langland(!), †1729 i Ons- sammen med Hophs dattersøn, Zacharias Lund,
berg, 92 år gammel. Først gift med Anne Ras- bekostet epitafiet, som også er sat over Lunds
mus Daatter i 30 år, velsignet med en søn og en hustru, Sophia Amalia Schalsdorf, født i Ven-

183*



2704 SAMSØ HERRED

Fig.36. Epitafium nr. 6, over Thor Rud, †1755 (s. 
2705). NE fot. 1988. - Wall monument no. 6 to Thor 
Rud, †1755.

syssel i ydland (Jylland) og død i Onsberg, 22 år 
gammel. Med tankerim: »Troen haabet Kierlig- 
hed Her tegnet er de dyder og al den største 
herlighed En Christens lefnet pryder Saa 
Smugt(!) det her paa taflen staar Optegnet til et 
minde Vil alle de som her fremgaar Det Rettelig 
besinde« (sml. †alterkande).

Det 300x178 cm store epitafium består af en 
udsvejfet fyrretræsplade med egetræssnitværk. 
Retkantet skriftfelt i profileret, akantusprydet 
ramme flankeret af fritskårne kvindeskikkelser, 
der symboliserer dyder: Troen (med venstre 
hånd på brystet og en bog under armen) og Hå
bet (med blottet bryst, men nu uden attribut). 
Et knækket bånd omgivet af bladværk løber op 
omkring skriftfeltet og ender i et udsparet, 
krydsbåndsmykket felt flankeret af siddende 
putti. Øverst Kærligheden i skikkelse af kvinde 
med to børn og under skriftfeltet et hvælvet

ovalfelt kronet af englehoved og holdt af to eng
lebørn. Hængestykke med bladværk.

Epitafiet er sandsynligvis udført af billedskæ
rer Jens Jensen den ældre fra Kolby, som også 
har skåret epitafium nr. 5.101

Gravskriften står med hvid kursiv på sort 
bund, ligesom dydefigurernes navne: »Troen«, 
»Haabet« og »Kierlighed«, mens tankerimet i 
ovalfeltet er gyldent. Snitværket har brun bund 
og knækbåndene gyldne konturer; bladværket 
er grønt og blomsterrankerne røde, blå og grå. 
Dydernes hår er brunt og deres klædedragter 
holdt i blåt, rødt og gråt. På nordvæggen i ski
bets fjerde fag.

5) (Fig. 35) o. 1725-40, over Christian Hansen 
Merchel, kgl. tolder og birkedommer på Sam- 
søe 45 år, *1656 på Holtegaard i Sædland(!), bo
ede og døde i Waadstrup i sit 69. år, efter 38 års 
ægteskab velsignet med fire sønner og tre døtre. 
Desuden hans hustru, Anneche Nielsdaatter 
Fogh, *1662 i Colding, enke i 18 år, †17. febr. 
1743, 81 år gammel. Med tankerim: »hand har 
levet ærbar, sindig Ærlig Kierlig og Retsindig 
Som har Merche derudaf Stilhed var hans liv og 
lefnet Stilte Kiv Ved Retten Jefnet Merches maa 
ved Merchels Grav«.102

Det 240x145 cm store epitafium, som består 
af en udsvejfet bagplade i fyr med prydelser af 
eg, er bygget op omkring et ottekantet skriftfelt 
i bred, akantusprydet profilramme. Til siderne 
er to putti, som peger på indskriften, øverst et 
englehoved og nederst et hvælvet cirkelfelt, det 
hele indrammet af et knækket bånd omslynget 
af bladværk. På sokler udgående fra båndet står 
nederst to putti med krone og krans, herover to 
blomstervaser og øverst den opstandne Kristus.

Epitafiet skyldes sandsynligvis Kolby-billed- 
skæreren Jens Jensen den ældre, †1740, jfr. det 
omtrent samtidige epitafium nr. 4. Det er an
tagelig bestilt af Merchels enke og muligvis se
kundært tilføjet hendes dødsdata.

Både gravskriften og tankerimet, i det neder- 
ste cirkelfelt, står med gylden kursiv på sort 
bund. Skrifttavlens ramme er blåmarmoreret, 
båndene blå med gyldne kanter og bladværket 
grønt, rødt og blåt på lys gylden bund. De fire 
putti har gyldent hår og er omslynget af røde,
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blå og hvide slør, mens Kristus, med sort hår, 
har lyserødt lændeklæde. På nordvæggen i ko
rets andet fag.

6) (Fig. 36) o. 1755, over Thor Rud, kgl. bir
kedommer og -skriver på grevskabet Samsøe. 
*8. aug. 1698 i Draxeminde i Lolland, forvalter 
over grevskabet Løvenholm i otte år, dernæst 
forvalter her på grevskabet i 14 og endelig birke
dommer og -skriver sammesteds i ét. I 23 år gift 
med Ingeborg Marie Tryde; deres ægteskab be
gyndte 1732 og velsignedes med to endnu le
vende døtre. †ll. dec. 1755, 57 år og fire måne
der gammel.

220x120 cm, skrifttavle af skifersten i enkelt 
profileret sandstensramme; hvori indfældet 
hængestykke af egetræ. Øverst er et riffelhugget 
felt med fronton bestående af to volutter; som 
topfigur en antikiserende olielampe. Under tav
lens sokkel to konsoller, hvorimellem hænge- 
stykket.

Indskrift med fordybet kursiv i guld mod den 
sorte skifer. Sandstenen er lyst marmoreret og Fig.38. Mindetavle nr. 1, udført 1596 til senromansk 

krucifiks fig. 23a-b, sml. fig. 37 (s. 2706). NE fot. 
1988. - Memorial tablet no. 1, made 1596 for the late 
Romanesque crucifix, fig. 23a-b, cf. fig. 37.

både frontonfelt og hængestykke dekoreret med 
bladsmykket muslingeskal i henholdsvis hvidt, 
blåt og sort samt grønt og gråviolet. På fronton- 
feltet ses desuden til venstre vinge. På nordvæg
gen i skibets første fag.

†Epitafier. 1) O. 1579(?), sandsynligvis af træ, 
over »Karen Mester Jørgens i 31 Aar og Mester 
Hanses i 8 Aar, som var den første Ægte Prov- 
ste-Qvinde her paa Landet, som døde Kyndel
misse Aften 1579. Moder til en Søn og 6 Døttre, 
alle Sal. for sig hensovet i Herren, de 5 her be
gravet, de 2 i Aarhuus Dom-Kirke hos deres 
Mand (!) Sal. Lars Bertelsen, i fordum Tiid Bi
skop og hos Mester Laurids Nielsen Canich og 
Sogne-Præst til Domkirken«.103 Over indskrif
ten maleri af Korsfæstelsen flankeret af »en Fa-

Fig.37. Mindeplade malet 1596 (s. 2706) med kruci
fiks (fig. 23a-b). Stik i P.J.Resen: Descriptio et illu- 
stratio Samsoæ, 1675. - Gilded crucifix (fig. 23a-b) on 
the memorial tablet painted in 1596. Print in P.J. Resen: 
Descriptio et illustratio Samsoce, 1675.
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Fig.39. *Mindetavle, bekostet af Rasmus Pedersen, 
Stavns, 1784, over seks druknede, hvoraf tre var hans 
sønner (s. 2707). Samsø Museum, Tranebjerg. NE 
fot. 1988. - *Memorial tablet, commissioned by Rasmus 
Pedersen, Stavns, 1784, in memory of six who lost their 
lives at sea, three of whom were his sons.

der med en Søn« og »en Moder med sex Døt- 
tre«.104 Moderen må være Karen (Sørensdatter) 
og faderen formentlig hendes første mand, 
provst Jørgen Samsing, †1572; indskriften, der 
også nævner Karens anden mand, provst Hans 
Knudsen, †1603 (jfr. †gravsten nr. 2), er malet 
efter 1588, eftersom biskop i Århus Laurids 
Berthelsen, †1588, omtales som salig.

1741 fandtes epitafiet, med næsten samme 
ordlyd, stedfæstet til Besser kirke;105 her er 
dødsåret dog opgivet til 1599, hvilket måske har 
medvirket til, at yngre kilder har troet, at der 
var tale om to forskellige epitafier.106 O. 1758 i 
koret »øverst imod Alteret«, sikkert mod syd.107

2) O. 1616, formentlig af træ, over »Mester 
Niels Mule, fordum Sogne-Herre til Wonsbierg

og Besser Kirke og Land-Provst her paa Sam- 
søe, nesten udi 13 Aar, som døde og sagtelig 
hensov udi Herren den 3. Julii 1616«. På tavlen 
var malet to adelsvåbener.108 Hang o. 1758 på 
væggen næst ved altret,98 muligvis et af de ste
der, hvor der 1935 afdækkedes †kalkmalede epi
tafierammer (s. 2684).

Mindetavler. 1) (Fig. 38) 1596, træplade med 
profileret ramme, 139x111 cm. På midten er an
bragt kopien af det ovf. beskrevne *krucifiks; 
herom er med en malet kontur markeret et kar- 
touchefelt. Tavlen dækkes i øvrigt af en 1935 
genfremstillet indskrift: »Thette forgylt Cruci
fix War bundit paa it Døt Meniske Oc Kom Fly- 
dendis her till Land, Ved Ilse Made - i Tranbiøru 
Sogn, der - Di Vile age Ded till Kir - gorden 
Kunde 4 heste icke dra - ge Ded icke Kunde Di
- heller Fange Sam(m)e Lig till Kalbøy Kircke 
Mens Der di - Vende Vogenen Om till Dene 
Onsberu Kiergord Drog 2 Heste Ded Lettellig 
oc bleff Begraffit Ved Den her øster Goffel 
(gavl) aff Kirckien Oc Hauer Denne Kircke Sit 
Naffuen Aff Samme forgylt Kars og Kallis paa 
Denne Dag Hellig Kors Kircke«.109 Indskriften, 
med gylden fraktur på sort bund, efterfølges af 
datering med skråtstillede versaler: »Anno 
1596«. En stejlskreven frakturindskrift: »Miit 
glas Er Vdløbenn« hentyder til et maleri på tav
lens nederste del, fremdraget 1935: En korthå
ret, nøgen, men kønsløs person, som ligger på 
en blomstersmykket plæne med lukkede øjne, 
omgivet af kranium og timeglas. Stafferingen, 
fra 1935, består af sort, rødt og guld.

Tavlen, der er udført samme år, måske af 
samme mester som altertavlen, er tidligst nævnt 
og gengivet 1675 (fig. 37).110 I 1800’rnes sidste 
del blev den da gule indskrift opmalet med an
vendelse af datidens retskrivning.

På nordvæggen i korets første fag, oprindelig 
længst mod øst, sikkert på et af de steder, hvor 
der 1935 afdækkedes †kalkmalede epitafieram
mer (jfr. s. 2684); nu på væggens midte.

2) (Fig. 40) o. 1775, over otte ved et forlis 
omkomne, med tospaltet indskrift, til venstre: 
»I Aaret 1775 den 9. Martii udseylede Fra Sam- 
søe til Norge Hr. Peder Rasmusen med ham var 
Kiøb. Rasmus Sørsen fød i Udstrup 1748. Gift i
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sit 18. Aar med ærlige og Dydige Pige Giertrud 
Clemmensdat. fød i Stauens med hvem han le
vede et kierligt ægteskab i 19 Aar, velsignet med 
3 Søner og 3 døttre. Dernest Rasmus Mads. af 
Norby Dren Søren Jensen - A0 Eodem udsey- 
lede Hr. Clemen Rasms. Rasmus Sørens. Søn 18 
Aar med Jagten Zizilia med ham var Kiøbmd 
Christian Mærchel Martros Rasmus Rolandsen 
Jens Alstrup. Bekosted til ære over de afdøde 
af Her Christen Willadsen og Giertrud 
Clem(m)ensdatter Boende i Stauens paa Sam
søe«. Til højre: »Gud Noa i arken Selv 8 om- 
skandset Da Arken i Syndfloden hoppet og 
Danset paa Bølgernes Top ... Galop Paa Ara ... 
der den standset Da den paa ... havde Danset En 
anden forandring her Sees og Gives her Haabet 
gaar under Her 8fe aflives skiøn Cicilia sin glans 
her tabte og Sands Med stormende Sneefog Gud 
møtte paa Vandet De druknede alle og fik ikke 
Landet«.111

Den 235x155 cm store tavle består af maleri i 
olie på træ med profileret, tandsnitsmykket 
ramme samt udsavet og bemalet topstykke. 
Midt på topstykket de kronede, sammenslyn
gede initialer CWS (for Christen WilladSen); 
heromkring er palmekrans støttet af to vingede, 
basunblæsende kvinder i krinoliner med store 
halsudskæringer. Selve maleriet viser et oprørt 
hav, hvori tre skonnerter tumler rundt; en brig i 
horisonten synes at have nået mere smult vande. 
Over havet er mørke skyer. Et todelt felt i bille
dets nederste del afgrænses af laurbærkranse, 
som holdes af treforkbevæbnet Neptun; det 
rummer indskrifterne, som står med gylden 
fraktur på sort bund. Det oprørte hav er blåsort, 
skyerne brune og skibenes sejl samt indskrift
felternes laurbærkranse grågule. Rammen er rød 
med forgyldte lister og topstykkets kvinder 
klædt i rødt og brunt med sorte vinger. Siden
1935 ophængt på tårnrummets nordre væg.

*Mindetavle. (Fig. 39) 1784, over seks på havet 
druknede personer. Med indskrifter i to spalter, 
i den ene: »A 1767 9d Decb Blev den lste Broder 
Hr. Jörgen Olufsen fra Stauns med en Jolle 
Østen Samsøe 1772 13d Mai blev den 2den Broder 
Hr. Jens Olufsen udsejlede af Jagten Norden 
Samsø 1775 den 29. Marts Kuldsejlede i Nord-

Fig.40. Mindetavle nr. 2, malet 1775 til minde om et 
forlis med otte omkomne (s. 2706). NE fot. 1988. - 
Memorial tablet no. 2, painted in 1775 to commemorate a 
shipwreck with the loss of eight lives.

søen Galeasen Haabet fra Samsøe med hvilken 
blev den 3de Broder hr. Peder Rasmussen fra 
Stuiens (!) samt Kiøbmand Rasmus Sørensen af 
Stauens Matros Rasmus Madsen og Dreng Sø
ren Jensen Begge af Nordbye:112 sat Til ære
minde Bekostet af de 3de Brødres Fader Rasmus 
Pedersen af Stauens 1784«. I den anden spalte: 
»Ynksom Øie vil du See Saadan gik det Brødre 
Tre Saadan gik det Brødre Trende Deres liv fik 
hastig ende Søen aabnede sin mund Drog dem 
ned paa Havsens Bund Siælene har Gud i 
giemme Gid vi de(n)ne Sorg maa glemme«.

Den 233x158 cm store tavle synes i hoved
sagen udført med mindetavle nr. 2 som forbil
lede. Topstykkets palmekrans omslutter de
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sammenslyngede initialer RPS (for Rasmus Pe- 
derSen). Maleriet forestiller to kæntrede skon
nerter, hvorfra folkene kastes ud; en jolle ligger 
med bunden i vejret i billedets øverste del. I 
baggrunden klipper, nederst indskriftfelt omgi
vet af rankeværk og delt i to af havuhyre. Ind
skrifterne, som står med kursiv, er ligesom ini
tialerne i topstykket sorte på rød bund. Skib- 
brudsscenen er holdt i blå og gulbrune nuancer, 
rammen er sort med forgyldte lister og tandsnit 
i guld og grønt, mens de basunblæsende kvinder 
er klædt i hvidt og brunrødt.

I maleriets nederste højre hjørne ses signatu
ren »20-1-1902. S. Jensen«, en henvisning til en, 
ud fra de overmalede indskrifter, åbenbart ret 
hård restaurering.113 Tavlen er efter 1800’rnes 
midte overført til gårdejer Jens Snedker Jensen i 
Stavns.114 Nu på Samsø Museum, Tranebjerg.

†Mindetavle, o. 1692, bekostet af Jørgen Jensen 
i Stavns (jfr. dåbsfad, †fontegitter og epitafium 
nr. 3) til minde om de ved et skibsforlis 1692 
omkomne. Indskriften lød: »Anno 1692. den 20. 
Martij Palme-Søndag seilede fra Samsøe med en 
Skude kaldet Duen af Stavns, kuldseilede Nor
den for Lessøe den 21. Martij, Skipperens Navn 
Morten Sørensen af Brumbye, den anden Ole 
Rasmussen af Tofteberg, den tredie Rasmus 
Nielsen af Brumbye, den fierde Michel Michel- 
sen af Langemarch, den femte Jens Thomasen af 
Agerup, som alle bleve omkomne, hvilke Siæle 
skal glædes og ziires med en glædelig Opstan
delse. Er bekostet af Jörgen Jensen i Stavns til de 
salige Dødes Amindelse«. Desuden var maleri af 
skibe i nød.

Hang o. 1758 »allernederst« i kirken,115 og 
fandtes muligvis endnu 1874, da Magnus-Peter- 
sen så en tavle til minde om et forlis 1692, som 
dog var udført (ommalet?) 1748.

Gravsten. 1) Romansk, af granit, ca. 68x23 
cm. Midt på stenen er ved fordybet kontur mar
keret et cirkelkors med lang stamme, måske stå
ende på en lille fod (en Golgathahøj?),116 jfr. sten 
nr. 1 i Fårevejle (s. 2448) og sten nr. 1 i Trane
bjerg. Sandsynligvis i forbindelse med korom
bygningen i 1400’rnes første del indmuret i ko
rets østgavl umiddelbart over jordsmonnet og 
som det øvrige murværk hvidkalket.

2) (Fig. 41). Romansk, af granit. Trapezfor- 
met, 123x47-43 cm, med dobbelte, tovsnoede 
vulster langs kanten samt som markering af et 
mindre felt på stenens øverste del; dette rummer 
indskrift i reliefmajuskler: »IEHUþ« (Jesus?). I 
hovedfeltet er et reliefhugget processionskors 
med knop midt på stangen; det står på en lille, 
tresidet høj. I korsets svikler henholdsvis roset
ter og blade; flankerende stangen ses øverst to 
fugle, nederst spiralornamenter. Stenen, som 
typologisk slutter sig til en gruppe sten i og om
kring Århus,117 er formentlig samtidig med sten 
nr. 1 indmuret i korets østgavl (nu delvis under 
jordoverfladen).

3) O. 1650, figursten med udslidt gravskrift. 
Rød kalksten, 188x130 cm, med øverste venstre 
hjørne afslået og fordybet kursiv i det nederste 
af to omtrent jævnstore partier indenfor den 
profilerede ramme. Det øverste, fordybede felt 
rummer tre knæstykker, en mand flankeret af 
kvinder. Alle står frontalt med hænderne lagt 
mod hinanden i bøn; manden har skulderlangt 
hår og hageskæg og er iført en vid klædning. 
Kvinderne har hovedlin og kapper med mar
keret skulderstykke. Rundbuer over figurernes 
hoveder danner en sammenhængende arkade, 
som hviler på konsoller. I hjørnesviklen til højre 
er en basunblæsende engel, i de midterste re
lieffer af henholdsvis Korsfæstelsen og Opstan
delsen. Det nedslidte skriftfelt er øverst og til 
siderne kantet af en spiralbort (»løbende hund«). 
Et fordybet felt på stenens nederste del rummer 
tre nedslidte våbenskjolde, det midterste flan
keret af kranium over korslagte knogler og ti
meglas. Herunder er med fordybede versaler 
hugget en række sandsynligvis sekundære initia
ler, fra venstre »HSS«, »AM« og »ID«. For
mentlig fra samme værksted som sten nr. 1 i 
Kolby. Siden 1948 som den fjerde til højre 
(nord) for nedgangen i en krans af gravsten lagt 
omkring et kær på kirkegårdens vestligste del.

4) 1600’rnes anden halvdel, med rester af en 
sandsynligvis sekundær indskrift. Gråhvid kalk
sten, 213x142 cm. På rammen nedslidt indskrift 
i skråtstillede, fordybede versaler. Nederst er 
halvbueformet skriftfelt omgivet af oprullet 
akantus, på midten fladrundbuet felt med relief
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Fig.41. Gravsten nr. 2, romansk (s. 2708). NE fot. 1988. - Tombstone no. 2, Romanesque.

fremstilling af den opstandne Frelser på graven 
mellem to soldater, og til siderne herfor to høje, 
rundbuede felter med stående, basunblæsende 
engle. Tre små fladrundbuede felter øverst rum
mer siddende skikkelse, måske Gudfader (i mid
ten) og buster af en mand og en kvinde (til si
derne). Under skriftfeltet er et udsparet felt med 
våbenskjold(?) mellem kranier og i de nedre 
hjørner englehoveder over udslidte inskriptio
ner.

Skriftfeltet er udfyldt af en sikkert sekundær, 
stærkt nedslidt indskrift i fordybet antikva. 1919 
på kirkegården nær tårnets sydmur, så godt som 
skjult under gravsten nr. 6. Siden 1948 som den 
anden til venstre (syd) for nedgangen i den ovf. 
omtalte stenkrans.

5) 1600’rnes anden halvdel, figursten med sik
kert sekundær, nedslidt indskrift. Rødlig kalk
sten, 183x122 cm, med brud på begge langsider. 
På den glatte kantliste fordybede versaler, for

mentlig bibelord.118 Stenen er ved en tværliste 
delt i forholdet 2:1 og øverste del udfyldt med 
halvfigurfremstillinger af en bedende mand og 
kvinde; manden har firkantet hageskæg og er 
iført kofte med krave, mens kvinden har kappe 
med slag. Over deres hoveder er rundbuer på 
små konsoller, adskilt af et krucifiks. Stenens 
nederste del rummer tværovalt felt flankeret af 
bladornamenter. Herunder er på prikket bund 
kranium og timeglas mellem nedslidte våben
skjolde. Hjørnerne udfyldes af cirkelmedaljoner 
med evangelister.119

Formentlig o. 1750 forsynet med gravskrift 
over Sørren Morten Søn, født i Brunbye; denne 
står med fordybet kursiv i det tværovale felt. 
1919 i søndre våbenhus’ gulv. Siden 1948 som 
den tredie til højre (nord) for nedgangen i den 
ovf. omtalte stenkrans.

6) (Fig. 42) 1600’rnes anden halvdel, figursten 
med sekundær, næsten udvisket gravskrift fra o.
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Fig.42. Gravsten nr. 6, 1600’rnes midte, med sekun
dær indskrift over Jens Rasmussen, †1796, gift med 
Anne Rasmusdatter (s. 2709). NE fot. 1990. - Tomb
stone no. 6, mid-17th century, with a secondary inscription 
in memory of Jens Rasmussen, †1796, married to Anne 
Rasmusdatter.

1796. Rødlig kalksten, 189x136 cm, med stili
seret flettebort. Et vandret bånd deler stenen i to 
jævnstore stykker, hvoraf det øvre rummer kru
cifiks stående på en lille høj og flankeret af en 
mand og en kvinde, begge vist som knæstykker, 
vendt mod korset. Manden har fuldskæg og er 
iført kofte med halsklud, mens kvinden har hår
pung og kappe over skuldrene. Den nederste del 
optages af skjoldformet draperifelt med nedre 
tungekant; over dets midte er englehoved, til 
siderne palmegrene hvilende på henholdsvis ti
meglas og kranium.

O. 1796 er det sandsynligvis glatslebne skrift
felt forsynet med gravskrift i fordybet kursiv 
over Jens Rasmussen, *[17]69, †1796, gift med 
Anne 0.(?) Rasmusdatter, *1772 og velsignet 
med en datter og (?) sønner. Nederst i feltet anes 
»M.R.S.(?)« og »O.M.D.« samt »1823«. 1919 på 
kirkegården nær tårnets sydmur, siden 1948

umiddelbart til venstre (syd) for nedgangen til 
den ovf. omtalte stenkrans.

7) O. 1700, med formentlig sekundær, slidt 
indskrift. Gråhvid kalksten, 199x131 cm. På 
midten et høj ovalt felt hvorom laurbærkrans 
med sløjfe forneden, til siderne to kjortelklædte 
skikkelser, der står på akantusblade med kugler 
på toskansk kapitæl over hovedet. Øverst ligger 
en person med en hånd under kinden og den 
anden støttende et timeglas på knæet. Nederst er 
et fladovalt felt og i hjørnerne cirkelmedaljoner 
hvori nu delvis udslidte motiver; øverst til ven
stre måske en vogn eller vugge, øverst til højre 
Jesu opstandelse, nederst til venstre en knælende 
person foran et træ under en krone(?), og ne
derst til højre et sejlende skib.120 Sviklerne mel
lem medaljonerne og rammen rummer rosetter. 
Muligvis fra samme værksted som gravsten nr.
3 i Kolby.

O. 1761(?) er den oprindelige indskrift erstat
tet af en sekundær, nu stærkt slidt indskrift i 
fordybet kursiv. Samtidig(?) er der mellem oval
feltet og de øvre medaljoner indhugget hen
holdsvis »MHS i Onsbierg« og »MJD 1761«. Si
den 1943 som den tredie til venstre (syd) for 
nedgangen til den ovf. omtalte stenkrans.

8) O. 1700, genbrugt o. 1797. Rød kalksten, 
233,5x151 cm, med karnisprofileret ramme. I 
hjørnerne fordybede, bladformede felter med 
blomster i relief, øverst tulipan og rose, nederst 
solsikke og lilje, svarende til sten i en række 
nordsjællandske kirker.121

O. 1797 er den oprindelige gravskrift udslebet 
for at give plads til indskrift over skipper, køb
og handelsmand Morten Sørrensen i Vastrup og 
hustru, Anna Iens Datter. Han var født 6. marts 
1725 i Bedser, †8. jan. 1797, 72 år gammel, hun 
var født l.okt. 1742 i Ørbye. 11. okt. 1774 ind
gik de et ægteskab, som varede i 22 år og vel- 
signedes med en datter. Fordybet kursiv med 
navne i store skønskriftbogstaver i et sandsyn
ligvis sekundært, fordybet felt formet som rek
tangel med halvbue foroven. Skriftfeltets neder
ste del står blank, ligesom partiet derunder.122 
Indmuret i søndre våbenhus’ vestvæg.123

9) O. 1700, med rester af en sekundær ind
skrift. Gråhvid kalksten, 203x137 cm, med rek



ONSBJERG KIRKE 2711

tangulært skriftfelt, som indenfor en glat ramme 
udfylder hele stenens bredde. Over skriftfeltet er 
en relieffremstilling af den opstandne Kristus 
stående på en kiste med rester af fordybet kursiv 
(initialer?). Hjørnerne udfyldes af cirkelmedal
joner med evangelistsymboler, øverst Mattæus- 
englen og Johannesørnen, nederst Lukasoksen 
og Markusløven. Under de øvre medaljoner er 
planter formede som volutter.

Muligvis o. 1876 er skriftfeltet udfyldt med en 
gravskrift i fordybet kursiv over Anne Jensdat
ter; nederst i den nedslidte indskrift kan skelnes 
»maj 1876«. Siden 1943 som den fjerde til ven
stre (syd) for nedgangen til den ovf. omtalte 
stenkrans.

10) O. 1700, med rester af en sekundær ind
skrift fra 1700’rnes anden halvdel. Rødlig kalk
sten, 189x140 cm, med det nederste højre hjørne 
brudt i to stykker. Indenfor en indefter skråfa- 
set, tungekantet ramme udfyldes stenen af et 
laurbærindrammet cirkelfelt, hvorunder krans 
med gennemstukne palmegrene. I sviklerne 
over cirkelfeltet ses engle med fakler og laur
bærkranse og i de nedre hjørner kvinder, der 
som tegn på deres sorg holder en hånd under 
kinden.

I 1700’rnes sidste halvdel er den oprindelige 
indskrift erstattet med en gravskrift i fordybet 
kursiv over Barbra Sørrens datter, *171 (?) i 
Stauns, gift 175(?) med skipper, køb- og han
delsmand Rasmus PederSen, *1721 i Stauns; de 
levede sammen i (?)1 år og fik en søn og en dat
ter. Hun døde 17.(?) i sit 6(?) år, mens han kom i 
ægteskab med (?), *1767.124 Mellem det cirku
lære felt og palmekransen er de gravsattes initia
ler i fordybede, skråtstillede versaler: »RPS - 
BSD«. Midt i øverste randliste står »1765«, 
mens der umiddelbart under palmekransen er 
indhugget »C(?) 1876«. 1919 i søndre våbenhus’ 
gulv.125 Siden 1943 umiddelbart over for ned
gangen i den ovf. omtalte stenkrans.

11) 1761, over »Mada(m)me« Margareta Skøl- 
len, enke efter salig Morten Lips, med hvem 
hun havde været gift i 10 år og avlet tre sønner 
og en datter, hvoraf de to sønner og datteren 
»forlængst ere hensovede«. Den yngste søn, bir
kedommer og skriver »her udi Grevskabet«,

Fig.43. †Gravsten nr. 1, o. 1525-50 (s. 2712). Stik i 
PJ- Resen: Descriptio et illustratio Samsoæ, 1675. - 
†Tombstone no. 1, c. 1525-50. Print in P.J. Resen: De
scriptio et illustratio Samsoæ, 1675.

Hans Christian Lips »efterlever men skal og 
Døe« og har derfor sammen med sin hustru, 
Anna Metta Dørup udvalgt dette sted til sin 
grav. Nederst står »A(nn)o 1761«. Rød kalksten, 
114x56 cm, med reliefkursiv; i hjørnerne kvart- 
cirkelslag med indskrifter i reliefkursiv på bånd 
omkring forskellige figurer. Øverst timeglas 
med: » ... s ... udløben«, og kranium over kors
lagte knogler med: »døden er syndens straf«. 
Nederst den opstandne Kristus med: »Opstan
delsen til Livet« og den dømmende Kristus 
med: »kom(m)er for Dom(m)en«, Mellem de 
øvre kvartcirkelslag samt omkring og mellem 
de nedre er blomster og under gravskriften ud
visket vers. Indmuret i korets nordmur.126
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12) 1800’rnes første halvdel, over de »2de el
skeflige] og hæderværdige Danne[kvin]der«, 
Giertrud Christine Koll, *20. maj 1766 i Kiø- 
benhavn, †1820 i Onsberg, gift med kammerråd 
... sen ... Koll 1787. Desuden Marie H(elene?) 
Thonbo, *176(?) i Kiøbenhavn, †1819, gift med 
Peder C(hristian?) Thonbo. Rødlig kalksten, 
185x97 cm, med brud i nederste højre hjørne. 
Fordybet kursiv indenfor ramme med rundstav 
og skråkant. I hjørnerne er rosetter udhugget i 
hvid marmor. Under gravskriften er muligvis 
tilføjet et fireliniet gravvers. Siden 1943 som den 
anden til højre (nord) for nedgangen til den ovf. 
omtalte stenkrans.

13) 1800’rnes sidste del, med indskriften, at 
»Denne udødelighedens [s]an[d]e Hauve er Ind
hegnet og Bekostet af Ri[t]mester, Told Inspec- 
teur og Casserer Johan Christian von Mackene 
og Frue Anne Catrine Mackene Født Petersen i 
Aaret 18(9?)6«. Rød kalksten, 64x43 cm, med 
fordybet kursiv i felt med indskårne hjørner 
hvori cirkelornamenter; under feltet er enkelt, 
fordybet linieornament. Indmuret i skibets 
nordmur øst for nordre våbenhus.

14) Rød kalksten, 199x138 cm, fuldstændig 
slidt ned. Øverst på stenen anes fladt, fordybet 
indskriftfelt, i nederste venstre hjørne er et bo
mærke af form som krog med to skråstreger 
over det lodrette ben. Siden 1943 umiddelbart til 
højre (nord for) nedgangen til den ovf. omtalte 
stenkrans.

†Gravsten. 1) (Fig. 43) 1500’rnes midte, med 
skriftbånd langs randen, i hjørnerne brudt af 
medaljoner hvori evangelistsymboler. På mid
ten to våbenskjolde, det øverste med en seksod- 
det stjerne over tre strømme, det nederste med 
sparre (slægterne Stjerne-Juel og Sparre-Kaas?). 
O. 1675 i kirkens (korets?) nordside.127

2) O. 1600, over mester Hans Knudsen, 
provst på Samsø i 32 år, †26. maj 1603, og hans 
første ægtefælle, Karen Sørens Datter, †1579 
(jfr. †epitafium nr. 1), med hvem han havde le
vet i otte år. Desuden nogle af de børn, som han 
fik med sin anden hustru, Anne Jens Datter: 
Anne Hans Datter, †1585, Knud Hansen, †1586, 
Anne Hans Datter, †1589, Inger Hans Datter, 
†1591. Lå o. 1758 i gulvet neden for altret.107

3) 1600’rne, med sekundær gravskrift fra o. 
1800. Hvidlig kalksten, 182x113 cm, stærkt 
slidt, med en revne på tværs over midten. Ste
nen var omgivet af en flad kant og delt i to ved 
muligvis sekundært, ca. 35 cm bredt indskrift
bånd. I den øverste del var halvfigurer en face af 
en bedende mand og kvinde; manden havde 
smalt fipskæg og var iført kofte med spids hals
linning, hvori indstukket halsklud, mens kvin
den bar kappe. Over de to figurer var dobbelt
bue dannet af en flad liste, der til siderne støtte
des af konsoller. I sviklerne englehoveder. Den 
nederste del rummede fladovalt, forneden til
spidset felt hvorom en stiliseret blomsterbort. 
Over feltet var englehoveder, under det kra
nium, timeglas og bomærke af form som en 
krog på et kryds. I de nederste hjørner var vå
benskjolde; til højre med skib, til venstre med 
jordsmon hvori tre tulipaner under initialerne 
KMD.128

O. 1800 var stenen forsynet med gravskrift 
over Ab(ig?)ael Maria Jonas Datter, født i 
Stau[n]s, †1751 (?) og (?) (hendes ægtemand?), †
62 år gammel(?); indskriften stod med fordybet 
kursiv i det fladovale felt. Lå 1919 i kirkegårds- 
diget syd for tårnet.

4) 1673(?), over Jens Clemmensen, †(?), og 
hans hustru Maren Rasmusdatter (jfr. epitafium 
nr. 1). 

5) 1711 (?), over Jørgen Jensen, *1647, †1711 
(jfr. epitafium nr. 3).

6) O. 1725, over Jens Christensøn Heebo og 
hans to hustruer. Han var født i august 1664 på 
Helles,129 †17(?)6. 1694 gift med Barbro Peders 
Datter, *16.(?) i Tafteberg, †1724 smst., 2(6?) år 
gammel. 12. juli 1727 gift med Margrette Jens
datter, født i Tafteberg, avlede en søn. Rødlig 
kalksten, 147x93 cm, med fordybet skriveskrift
i retkantet felt hvorom rocailler; over feltet sås 
den opstandne Kristus. I hjørnerne var evange
listsymboler. Lå 1919 på kirkegårdsdiget.

7) 1700’rne, over skipper, køb- og [h]an[de]ls- 
[m]an[d] (?); han var gift med Do(rethe?) Pe- 
ders[datter], født i Tofteb[jerg], Hvidlig kalk
sten, 170x108,5 cm, med en revne på tværs. For
dybet kursiv i høj ovalt felt omgivet af bladkrans 
med roset foroven. Øverst forsænket ovalfelt
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hvori den opstandne Kristus og i hjørnerne for
sænkede cirkelfelter med evangelistsymboler 
hvorover indskrifter.130

Sandsynligvis sekundær gravskrift over han
delsmand Jøren(!) Olle. sen, født i Sta[v]ns, 
†1797, med fordybet kursiv på stenens nederste 
del. Lå 1919 i kirkegårdsdiget sydvest for tårnet.

8) 1700’rne (?), sandsynligvis over en kvin
de.131 Rødlig kalksten, 185x116 cm. Stærkt slidt,

et af de nederste hjørner samt en flis af langsiden 
slået af. I høj ovalt, hvælvet indskriftfelt spinkel, 
fordybet kursiv; feltet var omgivet af ramme 
bestående af tre sammenkoblede lister. Øverst 
og nederst var en lille sløjfe eller blomst. Lå 1919 
på kirkegården nær tårnets sydmur.

†Begravelse. 1807 noteres, at der skal lægges 
ny lukkelse over den åbne begravelse i tredie 
kvindestol fra øst.14
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LAVib. C3. Århus bispearkiv. C. 1129. Samsø herreds- 
bog 1772. - Onsbjerg. C. 438-10. Liber daticus. 1845- 
1908. - Ved embedet. Embedsbog for Onsbjerg resi
derende kapellaner indeholdende kirkesyn 1834-82. - 
Synsprot. 1862-19(62).

NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1809. Indberetninger ved Magnus Petersen 1874 
(bygning og inventar), J. Kornerup 1893 og 1894 
(kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1901 (bygning og 
inventar), E. Tang Kristensen udat. (klokke), Arne 
Mortensen 1913 (epitafium), Poul Nørlund 1915, 
Niels Termansen 1915 og Eigil Rothe 1916 (kalkma
lerier), Chr. Axel Jensen 1919 (bygning, inventar og 
gravminder), samme 1919 (monstrans) [Kai Uldall 
1919?] (gravsten), N. J. Termansen 1935 (epitafier) og
1936 (†kalkmalerier, inventar), Olaf Hellvik 1967 
(kalkmalerier) Mogens Larsen 1980 (inventar), Ma- 
rie-Louise Jørgensen 1983 (inventar), Birgitte Skov 
1983 (kirkegård), Niels Ole Funder Buch 1984 (in
ventar og gravminder), Lars Grambye 1988 (grav
minder). - Ved udarbejdelse af beskrivelsen har re
daktionen kunnet benytte tegninger og fotografier 
m.v. i arkitekt Marinus Andersens privatarkiv, ven
ligst stillet til disposition af arkitekt Mogens Ander
sen. -Jfr. iøvrigt s. 2560. Redaktionen afsluttet 1991.

NM2. Tegninger. Plan, akvareller af eksteriør, font 
og krucifiks ved J. Magnus-Petersen 1874. - Akvarel 
af kalkmaleri ved J. Kornerup 1893. - Plan ved Chr. 
Axel Jensen 1919. - Opmåling af vindue ved Marinus 
Andersen 1966 (tryk). - Plan ved Henrik Jacobsen 
1981. - To kalker af detaljer fra altertavle og skitse af 
gravsten usign. udat.

NM2. Notebøger. J. Kornerup II, 51, 53. - E. Rothe 
nr. 13, 1915-16.

1 Thurah s. 24. Mackeprang: Samsøs Kirker s. 81-82. 
Navnets alder er uvis; det er i et sagn knyttet til kruci
fikset ophængt på en tavle med en indskrift, der bl.a. 
fortæller, at kirken fik navn efter dette kors i 1596 
(DaSagn III, nr. 582-83).
2 DaMag. 1. rk. III, 181-82 og Gammeldanske diplo
mer 2. rk. III, 48-49, 20. nov. 1424.

3 RA. DaKanc. Sjællandske Tegneiser 1.august 1670 
nr. 546. Afskrift hos Poulsen s. 47-48.
4 Det må f.eks. være her, biskop Niels Clausen Skade 
opholdt sig, da han 1510 udstedte et brev til kongen 
(Missiver Fra Kongerne Christiern I.s og Hans.s Tid, 
udg. af William Christensen, II, 1914, nr. 244). Jfr. 
også Wiberg: Præstehist. I, 150f.
5 LAVib. Århus Bispearkiv. Samsø Herredsbog 1772.
6 DaSagn III, nr. 612.
7 DaSagn III, nr. 584. Kilden ligger i Tranebjerg 
sogn.
8 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø-Tunø provsti. 
Synsbog for kirker. 1950-68.
9 Jfr. note 10, 14 og 65.
10 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn. 1700-1803.
11 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø provsti. Synsbog 
for kirker. 1903-47.
12 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(62).
13 Jfr. note 12. Risten ses ikke at være modtaget på 
museet.
14 LAVib. Samsø-Tunø provsti. Synsprot. 1803-1902. 
15 Jfr. note 11 og 12.
16 Murpartiet tildækkedes ved indretning af ligkapel i 
våbenhuset 1939. Teglstenene måler 28-28,5x13 
x8,5-9 cm; enkelte sten beskrives som glasurbrændte, 
hvilket snarest er resultatet af en hård brænding. Fu
gerne er uregelmæssige, til tider nærmest ryggede, 
ellers glattede fra oven og beskårne i underkanten. 
Murenes øverste skifte og gesimsen er opmuret af en 
lidt større, 29-30x13,5x9,5 cm, og lettere brændt 
sten.
17 En beslægtet udvendig dekoration er konstateret på 
nordsiden af Sejerø kirkes kor (s. 2003).
18 Jfr. note 14 og 12.
19 Mål: 26x13x8-9 cm.
20 F.eks. Jorløse kirkes tårn (s. 1967).
21 Mål: 27-28x14x8 cm.
22 Kun en bjælke er bevaret i fuld længde efter op
førelsen af en ny skorsten 1966 ifølge oplysning i ar
kitekt Marinus Andersens arkiv.
23 Mål: 27x13-13,5-14x8-8,5 cm, i østmuren mod ski
bets loftsrum 27-27,5-28x13-13,5x8-8,5 cm; fugerne i
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Fig.44. Skibets nordside med rester af †sakristi? (s. 
2677). NE fot. 1990. - North wall of the nave with traces 
of  †sacristy?

det indre er oftest skråt glattede, undertiden dog let 
hulede.
24 Hvælvet har afløst et fladt loft, der pudsedes 1871. 
1881 omtales i brandtaksationen syv krydshvælv - to i 
koret, fire i skibet og et i tårnet. Jfr. Brattingsborg 
godsarkiv, pk. 472, 1911-16 og note 12.
25 Vinduet nævnes 1809 i forbindelse med indsættelse 
af nyt glas. Vinduet må være tilmuret før 1871. Dette 
år indsættes de syv nuværende jernvinduer, et i tår
nets vestside, tre i skibets og to i korets sydside samt 
et i våbenhusets østside (note 14 og 12).
26 Døren nævnes 1812 som ny, mens der omtales 
mangler på vinduet både 1809 og 1813 (note 14).
27 Adgangsforholdene fra våbenhuset til loftet er æn
dret ved indretning af dets søndre del til ligkapel 
1939, men også tidligere var der en trappe her, jfr. 
plan ved Magnus-Petersen 1874.
28 Jfr. LAVib. Liber daticus. 1845-1908 og note 11-12.
29 Thurah s. 24.
30 Mål: 25,5-26x13x8-8,5 cm.
31 1874 omtales våbenhusets »takkede Gavle«; 1919 
havde gavlen glatte kamme og en toptinde. Sidst
nævnte udformning er ældre end 1911, da gavlen øn
skes udført i stil med kirkens øvrige (note 11).
32 Venligst meddelt af graver Holger Berthelsen.
33 En tilsvarende anbringelse af et sakristi kendes fra 
Højerup kirke på Stevns (DK. Præstø s. 361), hvor 
placeringen dog sandsynligvis er betinget af terræn
forholdene nord og øst for det nu nedstyrtede kor.
34 Mål: 25x12,5x9,5 cm.
35 Disse forlægs uregelmæssige forløb skyldes sand
synligvis, at deres nederste del må være hugget ind i 
ældre murværk; der er næppe tale om genanvendelse 
af dele af forlæg for hvælv i korets ældre fase.
36 Jfr. note 10 og 14.

37 Ombygningen af østre skjoldbue er udført efter 
1870, da buen ønskedes rettet for en betydelig og 
vansirende skævhed. Ombygningen i vest er sand
synligvis samtidig, eventuelt udført i sammenhæng 
med tårnrummets overhvælvning (note 14 og 12).
38 Tilhører en østjysk gruppe af gulvfliser (jfr. Veng, 
DK. Århus, s. 3244 med yderligere henvisninger).
39 En sammenligning mellem grev Danneskiold- 
Samsøes tegning (Brattingsborg godsarkiv, pk. 473, 
1893-1931) og Kornerups, viser dog, at Kornerup 
ikke fuldstændig har fulgt forlægget.
40 Dette arbejde, som ifølge indb. 1915 bestod af en 
overmaling fulgt af en nymaling, medførte tilsynela
dende en vis forvanskning, jfr. note 12.
41 Grev Danneskiold-Samsøe (note 39) har: »Eod 
An(n)o i werd(nik?) fades tyd biscop lenses tha war 
her iak pausen ... preste ... samspø(!)« og »Anno dni 
mcdlxii i bisco(p?) Sch(ient?)es Tyd bleff thesse hwe- 
lynge Bildkomet«; under den sidste indskrift er skre
vet: »anno dei 1462 i Biskop Schewes Tid blev denne 
hvælving bygget« og ordet »Bildkomet« med Kor
nerups hånd rettet til »fuldkom(m)et«.
42 Om bomærkerne, jfr. Thorkild Ramskou: Jeppe 
Murers hat, i Skalk 1972/1 s. 32; her er nævnt et bo
mærke formet som ’hatten’ i Vordingborg kirkes kor, 
dvs. som en ligesidet trekant med kors i hjørnerne, 
som skulle være at se i Onsbjerg kirke. Ramskous 
teori, at det trekantede bomærke er et Golgatasym- 
bol, gendrives af Allan Tønnesen: Jeppe Murers hat - 
Golgathasymbol eller hvad, i Den iconografiske Post 
1972, nr. 2, s. 19f.
43 I Kornerups gengivelse lyder indskrifterne: 
»An(n)o ut tha var andhers petts kek kurø Sacres« 
samt »Eode(m) ano tha var h Je(n)s aus capellan has 
seuens ok Je(n)s ebbes kirkewerier«. Variationerne 
mellem denne gengivelse og den nuværende stammer 
sandsynligvis fra opfriskningen 1914.
44 F.eks. Sønder Vissing, Tem, den 1878 nedrevne 
Nebel (Voer hrd., Århus amt), Ginnerup, Nørre 
Dyrs, Ødum, Skader, og Vellev. Desuden Vejlby, 
Viby, Tunø og Vilsted (DK. Århus s. 1467, 2135, 
2387 og 2599).
45 Ifølge indb. 1915 stod den forreste af de hoseklædte 
personer med ryggen mod beskueren og en pisk(?) i 
hånden; den bageste vrængede.
46 I indb. 1915 er denne skikkelse opfattet som hø
rende til en anden scene. Paralleller til røverens pla
cering i spidsen for optoget findes dog, f.eks. i Vis- 
kinges Korsbæringsfremstilling, der som ndf. nævnt 
minder en del om Onsbjergs. Desuden i et nu for
svundet Korsbæringsbillede i Marienkirche, Gdansk, 
jfr. Ulla Haastrup: Kalkmaleri i Viskinge og kunst i 
Westfalen, i NMArb. 1967, s. 5-18.
47 I indb. 1915 anføres, at der på væggens nederste del 
var rødlige farvespor. For paralleller til tæppemøn
stringen, jfr. f.eks. Isefjordsværkstedets udsmykning
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af sakristiet i Bregninge o. 1460-80, s. 1742 og den o. 
1425-50 udførte dekoration i Viskinge, s. 1876.
48 Hertil er således anvendt lokalfarver, ligesom der 
er tilløb til formgivning ved hjælp af skygger.
49 Jfr. A. Matejcek & J. Pesina: Gotische Malerei in 
Böhmen, Prag 1955, Carl Georg Heise: Norddeut- 
sche Malerei, Leipzig 1918, C. Hölker: Meister Con
rad von Soest und seine Bedeutung für die norddeut- 
schen Malerei in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun- 
derts, Münster 1921 og Alfred Stange: Conrad von 
Soest Königstens in Taunus u.å.
50 Jfr. s. 1870 og Ulla Haastrup (note 46).
51 S. 367 og 1510 samt DK. Frborg. s. 1074; i Nødebo 
er malerierne desværre hårdt restaurerede. Desuden 
Bengt Söderberg: De gotländska passionsmålnin- 
garna och deras stilfränder. Studier i Birgittinskt mu- 
ralmåleri, Stockholm 1942, s. 260-64, samme: Sven
ska kyrkomålningar från medeltiden, Stockholm 
1951, s. 151f. og Henrik Græbe og Peder Bøllingtoft: 
Rørby kirkes kalkmalerier, i NMArb. 1983, s. 68-82.
52 Sandsynligvis er det den samme maler, der har ud
ført både den kalkmalede ramme og krucifikstavlen, 
jfr. udformningen af de kalkmalede englehoveder 
mellem rammetopstykkets indskriftsbånd og under 
spirene.
53 Også her var der spor af jernhager langs hoved
feltets kant.
54 I hjørnerne mod øst er der tydelige spor af repare
rede revnedannelser. Magnus-Petersen nævner 1874, 
at der i bordets overflade er en ca. 31,4 cm stor for
dybning, måske en helgengrav. Denne er nu skjult af 
bordets træbeklædning.
55 Jfr. A. Bartsch: Le Peintre-graveur, I-XXI, Wien 
1803-21, XI nr. 49-52.
56 Billedskæreren har fulgt forlæggene så nøje, at han 
har medtaget det øverste af ryglænene på de stole, 
som Mattæus og Markus sidder i; disse fremtræder på 
tavlen som dels en vandretliggende bue bag Mattæus’ 
hoved, dels en vinkel over Markus’. Mattæus’ luk
kede stol er en forvanskning af forlæggets, med en 
dug dækket bord.
57 De udskiftede felter er på Nationalmuseet (inv. nr. 
D12644); de måler 50,5x158 cm, mens selve skrift
felterne er 36x143.
58 Rosetterne er fornyet 1935 med støtte i gamle spor 
og - først og fremmest - i en roset på en altertav- 
levinge i Kongsted kirke (DK. Præstø s. 536).
59 Jfr. Jensen: Snedkere, s. 68-73 samt Merete Bergild 
og Jens Jensen: Rosenholm-skabet og dets mestre 
Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Riber, i 
Hist. Aarbog for Randers Amt 1987, s. 25-41. Des
uden DK. Århus s. 556. At det næppe er Groningen 
selv, som har skåret Onsbjergtavlen, antydes af dens 
bundne komposition og af det forhold, at de til dens 
motiver anvendte forlæg ikke er brugt på andre Mik
kel van Groningen tilskrevne arbejder.

60 Sammen med årstallet fandtes indskriftrester, der 
forsøgsvis tolkedes som et kronet »C4«.
61 Jfr. note 14. En mindre forsinkelse af arbejdet blev 
forklaret med, at grevskabets maler, som også var 
murer, havde været optaget af opmuringen af den 
østre hvælving i Kolby, jfr. s. 2640.
62 En mindre restaurering blev foretaget 1984. Da var 
kun Kristusfiguren alvorligt skadet.
63 De brændte dele blev senere forvekslet med et i 
Tranebjerg 1851 stjålet sæt, jfr. Møller. Se desuden s. 
2591.
64 Ved embedet. Embedsbog for Onsbjerg reside
rende kapellaner indeholdende kirkesyn 1834-1882.
65 DK. Århus s. 1413 og 2072. Lignende stager findes 
desuden i Ols (DK. Bornholm s. 358), samt i Fjel- 
strup, Sottrup og Nybøl (DK. SJyll. s. 308, 2237 og 
2276).
66 Thurah s. 25 med fig. 7-8, og KglBibl. König. Ind
skriftpladerne synes forsvundne inden 1874.
67 Thurah (note 66) og KglBibl. König omtaler Krog 
som henholdsvis rektor og lektor.
68 For Onsbjerg-krucifiksets datering og formodede 
oprindelsessted, jfr. P. Bloch: Staufische Bronzen: 
Die Bronze-Kruzifixe, i Die Zeit der Staufer, Stutt
gart 1977, bd. V, 291-300, og R. Marth: Untersu- 
chungen zu romanischen Bronzekreuzen, Europäi- 
sche Hochschulschriften, Reihe XXVIII, bd. 87, 
Frankfurt a.M. 1988 (for Onsbjerg-krucifikset speci
elt s. 31 og 366). Jfr. desuden H. Langberg: Gunhild- 
korset, 1982, s. 23f., og for de øvrige, skandinaviske 
krucifikser, P. Nørlund: To processionskrucifikser på 
Nationalmuseet, i Kunstmuseets Aarsskrift 1920, s. 
74-81, C. Nordenfalk: Konstantin den Store i Skåne, i 
Meddelanden från Lunds Universitets historiska mu
seum, Lund 1944, s. 88-136, E. Cinthio: Majestas 
Domini Crucifixi, i Meddelanden från Lunds Uni
versitets historiska museum, Lund 1958, s. 193-218, 
og M. Blindheim: En gruppe tidlige, romanske kru
cifikser i Skandinavia og deres genesis, i Kristusfrem- 
stillinger, red. U. Haastrup, 1980, s. 43-65.
69 Identiteten af denne - uglorierede - person er uvis. 
Regine Marth (note 68) afviser i brev til redaktionen, 
at det kan være en bibelsk figur, og foreslår i stedet en 
samtidig stifter, jfr. J. Deer: Das Kaiserbild im Kreuz, 
i Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschichte, 
bd. 13, Bern 1955, s. 48-110.
70 Jfr. Martin Blindheim: Brukrusifikset - et tidlig- 
middelaldersKklenodium, i Universitetets Oldsak- 
samling, Årbok 1956-57, s. 151-93. Englen øverst på 
Onsbjergkorsets stamme har muligvis holdt jord
klode, et attribut, både Michael og Gabriel kan for
synes med.
71 Nærmest kommer nok madonnafiguren fra Ran
ders fjord (NM2, inv. nr. 9092), jfr. C. R. afUgglas: 
Randersmadonnans »själ«, i Fornvännen, Helsing
borg 1945, s. 136-53.
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72 DK. Frborg. s. 2586 og s. 2788, desuden Poul Nør- 
lund i Danmarks Billedhuggerkunst, red. V. Thorla- 
cius-Ussing, 1950, s. 52f. Krucifikset fra Nørre Om
me er nu på Ringkøbing Museum. For det asym
metriske lændeklæde, jfr. desuden det »gyldne« kru
cifiks fra Ørting kirke, DK. Århus s. 2699.
73 Kopien udførtes af konservatorerne Gerda Møller 
og Hans Hein, jfr. NMARb. 1970 s. 201 og C. E. 
Møller: Onsbjerg-krucifikset, i Meddelelser fra År
hus Stift, 1970, s. 136-38.
74 KglBibl. König nævner, at monstransen står på en 
firkantet fod.
75 Sammenlignet med samtidige monstranser af 
samme type synes Onsbjerg-monstransens nuvæ
rende overdel temmelig lav, jfr. f.eks. Didron Ainé: 
Manuel des oeuvres de bronze et d’orfévrerie du 
moyen age, Paris 1858, s. 168f. med fig. 133, C. R. 
Ugglas: Bidrag til den medeltida guldsmedkonstens 
historia, I, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens Handlingar, del 50:3, Stockholm 1941, 
s. 33f., og O. ter Kuile: Koper & Brons, udst. kat. 
ude. af Rijksmuseum Amsterdam, 1986, s. 31f., kat. 
nr. 28-34.
76 I forbindelse med overførslen kan monstransens 
fod tillige være fornyet, formentlig på bekostning af 
greven eller godsforvalter August Kruuse (AK?).
77 Ifølge gavebrevet (kopi dateret 18. marts 1923 på 
Nationalmuseet, jnr. 39/46), skulle donationen træde 
i kraft, når den sidste descendent af A. C. Danne- 
skiold-Samsøes forældre var død.
78 Mackeprang: Døbefonte, s. 98 og 406.
79 I forbindelse med indretningen af et kalkgemme i 
kirkens vestende 1808 klages dog over, at døbefonten 
er blevet tilsmudset, hvilket antyder, at den på dette 
tidspunkt havde sin plads i vest, jfr. note 14.
80 Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, ved 
Holger Rasmussen 1983, s. 49.
81 Thurah s. 28: »I Funten, som er smukt bygt med 
Tral-Verk, og malet, læses dette ...«.
82 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-ska- 
bet og dets mester. Mikkel van Groningen og Laurids 
Andersen Riber, i Historisk Årbog for Randers Amt 
1987, s. 25-41 (note 21), og samme: Niels Jensen - 
billedskærer i Aalborg -1615-1645, i Fra Himmerland 
og Kjær Herred, 1989, s. 5-30, især s. 25-27. På alter
tavlen i Tranebjerg er ligeledes et par figurer, som 
tilsyneladende er skåret af Christen Jensen. Fra 
samme værksted som Onsbjerg kirkes prædikestol er 
desuden muligvis hermerne på Gladsakse kirkes præ
dikestol (DK. Kbh. Amt s. 364).
83 1935 fandtes både en del brud i stolens snitværk og 
mangler som halvmåner, bånd, et løvehoved og flere 
hængestykker. I rammestykket nærmest opgangen 
konstateredes not- og taphuller, som viste, at stolen 
tidligere havde haft tilsluttende †opgangspanel.
84 Jfr. note 64 og Rasmussen: Billedsnidere, s. 16: I

1849(!) havde man i de fire kirker på Sydsamsø op
stillet nogle forfærdelige »havebænke«. Et af de ud
skiftede stolestader blev anbragt i alderdomshjem
mets have, en anden i nabohaven.
85 Udskrift af Samsø branddirektorats vurderings- 
protokol, Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756- 
1916.
86 Muligvis en skriftestol beregnet til sognepræsten; 
jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 113: »I kirker, som havde flere præster, havde hver 
præst sin egen skriftestol.« Sml. Besser.
87 En lignende stol, med gardinomhæng øverst, ses 
på ældre fotografier og er omtalt i Marinus Ander
sens korrespondance dec. 1951.
88 Thurah s. 26: »I Choret er et gammelt Munke- 
Skab med Aars-Tal 1522«.
89 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.
90 Jfr. skrivelse fra Kirkemininisteriet august 1935, 
med tilladelse til anskaffelse af salmenummertavler 
med løse tal.
91 1902 udtryktes ønske om fire nye tavler til den nye 
salmebog, jfr. note 14. O. 1910 fandtes syv tavler. Af 
både de gamle og de nye tavler er der nu syv.
92 Larsen s. 67.
93 De øverste arme blev 1988 genfundet. Kronen var 
da netop afrenset efter i mange år at have været malet 
sort.
94 Nyrop: Kirkeklokker, s. 110.
95 Merete Bergild og Jens Jensen: Rasmus Christen
sen - en århusiansk billedhugger fra sidste halvdel af 
1600-tallet og hans arbejder i østjyske kirker, i Øst
jysk Hjemstavn 1987, s. 9-21. Ingen af de epitafier, 
som Rasmus Christensen her tilskrives, er regnskabs- 
mæssigt dokumenterede. Til forskel fra epitafiet i 
Onsbjerg er de alle prydet med de afdødes portrætter 
og har dydefigurer til siderne.
96 Den af Rasmus Christensen udførte og 1670 staf
ferede altertavle i Voldby (Randers amt) er både sig
neret »R.C.S. Beleds« (Rasmus ChristenSen Billeds- 
nider) og »R.C.S. Maler«, mens prædikestolen i 
Hadbjerg (Randers amt) har malet indskrift 
»R.C.S.B. 1663« og »R.C.S.M. 1664«. Da Rasmus 
Christensen i øvrigt omtales som billedskærer, be
høver der ikke at være tale om en identitet mellem 
ham og maleren med de samme forbogstaver - om
end forekomsten af signaturen RSM på epitafiet i 
Onsbjerg nok kan tages som en bekræftigelse af for
bindelsen til Rasmus Christensen.
97 Ifølge bl.a. Thurah s. 27 var Laurits Fogh bror til 
borgmester i København Jørgen Fogh, Griffenfelds 
svoger. Dette kan dog ikke umiddelbart verificeres, 
jfr. f.eks. slægtsoversigten i J. Hoffmeyer: Blade af 
Aarhus Bys Historie, 1904-11, 1,2 s. 498f.
98 Thurah s. 27.
98Jfr. note 14. Det tunge epitafiums ophængning er
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allerede omtalt som problematisk 1830 og 1842. Flere 
gange i 1900’rne har der atter været problemer med 
det genopsatte epitafium.
100 Jfr. bl.a. epitafier over anonymt ægtepar 1665, i 
Århus Vor Frue (DK. Århus s. 1202, nr. 4), over sog
nepræst T. Nielsen Ferslev, opsat 1666 i Ørsted kirke 
(Randers amt), over M. Thygesen Hviid og hustru, 
opsat 1668 i Randers S. Morten, og over Anders Vin
ding †1682, i Vejerslev kirke (Viborg amt).
101 Otto Norn: En østjysk billedskærerslægt fra det 
attende Aarhundrede, i NMArb. 1939, s. 43f. Jens 
Jensen I var den første af tre Samsø-billedskærere af 
samme slægt og navn.
102 Ifølge Thurah s. 27 var Anneche Nielsdatter Fogh 
søster til Laurids Nielsen Fogh, epitafium nr. 2. Jfr. 
Norn (note 101, s. 46). Christian Hansen Merchels 
dødsår er ikke anført, men må ud fra oplysningerne 
om hans fødselsår og alder være o. 1725.
103 Jfr. begravelse nr. 49, ejet af superintendent Lau
rids Berthelsen, †1588 (DK. Århus s. 912). Desuden 
†gravsten nr. 21, 24 og 25, over Laurids Berthelsen og 
hans familie (smst. s. 822f.).
104 Thurah s. 26, jfr. KglBibl. König med så godt som 
enslydende afskrift og beskrivelse.
105 MarmDan. II, 190. I gengivelsen af indskriften her 
hedder det, at de to døtre hvilede i »Aarhuus Dom- 
Kirke hos deres Mænd«.
106 Således nævner Larsen s. 60 et epitafium over en 
provstinde, †1599, i Besser kirke og s. 66 et epitafium 
over en provstinde, †1579, i Onsbjerg kirke!
107 Thurah s. 26.
108 Mule var af adelsslægt, jfr. A. Thiset: Stamtavler 
over danske adelsslægter, VI, 1905, s. 183.
109 Jfr. DaSagn III, nr. 582-83, samt Siegfred Svane: 
Danske Helligkilder og Lægedomskilder, 1984, nr. 
351 s. 89f. (»Else Made kilde eller Hellig Kors kilde, 
Tranebjerg sogn«), Larsen betragter (s. 66) fejlagtigt 
det på dette tidspunkt ophængte krucifiks som en 
trækopi af en original, som skulle være indleveret til 
Det antikvariske Museum i København.
110 Resen s. 43. For forbindelsen mellem krucifiksets 
ophængning og altertavlens staffering, jfr. DaSagn 
III, nr. 584.
111 Ifølge den første del af teksten er der tale om to 
forskellige forlis, hvoraf det første svarer til det sid
ste, der omtales på *mindetavlen.
112 Jfr. mindetavle nr. 2, hvor Peder Rasmussens skib
brud ligeledes er mindet; her fremgår det, at det kuld
sejlede skib havde forladt Samsø 9. marts 1775.
113 Under den nuværende tekst anes en tilsvarende 
følgende en ældre retskrivning; under 29. Marts såle
des 29. Marty etc. S. Jensen kan ikke med sikkerhed 
identificeres.
114 Ifølge Larsen (s. 67) rummede kirken dels en tavle 
til minde om jagten Cicilia, der gik under 9. marts 
1775, dels, over pulpituret, en tilsvarende over »3 af

Fig.45. Detalje af epitafium nr. 1, luthspillende engel, 
sml. fig. 31 (s. 2699). NE fot. 1988. - Detail of wall 
monument no. 1, angel playing the lute; cf. fig. 31.

bølgerne opslugte jagter, som skete i året 1772, 
13. marts.« På tavlen i Samsø Museum, Tranebjerg, 
er der tale om tre forskellige forlis. Men da det ene 
fandt sted 13. maj 1772, kan der, opmalingen taget i 
betragtning, udmærket være tale om den samme 
tavle. Ifølge Poulsen s. 254, note 31, stammede den 
hos Jens Snedker Jensen ophængte mindetavle fra 
Onsbjerg kirke.
115 Thurah s. 29. Jfr. DaAtlas s. 256, vedr. Onsbjerg: 
»Daaben er givet af Jörgen Jensen v. Stavens 1690. 
Han har og bekostet en Tavle, som forestiller et Skib, 
der forgaar, samt Folkenes Navne, som med samme 
undergik 1692«.
116 Korsets sider er skjult bag murværket og kan ikke 
nærmere beskrives.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 184
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117 Jfr. f.eks. sten i Århus Domkirke og Hundslund 
(DK. Århus s. 755 og 2674f.).
118 Begyndende på den øvre kant ses således: »Jeg ved 
at min frelser lefver ... id sk ... skal se Gvd. Iob 19«. 
Muligvis er denne indskrift også tilføjet ved stenens 
genanvendelse.
119 Stenens type er almindelig i og omkring Århus, 
omend der ikke kan peges på noget værkstedsfælles- 
skab.
120 De to sidste motiver kan muligvis tolkes som hen
holdsvis Moses foran den brændende tornebusk og 
Noahs ark. Disse står eventuelt som prototyper på 
motiverne i stenens øvre cirkelfelter, idet Noahs ark 
peger frem mod Jesu opstandelse, Moses foran torne
busken mod Jesu fødsel.
121 F.eks. Køge S. Nicolai, Tårnby og Roskilde Dom
kirke (DK. Kbh. Amt s. 262, 302, 2074 og 2076), 
Ølstykke, Stenløse og Skuldelev (DK. Frborg. s. 
2350, 2401 og 2595), samt Kirke Eskilstrup og Mør- 
køv, s. 319 og 803.
122 Langs indskriftfeltets yderkanter anes versaler, 
sandsynligvis spor af den oprindelige, før stenens 
genanvendelse borthuggede indskrift. Det tomme 
felt under indskriftfeltet synes ikke på noget tids
punkt behugget.
123 Det er sandsynligvis denne sten, om hvilken der 
fortælles, at den oprindelig er sat over en provst 
Svane på Bisgaard, hvis bomærke, to faner over et 
kors, var udhugget på den. Disse blev afhugget,

hvorpå andre har benyttet stenen (DaSagn III, nr. 
623).
124 Navnet på Rasmus Pedersens anden hustru er for
svundet, ligesom Barbra Sørrensdatters bryllups- og 
dødsår. Blev hun født 1715, er hun gift med den 30- 
årige Rasmus Pedersen 1751 og død 67 år gammel 
1782, efter 31 års ægteskab.
125 Denne sten skal efter overleveringen have været 
blandt de sten, samsingerne byttede sig til for korn i 
Norge. Det fortælles, at den oprindelig var lagt over 
en præst og hans kone, hvis portrætter er udhugget 
derpå (DaSagn III, nr. 623).
126 Da stenen ses på et fotografi fra 1919, kan ind
muringen være sket efter at synet o. 1910 ønskede de i 
gulvet liggende ligsten taget op og indsat i muren.
127 Resen s. 44. De afdøde synes desværre ikke at 
kunne identificeres (venligst oplyst af Knud Prange).
128 Stenens type har sandsynligvis svaret til gravsten 
nr. 1 i Kolby og til en del sten i og omkring Århus, 
f.eks. i Tilst (DK. Århus s. 1585).
129 Sandsynligvis en gård på øen, hvis navn sidenhed 
er omdannet til et slægtsnavn, jfr. Poulsen s. 101.
130 Stenen har muligvis svaret til stenene over hen
holdsvis Jørgen Stub og hustruer (1749), samt Olle 
Pedersen Nørager og hustru (o. 1763), i Kalundborg 
Vor Frue.
131 Den næsten udviskede indskrift begyndte »Her 
Under Hviler Den i Livet Dy(derige eller -del
skende)«, en form, der altid bruges om en kvinde.



Fig.1. Ydre, set fra sydøst. Akvarel af Magnus-Petersen 1874. - Exterior seen from the south-east. Watercolour.

BESSER KIRKE
SAMSØ HERRED

Sognet omtales 1424.1 Kongen havde patronatsretten 
frem til 1661, da den overgik til Joachim Gersdorffs 
arvinger sammen med kirkens andel af tienden. Kon
gens andel forblev hos bispen af Århus; men allerede 
1670 tilkendtes den arvingerne mod erstatning til bi
spestolen.2 Kirken har tilhørt øens skiftende ejere (s. 
2558), indtil den overgik til selveje 1915.

Af herredsbogen fremgår, at Besser 1661 var anneks 
til Onsbjerg, men antagelig i forbindelse med præ
stegårdens flytning 1689 blev den hovedkirke (jfr. 
Onsbjerg s. 2671).3

Sagn. Besser kirke skal være bygget af en bjerg
mand i Trælbjergs Høje, der som betaling ønskede, at 
hans navn skulle nævnes, når kirken var fuldført.4 
Som forklaring på kirkens beliggenhed berettes, at

kirken først skulle have ligget uden for Besser by. 
Men det, der byggedes om dagen, blev revet ned om 
natten og flyttet op på den bakke, hvor kirken nu 
står. Det besluttedes da at bygge den her. Da den var 
fuldført, og man første gang skulle ringe med klok
ken, fløj denne ud af et glamhul og ned i et kær. Den 
blev gravet op igen og hængt op i tårnet.5 Det be
rettes også, at der i kirken har været ophængt to †fa- 
ner (jfr. s. 2734), som papisterne på reformationstiden 
plejede at indvie sædemarken med.6 Endelig har Bes
ser kirke sin nisse, der bor på en bundt klude over 
klokkerne. Men om søndagen, når der ringes, skjuler 
han sig i en lille høj. Engang drillede han klokkeren 
ved at binde klude om klokken, så den ikke gav en 
lyd fra sig.7

184*
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Fig.2. Nordre kirkegårdsportal (s. 2720), set fra syd
vest. NE fot. 1988. - North gateway into the churchyard 
seen from the south-west.

Møntfund. I slutningen af 1960’erne blev der fra fyl
den under skibets gulv fremdraget tre mønter, hvoraf 
den ældste er en mecklenborgsk hulpenning.8 På kir
kegården er der over en årrække fundet fire mønter, 
som 1958 indsendtes til Nationalmuseet. Den ældste 
er fra Christoffer I.s tid.9

Kirken er højt og ensomt beliggende, kun om
givet af et par gårde, knapt halvanden kilometer 
syd for Besser ved landevejen fra Langemark.

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser til 
de tre sider. 1812 blev arealet syd for kirkegår
dens vestlige del taget i brug til »de militære 
dødes begravelse«,10 og 1910 blev det tilsvarende 
areal syd for den østlige del inddraget til be
gravelsesplads.11 Senere er den yderligere udvi
det mod syd. 1847-48 planeredes den for penge 
indsamlet blandt beboerne.12

Hegn og indgange. Kirkegården omgives til alle 
sider af stendiger, dog er en strækning mod øst, 
fra ligkapellet til nordøsthjørnet, hegnet af en 
mur, der hovedsagelig er opført af rå kamp af
dækket med vingetegl; i sydenden indgår tillige 
tegl foroven. Dens midterste del er en rest af den 
nedennævnte †kirkelade. Kirkegårdens hegn 
omtales første gang 1715, da de benævnes som 
»gemen mur af kamp«.13 Af diget i den ældre 
afgrænsning mod syd (fig. 1) var strækningen 
fra det østre hjørne til den murede portal ud for 
våbenhuset bevaret til o. 1919.14

I kirkegårdens nordøstre hjørne er en muret 

portal (fig. 2) med køreport og ganglåge. Åb

ningerne er falsede til begge sider, porten med 
rundbuet overdækning og lågen med fladbuet. 
Portalens aftrappede kam er tækket med munke 
og nonner, der har fald til begge sider. Gesimsen 
har et enkelt udkraget skifte, der delvis ledsages 
af et savskifte. I åbningerne er hvidmalede træ- 
tremmelåger. En muret portal (fig. 4) med rund
buet, falset fodgængerlåge står i dag uden for
bindelse med kirkegårdens hegn (jfr. ovenfor). 
Kammen har gesims af et let fremspringende 
skifte over hulkel og rundled og er afdækket 
med vingetegl lagt med fald til begge sider. 
188115 udbedredes dens bueslag, og 196816 pilo
teredes fundamentet. Til den nyere del af kirke
gården er der adgang fra øst ad en køreport flan
keret af murede piller hvori er ophængt hvid
malede trætremmelåger. Kirkesynet ønskede 
1799 at gøre alle lågerne selvlukkende ved at op
stille en anordning bestående af en pæl med ved
hæftet jernkæde og bom (jfr. fig. 5). †Riste i nor
dre og søndre låge omtales henholdsvis 1725 og 
1799;13 den nordre fjernedes 1868.15

Bygninger mm. på kirkegården. Et hvidkalket, 
teglhængt ligkapel opførtes 1920-2111 i sydøst- 
hjørnet af kirkegårdens ældste del og blev 196516 
udvidet med en tilbygning indeholdende toilet 
og redskabsrum.

I den nordligste del af kirkegårdens østmur 
indgår, som nævnt, den ca. 17,3 meter lange 
vestmur af en †kirkelade. Derudover ses enkelte 
fundamentsrester af gavlene. Det bevarede mur
værk er opført af rå marksten i mørtel. En se
nere †bygning på samme sted, »Ringerhuset«, 
der var opført med delvis genanvendelse af kir
keladens murværk, blev erhvervet af kirken o.

Fig.3. Beliggenhedsplan 1811. - Site plan 1811.
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Fig.4. Søndre kirkegårdsportal (s. 2720), set fra syd
øst. NE fot. 1988. - South gateway into the churchyard 
seen from the south-east.

1929 og nedrevet 1949.17 På området er nu an
bragt adskillige ældre gravminder.

Et 3/4 alen bredt fortov af småsten blev lagt 
rundt om kirken 1873.17 1932 indhentedes tilbud 
på en brolægning lagt i beton.11 Sidstnævnte er 
1990 udskiftet med en pikstensbrolægning.

BYGNING
Kirken består af et skib, der formentlig er opført midt 
i 1200’rne, mens det oprindelige kor i senmiddelal
deren erstattedes af et større. Desuden forlængedes 
skibet mod vest, og der blev rejst en række tilbyg
ninger: Et nu nedrevet †sakristi ved korets nordside, 
våbenhus ved skibets syddør samt tårn i vest. Orien
teringen afviger en smule mod syd.

Af det regelmæssigt udstukne skib er bevaret 
langmurene, mens der ikke er konstateret rester 
af det tilhørende kor.

Materiale og teknik. Murværket, der oprindelig 
har stået i blank mur, er opført af munkesten i

Fig.5. Søndre kirkegårdsportal med selvlukkende 
tremmelåge (s. 2720), set fra våbenhuset. Maleri af 
Martinus Rørbye 1847. Gengivet efter Dyveke Hel
sted, Eva Henschen, Bjarne Jørnæs og Torben Me
lander: Martinus Rørbye 1803-1848, 1981, s. 184. - 
South gateway seen from the porch. Painting 1847.

munkeskifte over syld af rå kamp. Et tilbage
spring på indersiden af sydmuren i 2. og 3. fag 
ca. halvanden meter over gulvet (fig. 12) kan 
tyde på, at muren herover er delvis ommuret.

Døre. Syddøren er fortsat i brug, men helt 
ændret 1886.15 Den tilmurede norddør overdæk
kes udvendig af et rundbuet halvstensstik med 
prydskifte af rette løbere.

På vestsiden af den yngre østgavl ses spor af 
skibets oprindelige, lavere †tag.

Ændringer og tilføjelser. Ved middelalderens 
slutning skete store forandringer. I løbet af kort 
tid opførtes nyt kor, skibet forlængedes mod 
vest og der indbyggedes hvælv. Et †sakristi var 
formentlig samtidigt med koret, mens våbenhus 
og tårn er lidt yngre.

Ældst er koret, der i en kort periode har hævet 
sig over det lidt bredere og dengang lavere skib 
(jfr. nedenfor). Murene er af munkesten og af
sluttes foroven af en dobbelt falsgesims. En op
rindelig, nu tilmuret, fladbuet dør i nordmurens 
østfag har ledt ud til et †sakristi. I øst er et til
muret, fladrundbuet vindue.18 Gavlen (fig. 6)
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Fig.6. Kirken, set fra 
nordøst. NE fot. 1988. - 
Church seen from the 
north-east.

krones af 11 let brynede kamtakker og prydes af 
to cirkelblændinger og syv foroven falsede høj
blændinger, der rejser sig over et savskifte i 
gavlfoden.19 I den midterste blænding er en lys
sprække med aftrappet overdækning. Taggav
lens inderside er opmuret af rå marksten med 
teglstumper indtrykkede i fugerne. Ved korets 
opførelse blev det meste af skibets østgavl ned
revet og erstattet af en lidt tyndere mur,20 som 
korets langmure og gesims er ført ind over (fig.
11). Herover rejser sig en gavltrekant, der, indtil 
en højde svarende til skibets senere murkrone- 
højde, er samtidig med korets murværk.21 For
neden i øst, under korets bjælkelagshøjde, er 
murværket af rå kamp, derudover af teglsten. 
Udvendig ses, at gavltrekanten er skævt anbragt 
i forhold til skibets hjørner.

Korets indre overdækkes af to 1868 fornyede 
†hvælv, der oprindeligt hvilede på forlæg i mu
rene.22 Den glatte, spidse korbue er jævnald
rende med koret.

Skibets vestforlængelse er opført af munke
sten,23 der i nord rejser sig over en synlig syld af 
rå kamp. Byggeriet indledtes med nedrivning af

skibets vestgavl, hvorefter forlængelsens lang
mure opførtes. Over skibets oprindelige mur
højde afsluttedes de omkring to meter højere 
mure med stående fortandinger lidt øst for ski
bets oprindelige vesthjørner. Den kraftige nord
mur indeholder en ligeløbstrappe (fig. 44), der 
giver adgang til loftsrummet. En fladbuet dør 
østligst i væggen leder ind til trappen, der har 
delvis ommurede trin og overdækkes af et me
get uregelmæssigt forløbende, spidsbuet tønde
hvælv. Trapperummet oplyses af en smal, fire 
skifter høj lyssprække. Overdøren, hvis afdæk
ning er borthugget, udmunder lavt i nordvestre 
hvælvlomme. Forlængelsen har i syd haft et 
stort, spidsbuet vindue, hvis halvstensstik ud
vendigt tangerer langmurens dobbelte falsge
sims.

Skibets forhøjelse med godt to meter var, som 
nævnt, forberedt ved opførelsen af vestforlæn
gelsen og udførtes i samme teknik som denne. 
Den noget uklare øvre afslutning af østhjør
nerne (fig. 11) skyldes den ovenfor omtalte 
skævhed i gavlen.24 Samtidig med forhøjelsen 
fuldførtes skibets østre gavltrekant,25 der krones
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Fig.7. Plan. 1:300. Målt af HeJ 1981, suppleret og tegnet af Mogens Vedsø 1991. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p. 9.

af 11 let brynede kamtakker. I gavlen er en op
rindelig, 46 cm bred, fladbuet gennemgang, der 
forbinder korets og skibets loftsrum.

Efter forhøjelsen blev vestforlængelsen og 
skibet o. 1475 (jfr. kalkmalerier) overdækket af 
fire fag krydshvælv, der adskilles af falsede, 
spidse gjordbuer. Hvælvslagningen er, af hen
syn til dørstederne, disponeret med to store, 
omtrent kvadratiske, fag i vest og to kortere fag 
i øst. Vestforlængelsen har hvælvforlæg i væg
gene, mens hvælvene i skibets ældste del hviler 
på falsede vægpiller med let fremspringende, 
retkantede kragbånd.26 Skjoldbuerne, hvoraf 
den østre er tilpasset korbuen, er spidse.

Der kan efter hvælvarbejdets afslutning næp
pe være forløbet lang tid; antagelig har man op
ført det tre stokværk høje tårn allerede inden re
formationen. Materialet er munkesten i munke
skifte på en synlig syld af rå marksten. Østmu
ren bæres af en aflastningsbue i højde med mel- 
lemstokværket og skibets loftsrum, mens 
gavlene efter samsk sædvane er placerede i nord 
og syd. Sydsidens forstærkningsmur og støttepille 
(fig. 10) er senere tilføjelser. I vest er en oprinde
lig, falset dør, hvis rundbuede afdækning er for
nyet i forbindelse med anbringelsen af et yngre 
vindue. Indenfor anslagsfalsene er 20-25 cm 
dybe stængebomhuller og i sydsiden desuden en 
indmuret træklods med et boret hul til en 
låseanordning.

Tårnrummet forbindes i sin fulde bredde med 
skibet af et kun helstensdybt, spidst bueslag, jfr. 
aflastningsbuen i mellemstokværket. Til de øv
rige sider hviler hvælvet på forlæg i væggene. 
Midt på nordvæggen er umiddelbart under 
hvælvet en tilmuret 80x70 cm stor, fladbuet ni
che?27

Mellemstokværket har i øst en spids aflast
ningsbue, der er spændt ud mellem nord-og 
sydvæggen og som bærer klokkestokværkets 
østmur.28 Buestikket er halvanden sten højt og 
opmuret med vekselvis en løber og en binder 
yderst i stikket. I vest er anbragt en falset, flad
buet glug, der indadtil åbner sig i en dyb, flad
buet niche med dobbelt binderstik. I begge sider 
af nichen er henholdsvis 14 og 29 cm dybe stæn
gebomhuller. I niveau med gluggens underkant 
ses i tårnets tre frie sider en serie to skifter høje 
bjælkehuller, der ved hjørnerne forløber radiært 
gennem murene. Stokværket overdækkes af et 
bjælkelag, der hviler på indmurede ankerbjælker i 
nord- og sydvæggen. Begge bjælker er samlede 
af to stykker (jfr. Tranebjerg, s. 2575), og den 
nordre har endnu bevaret sine udvendige anker
forskud af smedejern.

Klokkestokværket har til alle fire sider et fal
set, fladbuet glamhul i et spejl, der mod nord er 
let tilspidset, mod de andre sider nærmest rundt. 
Indadtil er glamhullerne overdækkede med, for
trinsvis genanvendt, tømmer, der i syd og øst
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Fig.8. Kirken, set fra sydøst. NE fot. 1988. - Church seen from the south-east.

formentlig stammer fra en bindingsværkskon- 
struktion. I vest indgår dele af en klokkestol 
med udskæringer til klokkeakslen. Over det 
nordre glamhul ligger inderst et ca. 16x20 cm 
svært træstykke (fig. 45) med en kraftig not i 
sydsiden, formentlig en stolpe fra en bulkon
struktion.29 Tæt ved gulvet ses i alle fire sider 
yderligere en serie bjælkehuller, der, som de 
ovenfor nævnte, forløber radiært ved hjørnerne.
70 cm under murkronen findes i væggene fire 
indmurede ankerbjælker, der tilsammen udgør en 
ramme. Af de tilhørende otte ankerforskud er 
bevaret to ved nordvesthjørnet samt et ved 
hvert hjørne i sydvest og nordøst.

Gavltrekanterne (fig. 10) krones hver af ni let 
brynede kamtakker og har et tilsvarende antal 
fladbuede højblændinger over et savskifte i tag- 
fodshøjde. Nordre gavls inderside er opmuret af 
rå kamp med teglstumper i fugerne, mens in

dersiden af den søndre taggavl er af munke
sten.30

Våbenhuset foran skibets syddør er formentlig 
jævnaldrende med tårnet og opført af munke
sten over en sporadisk synlig markstenssyld. 
Begge langmurene krones af falsgesimser. I vest 
er en oprindelig, fladbuet lysåbning, der nu er 
tilmuret, men som var åben endnu 1813. Østsi
dens vindue, der er indsat 1868, har afløst en 
ældre åbning på dette sted. Gavlens fladbuede, 
falsede dør er udvidet flere gange og stammer i 
sin nuværende udformning fra 1885.15 Herover 
krones den glatte taggavl, der i midten har en 
rektangulær lyssprække, af ni kamtakker.

Det nedrevne †sakristi ved korets nordside har 
ikke efterladt sig andre spor end førnævnte til
murede dør i østfaget. Da døren synes oprinde
lig i kormuren, må sakristiet være planlagt og 
muligvis tillige opført samtidig med koret.
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Fig.9. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse. 
Kilderne giver kun sparsomme meddelelser om 
ældre reparationer. En halvstenstyk udmuring 
mellem ribben og den østre skjoldbue i sydøst- 
hjørnet af skibets østre hvælvfag er formentlig 
forårsaget af en tidligere placering af prædike
stolen og dens himmel. Synet ønskede 1715 en 
revne i tårnets sydside sammenbundet med 
murankre.13 Det er antagelig disse statiske pro
blemer, der har foranlediget opførelsen af de tid
ligere nævnte forstærkninger på dette sted. 1868 
anmodede synet om at få to ankerbjælker, hvis 
forskud endnu ses på langmurene (fig. 11), fjer
net fra koret »under buen«.15 Resultatet af den 
ønskede ændring blev, at de oprindelige †hvælv 
i koret samme år erstattedes af nye krydshvælv. 
Disse bæres af spidse gjord- og skjoldbuer på 
falsede vægpiller, og ribberne har et tilspidset 
profil. Hvælvenes udformning er nært beslægtet

med korhvælvet i Tranebjerg og må formodes 
opført af »grevskabets murermester«, der tillige 
fornyede et hvælv i Kolby (jfr. s. 2581 og 2640).

I tårnrummet blev o. 1868 opmuret et pulpi
tur, hvis murede front mod kirkerummet prydes 
af en halvsøjle på hver side af den rundbuede 
døråbning (fig. 9). Rummet under pulpituret 
tjener siden 1980’erne som præsteværelse.

Fyr- og Vagervæsenet opsatte 1974 en nu fjer
net †fyrlygte i tårnets østre glamhul.17

Vinduer. Over det oprindelige skibs to sydvin
duer ses rester af spidsbuede åbninger, der for
mentlig er samtidige med forhøjelsen. Vest for 
nordsidens vestligste vindue er bevaret vestsi
den og det meste af stikket af et fladbuet vindue, 
der formentlig er middelalderligt, men yngre 
end skibets forhøjelse. Den øverste del af stikket 
ledsages af et prydskifte. Vinduerne omtales 
1817 som »gamle og skidne«, og 1824 indsattes
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Fig.10. Tårnets sydside (s. 2723). NE fot. 1988. - 
South wall of the tower.

tre nye fag; to år senere var kun to fag gamle. 
1868 blev åbningerne egaliserede og forsynet 
med rundbuede støbejernsrammer.15 Korets 
nord- og tårnets vestvindue har afløst ældre, 
større vinduer.

†Gulve. 1715 var gulvet »sammenpikket« af 
små stykker sten og ujævnt, til omlægningen 
krævedes 1500 nye mursten.13 1854 var alt for
nyet.15

Tagværkerne er alle nye, af fyrretræ, med en
kelte, genanvendte egespær.

Fig.11. Udsnit af kirkens sydside med sammenbyg
ningen af kor og skib (s. 2722). NE fot. 1988. - Sec
tion of the south side of the church where the chancel and 
nave join.

†Tagbeklædning. 1725 anskaffedes hulsten til 
tårnet.13 1871 ønskede kirkesynet indsat otte 
glastagsten, for at give lys til loftet.15

Opvarmning. 1884 anskaffedes to †kakkel- 
ovne,15 der 1924 erstattedes af en kalorifer i vest
forlængelsen. 1967 installeredes et oliefyret cen
tralvarmeanlæg.17

Kirken står i dag hvidkalket med nye, røde 
tegltage. Adskillige af kamtakkerne afdækkes 
med munke og nonner. Våbenhusets og skibets 
gulve er belagt med gule mursten på fladen, 
mens korets gulv, der i østfaget er hævet et trin, 
har gule kvadratiske fliser.

KALKMALERIER

1893 undersøgte Jacob Kornerup kirken for 
kalkmalerier og fandt et våben for Århus-bispen 
Jens Iversen Lange.31 Det blev afdækket samme
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Fig.12. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east.

sommer og genrestaureret 1968. 1948 fremkom 
malerier på kirkens nordvæg; de aftegnedes af 
maleren Arne Grundorf, men fandtes for øde
lagte til at kunne stå fremme.

O. 1475 er der på østkappen i skibets 1. fag 
malet et våben for Jens Iversen Lange, biskop i 
Århus 1448-82 (jfr. fig. 12). Skjoldet, som sidder 
lidt syd for kappens midte, omgives af en rød og 
grøn kant.

†Kalkmalerier. O. 1475(?). Jævnaldrende med 
våbenskjoldet var muligvis et enkelt sparremøn
ster, malet i rødt på ribberne i skibets 2. og 3. 
fag og tilsyneladende fremdraget samtidig med 
skjoldet.32 Til udsmykningen hørte formentlig 
også nogle fragmenter på kirkens vægge: Et 
skjold med en halvmåneformet figur og måske

en del af et planteslyng vest for nordvinduet i 
skibets 2. fag. En lignende bladornamentik sy
nes også have omgivet nordvinduet i skibets 1. 
fag.33 Over tårndøren fandtes et Jesumonogram 
og en samling former, af sognepræst Folmer 
Schjøth tolket som fødderne, halen og muligvis 
ørerne af en ræv. Øst for disse fragmenter er der 
på Grundorfs tegning vist tre fuglefødder og en 
klov(?) samt et par næbagtige trekanter. Mulig
vis har der på dette sted været en fremstilling af 
ræven og gæssene.34

INVENTAR
Oversigt. Den romanske granitfont, af den såkaldte 
Kalundborgtype, er i dag ene om at repræsentere 
middelalderen. Et par senmiddelalderlige †helgenfa-
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Fig.13. Opstandelsen. Maleri i altertavlens topfelt, 
sml. fig. 15 (s. 2731). NE fot. 1988. - The Resurrection. 
Painting in the top panel of the altar-piece, cf. fig. 15.

ner synes dog indtil 1600’rnes slutning bevaret i kir
ken. Indbygget i en nyere degnestol er et panel med 
foldeværksfyldinger, formentlig udført o. 1550. I 
årene op til og lige efter 1600 synes inventaret gen
nemgribende fornyet. Årstallet 1589, som både ses på 
altertavlen og en lysekrone, fandtes således også på et 
†stoleværk; prædikestolen er skåret 1602. En alterkalk 
fra 1671 bærer øens ejer 1674-76, Peder Griffenfelds 
våben, mens en (†)messehagel fra 1725 formentlig er 
skænket af Christian Danneskiold-Samsøe, der dette 
år forsynede flere af øens kirker med altertekstiler. 
Klokken stammer fra 1782, mens 16-1700’rne i øvrigt 
hovedsagelig repræsenteres af gravminder. Farvesæt- 
ningen af alterparti og stole er sket i 1960’erne i sam
råd med Ernst Trier, Vallekilde.

Alterbordet består af en simpel trækasse; dog ses 
op ad korets østvæg en muret blok, ca. 180x45 
cm. Det kan ikke afgøres, hvorvidt denne blok 
strækker sig ind i trækassen. Bordet dækkes af 
alterdug og -klæde, 1980, udført af væver Molly 
Olsson. Af blåt lærred med to guldindvirkede 
korsmotiver.

Altertavle (fig. 15), med malet årstal 1589, be
stående af postament, storstykke med fire frisøj- 
ler, topstykke og trekantgavl. Til siderne er 
stor- og topvinger.

De korintiske storsøjler, som hviler på fyl- 
dingssmykkede fremspring, har prydbælter, der 
under et bånd med rudebosser bærer rig ud
smykning: På bagsiden kartoucher med fugle, 
englehoveder og rudebosser, på forsiden oval

felter hvorom forskelligt formede bladborter og 
kartoucher med dels frugtophæng, dels enten 
basunengle, rosetter eller kvinder med palme
grene. Ovalfelterne udfyldes af evangelistfrem
stillinger: Fra nord Mattæus (fig. 17a), siddende 
i et rum med flisegulv med englen på sin højre 
side.35 En langskægget Markus (fig. 17b) foran 
en pult på et bord med den snerrende løve ne
denunder. Lukas, der fornemt læner sig tilbage i 
en svunget stol,36 og Johannes, som sidder på 
jorden med benene trukket op under sig.

Storstykkets glatte midtfelt, der indrammes 
af profilliste med tandsnit, rummer foran an
bragt krucifiks (fig. 14), hvis korstræ har for
sænkede profilfelter og øverst udskåret kartou
che med »INRI« i reliefversaler. Den fritskårne 
figur måler 65 cm; den har forholdsmæssigt lille 
hoved med tornekrone og sirligt bølget hår, 
stor, hvælvet brystkasse og udflagrende lænde
klæde. Overlagte fødder med højre øverst. Side-

Fig.14. Krucifiks i altertavlens storfelt, sml. fig. 15 (s. 
2728). NE fot. 1983. - Crucifix in the main panel of the 
altar-piece (cf. fig. 15)
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Fig.15. Altertavle med malet årstal 1589 (s. 2728). NE fot. 1988. - Altar-piece with painted date 1589.

felterne indrammes af profillister. Storvinger englehoved og gesims, der over søjlerne brydes 
med kartoucheindrammede cirkelfelter hvori af fremspring med barnehoved.
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Topstykket hviler på postament med bosse- 
prydede fremspring og topspir på hjørnerne. 
Feltet indrammes af reliefskårne (vin)blade. Til 
siderne er joniske kvindehermer med tunget 
hængeklæde, løvemaske og frugtklase på det 
tætprikkede, sparrekantede skaft. De nøgne her
mer har langt, krøllet hår og armene krydset 
over brystet. Den nordre holder bæger. Begge 
er identificeret ved reliefversaler på vingerne 
som »Fides«, Troen og »Spes«, Håbet. De kar- 
toucheindrammede navne omgives af bånd- og 
frugtophæng; yderst er dukatsnor formet som 
volut med løvemaske i midten.

Gesims svarende til postamentet, gavltrekant 
med bøjletænder, kronet af liggende volutter.

Tavlens manierede stil med de fine, lang
strakte skikkelser følger tidens mest moderne 
tendenser. Prydbælternes udformning synes in
spireret af den 1588 skårne prædikestol i Århus 
domkirke (DK. Århus s. 556), mens der i orna
mentikkens sammensætning er mindelser om 
nordsjællandske prædikestole, f.eks. Karlebo.37 
Muligvis er der også tale om en forbindelse til 
»Köpingemesteren«, som udover prædikestolen

og altertavlen i St. Köpinge kirke, Skåne (1597 
og o. 1610), bl.a. er tilskrevet altertavlen i Å 
kirke (med malet årstal 1600).38

Stafferingen står efter en restaurering 1927, 
jfr. indskrift bag på tavlen: »Nystafferet 1927 
Harald Munk«, som en blanding af oprindelig 
bemaling og moderne tilføjelser, til dels i form 
af rekonstruktioner.39 Søjlernes prydbælter er 
nymalede, mens de indrammende dele og vin
gerne er malet »i tilknytning til det oprinde
lige«, omend uden anvendelse af de originale la- 
surfarver. Tavlen domineres nu af blåt og grønt, 
hvortil kommer lidt sølv og guld. Korstræets 
felter er dekorerede med sølv på blå bund; på 
tværarmen er med versaler malet: »Ecce agnvs 
dei«. Prydbælterne står i lyst blåt og brunt på 
mørkeblå bund og kapitælerne i gyldent tilføjet 
blåt og brunt. Vingerne har mørkeblå bund og 
dekorationer i grønt, rødt og guld. De rekon
struerede mauresker på siden af de yderste po- 
stamentfelter er sølvfarvede, bunden gylden
brun (»behandlet træ«).40 Årstallet 1589, i gyl
den kartouche på blå bund i topgavlen, er sik
kert oprindeligt, mens de øvrige indskrifter, i

Fig.16. Dyder malede på altertavlens postamentfremspring (sml. fig. 15). Fra venstre Styrke, Fromhed og Tro 
(s. 2731). NE fot. 1988. - Virtues painted on the projections of the altar-piece pedestal, cf. fig. 15. From the left, Strength, 
Piety and Faith.
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gyldne versaler og fraktur på sort bund, er for
nyet i forbindelse med fjernelsen af en gul dæk
farve. I postamentet, hen over alle tre felter, læ
ses: »Saa elskte Gud Verden at hand gaff sin En- 
baarne Søn ... Johan. 3. (16)«. I storstykkets 
nordre sidefelt: »1. Joh. 1. Epi. (7) Jesu Christi 
Blod gør oss Rene Aff alle Vore Synder / 
R(om). n. 5. (9.) Vi ere Retferdig bleffuen ved 
Christi blod«, i midtfeltet nadverordene under 
»Omnia Ihesvs habet«, i søndre sidefelt: »Actor 
10. (43) Om denne vidne alle Propheter at alle de 
som tro paa hannem skulle ved Hans Naffn haf- 
fue syndernis forladelse«. På storgesimsen: 
»Mors illi vltranon dominabitvr (Døden hersker 
ikke mere over ham) Roma 6. (9)«, på topstyk
kets postament: »Christ laa dødsens baande for 
vore Synder giffuen / Hand er igen opstanden 
bar oss det euige leffnet Lutherus«, og på gesim
sen: »Jeg er Opstandelsen oc Liffuit. I(o)- 
ha(nnes) 11. (25)«.

Malerierne, i topfeltet og på postamentfrem- 
springene, er udført i olie på træ. Billedet i top
feltet (fig. 13) har aldrig været overmalet; det 
viser den opstandne Kristus foran kisten, der 
omgives af soldater. Bagest til højre er de tre 
kvinder på vej. Figurerne er klædt i rødt og 
hvidt, jorden er rødbrun og himlen blå med gult 
bag den opstandne.

I fyldingsfelterne er der under nyere overma
linger fremdraget dydefigurer identificeret ved 
versaler på postamenter nederst i feltet (fig. 16). 
De er med få undtagelser udført efter samme 
forlæg som dyderne på altertavlen i Onsbjerg og 
anbragt i samme rækkefølge.41 Samtlige felter 
har sort bundfarve, figurerne er klædt i rødt, 
grønt, lilla, hvidt og gult og deres navne malet 
med sølv.

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 18), 1671, 16,3 cm 
høj. Sekstunget fod med fodplade og lodret ril
let standkant samt sekssidet skaft, som indram
mes af rillede profillister. På knoppens seks buk
ler rudebosser omgivet af indprikninger; bos
serne har rillede kanter og graverede versaler 
dannende ordet »IHESVS«. Glat bæger med 
spor af reparation i bunden. På en af fodtun
gerne graveret våben for rigskansler Peder Grif- 
fenfeld, der ejede Samsø 1674-76. Under bun-

Fig.17. Kartoucher på altertavlens prydbælter (sml. 
fig. 15). a. Mattæus. b. Markus (s. 2728). NE fot. 
1988. - Reliefs in cartouches on the altar-piece (cf. fig. 15). 
a. St. Matthew, b. St. Mark.

den graveret skriveskrift: »Stjaalet fra Besser 
Kirke 15/16 Octr. 1851 Fundet paa Matr. N: 8a 
Langemark i August 1852«.42 Desuden indridset 
vægtangivelse: »XX L(od)«. På en af fodtun
gerne to stempler: mestermærke for Nicolaus 
Arentzberg (Bøje 177) og Københavnsmærke 
1671.

2) (Fig. 19) 1850, skænket efter tyveriet 1851 af 
nr. 1. 29,5 cm høj. Den muligvis noget nyere 
fod er cirkulær med to afsæt.43 Kanneleret skaft 
over kraftig, liljemønstret platte, øverst afsluttet 
i fladrundt led med graverede blade. På det æg
formede bægers nedre del er en palmettebort, 
hvorover adelskronet »F.D.S. 1851«, for Frede
rik Danneskiold-Samsøe. På den øvre del er 
akantusbort, over denne skriveskrift: »Besser 
Kirke« og fire stempler, alle stærkt slidte: me
stermærke formentlig for Otto Petersen (Bøje 
976), Københavnsmærke 1850, guardeinmærke 
for Reiner Hinnerup og månedsmærke tvillin
gerne.

Diske. 1) 1800’rnes første halvdel, 13 cm i 
tvm. Under fanen graveret skriveskrift: »Stjaa-
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hank og nu løst låg med knop af form som lod
retstillet græsk kors. På foden graverede versa
ler: »Besser kirke d. 10 - 9 - 1939« og »Fra P. K. 
og A. W. Holm«. Under bunden serienummer 
9546, Københavnsmærke 1939 og guardein
mærke for Jens Sigsgaard. 2) O. 1850. Fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, hvid med guldkors 
og -kanter.

Ske, 1906, med tre stempler på skaftet: me
stermærke for A. Fleron,48 Københavnsmærke 
1906 og guardeinmærke for Christian F. Heise. 
Skeen er sandsynligvis anskaffet efter Kirkemi
nisteriets påbud 1904. En †ske er dog nævnt i 
inventariet o. 1890.49

Sygesæt (fig. 20), bestående af kalk og disk fra 
o. 1700 samt nyere, 9,5 cm høj porcelænsvin- 
flaske. Den 11,4 cm høje kalk har sekssidet fod 
med profileret standkant, fladrund, midtdelt 
knop og stort, glat bæger, muligvis fra 1866, jfr. 
graveret skriveskrift langs kanten: »Restaureret 
1866«. På foden mestermærke (fig. 46), sand-

Fig.18. Alterkalk nr. 1, udført af Nicolaus Arentz- 
berg, København, 1671. Med graveret våben for rigs- 
kansler Peder Griffenfeld, Samsøs ejer 1674-76 (s. 
2731). NE fot. 1990. - Chalice no. 1, made by Nicolaus 
Arentzberg, Copenhagen 1671. With the engraved armo
rial bearings of Chancellor Peder Griffenfeld, the owner of 
Samsø 1614-76.

let fra Besser Kirke 15/16 Octbr. 1851 Fundet paa 
Matr. 8a Langemark i Juli 1893«.44 Desuden me
stermærke for Carl Christian Hansen, Århus 
(Bøje 1404).45 2) O. 1850, muligvis ændret o. 
1868.46 12,8 cm i tvm., 4 cm bred fane med to 
afsæt og skrårillet kant.

Oblatæske (fig. 22), 1700’rnes slutning. Cirku
lær med hvælvet låg, 12 cm i tvm., 8 cm høj. 
Det meget tynde sølv er dækket af drevne orna
menter, i låget en akantusroset omgivet af bånd
værk og fire klokkeblomster, på siderne ranker. 
I bunden mestermærke for Jørgen Friis, Randers 
(Bøje 2418).47

Alterkander. 1) 1939, 32,5 cm høj. Vaseformet 
korpus med bort af stiliserede blade, kraftig

Fig.19. Alterkalk nr. 2, udført 1850, formentlig af 
Otto Pedersen, København (s. 2731). NE fot. 1988. - 
Chalice no. 2, made in 1850, probably by Otto Pedersen, 
Copenhagen.
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Fig.20. Sygesæt fra o. 1700, formentlig udført af Gie
vert Johansen Harder, Næstved (s. 2732). NE fot. 
1990. - Communion set for the Sick, c. 1700, probably 
made by Gievert Johansen Harder, Næstved.

synligvis for Gievert Johansen Harder, Næstved 
(Bøje 2180).50 Disken er 6,2 cm i tvm. og har 2,1 
cm bred fane, hvorpå to afsæt.51

Alterstager (fig. 21), sengotiske, svarende til 
stager i en række nordvestsjællandske og østjy
ske kirker.52 Henholdsvis 44,2 og 45 cm høje og 
i hovedsagen ens, med tre ben, hulkel i fod og 
lyseskål, samt let koniske skafter brudt af tre 
ringe med spidsovale tværsnit. Den laveste stage 
har et noget tykkere og mere ujævnt skaft med 
afsæt ved overgangen fra foden og antydning af 
et tilsvarende under lyseskålen. - Syvarmet stage, 
ifølge graveret frakturindskrift på foden: »Gave 
fra Besser Sogns Kvinder 1916«. Grundtvigstage 
på trappefod, 54,5 cm høj.

To femarmede stager, skænket i anledning af 
provst P. A. C. Simonsens 25-års jubilæum 
1907.53 47 cm høje. Stor fod hvorover tunget 
krans, kegleformet skaft og under lyseskålene 
stiliserede grene. På foden graveret skriveskrift: 
»1882 - 12te. Oktober - 1907 Fra Medlemmer af 
Besser Menighed«.

Krucifiks, formentlig fra kiste, jfr. gravmin
der.

Messehagel, af nyere rødt fløjl54 med rygkruci- 
fiks og indskrift: »Anno 1725« overført fra 
(†)hagel. Det 68 cm høje krucifiks er udført i 
reliefbroderi efter samme forlæg som fremstil-

Fig.21. Sengotiske alterstager (s. 2733). NE fot. 1988. 
- Late Gothic altar candlesticks.

lingen på messehaglen i Kolby. En †hagel var 
ifølge synsprotokollen 1725 aldeles forslidt.13

Alterskranke, sikkert fra 1869, da knæfaldet 
ønskedes fornyet.55 Svarende til skranker i Tra
nebjerg og Onsbjerg, bronzeret med poleret 
håndliste og sokkel i grønt og blåt.

Fig.22. Oblatæske udført i 1700’rnes sidste del af Jør
gen Friis, Randers (s. 2732). NE fot. 1988. - Wafer box 
made at the close of the 18th century by Jørgen Friis, Ran
ders.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 185
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Fig.23. For- og bagside af en sandsynligvis sengotisk †helgenfane. Stik i P.J. Resen: Descriptio et illustratio 
Samsoæ, 1675. (s. 2734). - Front and back presumably of a late Gothic tbanner of a saint. Print in P.J. Resen: Descriptio 
et illustratio Samsoæ, 1675.

To †helgenfaner (fig. 23), 1500’rne(?), splitflag 
på stænger. Bredde ca. 65 cm, med frynser langs 
kanterne og helgenbilleder på begge sider. De 
var tilsyneladende bevarede til 1600’rnes slut
ning,56 hvorpå der i en del år fremover fandtes 
en ca. 80 cm lang stump, »hæftet ved en Rulle 
uden videre Stage«.57 Billederne på stumpen, 
sandsynligvis oprindelig helfigurer,58 viste på 
den ene side dels en skægget helgen med et lam i 
venstre hånd (Johannes Døberen?), dels en ui
dentificerbar, rustningsklædt helgen med kors- 
mærket spyd og skjold. På den anden side sås en 
negerhelgen i rustning med negerhoveder over 
kors på både spyd og skjold, formentlig maure
ren S. Mauritius. Desuden en kjortelklædt hel
gen med bog i højre hånd og rist i venstre, dvs. 
S. Laurentius. Fanerne har efter sigende enten 
indgået i processioner for at sikre kornets vækst, 
eller, måske knap så sandsynligt, været enten 
gravfaner for en kejserlig (polsk?) officer eller 
tyvekoster fra en krigstid.

Font (fig. 24), romansk, af rødlig granit. Tvm.
72 cm, med dyb, jævnt afrundet kumme, for
oven forsynet med vulster. Mellem kumme og 
fod er cementreparation. Foden er en smule 
mørkere end kummen, med vulst foroven; dens

terningform knytter fonten til den såkaldte Ka- 
lundborggruppe.59 På fodens hjørner er groft 
udhuggede ansigter, sml. Onsbjerg og Nordby. 
Tre af de fire sider har desuden kors, et i relief og 
to fordybede, hvoraf det ene står i streg og har 
tværstave på både stamme og arme. Muligvis 
1953, da gulvet i koret blev rettet op,17 flyttet fra 
korets nordvesthjørne til sin nuværende plads i 
midten af korets andet fag.

Dåbsfad (fig. 25), 1800’rnes sidste halvdel(?), 
tilkommet før 1901. Af messing, tvm. 67 cm, 
muligvis tjekkisk. Fadets indridsede udsmyk
ning er udført i enkel tegnestil; motivet er en 
dåbsscene, der ud fra dragterne og rummets 
indretning at dømme er henlagt til renæssancen. 
En af fem deltagende mænd har glorie. Under 
fonten og til dels overlappende fontepodiet, er 
sandsynligvis sekundært indridset det tjekkiske 
våben. Langs den indvendige kant er en kæde af 
afrundede rektangler og på fanen en grotteske- 
bort med bladkranse hvori blomster, bladma
sker og buster af enørede abemennesker. En 
ring til ophængning er sekundært fæstnet med 
en nitte i fadets bund.60

O. 1700 havde kirken intet dåbsfad.13 1874 
fandtes et lille †dåbsfad »uden Skrift eller Bil-
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lede«; dette ønskedes 188915 fornyet og 1892 æn
dret.17 Årstallet 1590 kunne i 1700’rne læses på 
fonten, dvs. på et †fad eller †fontedække(?).61

Dåbskande, 1939, skænket af provst E. Thom
sen og hustru.62 Af messing, 33 cm høj, med 
pæreformet korpus. På foden graverede versa
ler: »Besser kirke 16.8.1939«.

†Fontegitter, o. 1697, sandsynligvis skænket af 
Anna Margreta Burenea, enke efter sognepræst 
Erich Ollufsen Sletting, jfr. epitafium nr. 2. 
1808 var rækværket omkring fonten ved at falde 
sammen.15

Prædikestol skåret 1602, med samtidig himmel 
(fig. 29). Opgang fra 1927.

Stolen består af fem fag, hvoraf de fire danner 
en halv ottekant, mens det sidste er bøjet ud i 
forlængelse af opgangspanelet. Mellem fagene 
er frisøjler, som bortset fra de yderste hver er 
anbragt foran to halvsøjler. Alle har korintiske 
kapitæler og prydbælter med frugtsmykkede 
kartoucher, hvori vekslende maske, engle- og 
diademhoved (fig. 27). Postamentets fod- og 
kronliste spidser til på hjørnerne, mens posta- 
mentfremspringene er flade, med diademhoved, 
løve- eller vrængemaske (fig. 30). Under stolens

Fig.24. Romansk døbefont af granit (s. 2734). NE 
fot. 1988. - Romanesque granite font.

Fig.25. Dåbsfad formentlig udført i 1800’rnes slut
ning. I bunden er indridset dåbsscene, nederst, mu
ligvis sekundært tilføjet, det tjekkiske våben. (s. 
2734). NE fot. 1988. - Baptismal dish probably made at 
the end of the 19th century, with a baptismal scene engraved 
in the centre and, possibly secondary, engraved Czech ar
morial bearings.

hjørner er drejede knopper fra 1927. De fire 
yderste hængekartoucher har frugtbundter på 
prikket bund og det midterste reliefskåret årstal 
1602. Gesimsens fremspring er tilspidsede, med 
englehoveder på siderne.

Storfelternes arkader har joniske kvartsøjler 
med prydbælter hvorpå rosetter; skaftet ind
rammes af bånd med rudebosser. Bueslaget har 
perlesnor og æggestav over glat frise; sviklerne 
rummer englehoveder. I hvert felt står en stor, 
til dels fritskåren63 figur på firkantet sokkel: Kri- 
stus med rigsæble (fig. 26), flankeret af evange
listerne Mattæus og Markus samt Lukas og Jo
hannes, alle ledsaget af deres symboler.64

Himlen, med syv lige lange og en noget læn
gere (væg)side, har gesims med spidse hjørne
fremspring som på kurven, og kronliste med 
halve, drejede knapper. Undersiden (fig. 28) de
les af perlestave i otte felter, hver udfyldt af en 
stor stjerne. Det ottekantede midtfelt har fler- 
dobbelt, gennembrudt roset, hvorunder hænge- 
due. Langs yderkanten er æggestav og karnis- 
tænder. Topstykker og hjørnespir er udført 
1927, med model i lydhimlen i Kolby. De erstat-

185*
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Fig.26. Kristus i prædikestolens midterste storfelt, 
sml. fig. 29 (s. 2735). NE fot. 1988. - Christ in the 
central panel of the pulpit, cf. fig. 29.

Fig.27. Detaljer af prædikestolen, sml. fig. 29. Pryd
bælter med løvemasker og diademhoveder (s. 2735). 
NE fot. 1988. - Details of the pulpit (cf. fig. 29). Mould
ings with lion’s masks and masks with head-dress.

tede en ring af udsvejfede brædder, muligvis op
sat 1828, da synet ønskede gesimsen og de ned
faldne ornamenter på lydhimlen repareret.15

Både stolens opbygning og detaljer som de 
gennemborede øjne, hårbehandlingen og den 
prikkede bund leder tanken mod den særlig i 
Østjylland virkende Mikkel van Groningen.65 
Sandsynligvis er der dog kun tale om en mester 
hørende til Groningens kreds.66

Opgangspanelet, som er udført 1927, erstat
tede et rækværk svarende til alterskrankens og 
sikkert fra samme tid, ligesom den murede pille 
(jfr. ndf.). Fra et (†)opgangspanel med dørfløj, for
modentligt samhørende med kurv og himmel,67 
stammer et tresidet gavlfelt med påmalet årstal 
1602 i guld på blå bund, et spir udformet som en 
stele med påsatte bosser på de tre sider og for
gyldte kanter, samt fire profillister, muligvis fra 
panelets fyldinger. 1927 indsendt til National
museet (inv. nr. D11136).

Stafferingen, en oprindelig, partiel bemaling, 
er domineret af gyldent, hvidt, grønt og rødt, til 
dels pålagt som marmorering. 1927 tilføjedes en 
rød farve på klædedragterne og en sort i arkade
felternes bund.68 På storfelternes umalede arka
debuer ses evangelisternes navne og »Salvator 
Mundi« med sorte versaler; i de øvrige felter er 
forgyldte bibelord på sort bund. Henvisnin
gerne står med versaler, teksten med fraktur. På 
kurvens postament: »Huo som haffuer Ørne(!) 
hand høre. Marcvs 7 (16) Hand er pint for Vore 
synd oc faargiort for vore misgie. Esa. 53 (5) 
Gud Vere Louit som gaf oss seyer ved Jesvm.69

1. Cor. 15 (57) Opløffter eders hoffuit for di at 
eders forløsning stander till. Luc. 21 (28) Jesu 
Christi blod giør os rene aff alle synder. (1.) Io- 
han. 1 (7)«. På gesimsfrisen: »Sandelige, sande- 
lige Jeg siger eder: der som Nogen holder mit 
Ord Hand skal icke see Døden Euindelige. Io- 
han. 8 (51. 52)«. I himlens frisefelter: »Huorfor 
Kom du hid Att høre Guds Ord Salige Ere de 
som høre Guds Ord oc beuare det. Luce 11 (28)« 
og omkring undersidens midtfelt: »Oc Johannes 
saa Guds Aand fare ned, som en Due«. De nyere 
indskrifter på opgangspanelet er hentet fra Joh. 
8,1, 1. Tim. 1,15 og Jak. 1,18. Under stolens 
bund er med hvide versaler malet: »Prædikesto
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len er istandsat 1927 vnder Nationalmvseet af 
Niels Jokvm Termansen«.

Stolen står på en muret pille, tidligere med 
malet årstal 1868,70 ved sydvinduet i skibets før
ste fag. Om en eventuel ældre placering af sto
len, jfr. s. 2725.

Stolestader, 1854, med tremmerygge som på 
de samtidig opsatte stole i Tranebjerg, Kolby og 
Onsbjerg.71 O. 1927 blev de oprindelige glatte 
gavle erstattet af trekantgavle, og o. 1967 ud
førtes tre nye stader til udfyldning af tomrum
met efter den dette år fjernede kalorifere.72 
1890-95 egetræsmalede,17 nu holdt i grønt, gråt 
og brunokker, med blåt på endepanelernes in
derside. †Stoleværk, med årstallet 1589;73 sand
synligvis identisk med det, der 1715 fandtes del
vis nedsunket i gulvet.13

Fra en (†)skriftestol, o. 1550, stammer antagelig 
et panel, som noget beskåret udgør den ene 
langside i degnestolen (fig. 32). Panelet måler nu 
106x162,5 cm og har fire fyldinger med forskel
ligt udformet foldeværk. Den oprindelige staf
fering, som blev genfremstillet 1927, ligger di
rekte på træet og består af rødt på rammens pro
fil, grønt på hulkelen samt skiftevis rødt og 
grønt bag de umalede folder. På panelets bagside 
er en omkring hundrede år yngre temperabema
ling (fig. 47); den er lagt dels på kridtgrund over 
og direkte på træet under et vandret aftryk fra et 
forsvundet siddebræt. Bunden er begge steder 
rød. Den øverste del har slyngornamentik i gult 
med sorte og grønne konturer. Jævnaldrende 
med dette maleri var en †staffering på foldevær
ket; den lå på kridtgrund og omfattede brunt 
med rester af grøn marmorering på rammen, 
gult og blåt på rammens profil og sort på bun
den. Folderne var lodret stribede i rødt og 
grønt.74

En †skriftestol til kapellanen fandtes 1716 nød
vendig, og 1800 trængte ryggen i en af skrif
testolene til reparation.75

Armstol til præsten, o. 1850-75, ifølge fordy
bede versaler på bagsprossens inderside: »Fra M. 
M. Sigurd 1941«.76 Barokform. Det buede kop
stykke (fig. 31) har udskåret ranke og på midten 
blomsterkalk hvori putto med muslingeskal; til 
siderne småspir. Gyldenbrunt læderbetræk.

Fig.28. Underside af prædikestolens himmel, sml. 
fig. 29 (s. 2735). NE fot. 1988. - Under side of the 
pulpit’s sounding-board, cf. fig. 29.

Fig.29. Prædikestol med skåret årstal 1602 på et af 
kurvens hængestykker (s. 2735). NE fot. 1988. - 
Pulpit with carved date 1602 on one of the pulpit’s pendant 
pieces.
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Fig.30. Vrængemaske på et af prædikestolens posta- 
mentfremspring, sml. fig. 29 (s. 2735) NE fot. 1988. 
- Grotesque on one of the pedestal projection of the pulpit 
(cf. fig. 29).

Degnestol (jfr. fig. 32), sammenstykket af dele 
fra o. 185477 og et panel fra o. 1550, antagelig 
stammende fra en (†)skriftestol, jfr. ovf. Kasse- 
formet med fyldinger, gråblåmalet med grønt 
på gesims og fyldingsprofiler. Som overbyg
ning bar den oprindelig(?) et stativ med gardi
ner, der 1927 erstattedes af gittermønstret træ
kasse. Samme år vendtes foldeværket udefter, 
1981 blev gavlene byttet om og stolen flyttet fra 
korets nordside til sin nuværende plads mod 
syd.

Murede bænke, langs våbenhusets øst-, vest- 
og nordvæg. Med gråmalede træsæder, på den 
vestre fornyet 1921.17

Skabe. 1) (Fig. 33), o. 1680. 223 cm højt og 109 
cm bredt, med tre rum, lukket med låger, over 
hinanden. Profillister adskiller lågerne og flan
kerer de to nederste, mens der til siderne for den

Fig.31. Topfigur på præstestol fra o. 1850-75 (s. 
2737). NE fot. 1988. - Finial on vicar’s pew from c. 
1850-75.

øverste, med dukatbåndssmykket arkadefyl
ding, er to par balusterformede halvsøjler. For- 
krøppet gesims med tandsnit. Skabet står med 
sin oprindelige, rødbrune farve, fremdraget 
1981, da det blev deponeret af Samsø Museum, 
Tranebjerg.78 Ved nordvæggen i korets andet 
fag. 2) 1800’rne, klædeskab med fyldinger og 
kraftig gesims. Hvidmalet. På pulpituret. †Skab, 
med årstallet 1522, nævnt af Thurah.73

Pengeblok, 1900’rne, af eg med jernlåg og pen
getragt. Et jernbånd lukker ned over forsidens 
låseplade af jern. Træet står voksbehandlet, jer
net sortmalet. Ved stolegavl over for indgangs
døren.

Pengebøsse, 1800’rne, messing, klokkeformet 
med tragt i toppen. Lukke beregnet til hænge
lås, og svungen hank. I våbenhusets østvindue.

†Pengetavler. 178013 påtalte synet, at kun en af 
de to tavler til pengeindsamling kunne bruges, 
1817 og 1826, at der kun fandtes én tavle.15

Klingpunge. 1) 1800’rne, posen syet af fire ba
ner mørkebrunt fløjl med nu slidte røde snore 
langs rundingen og sammensyningerne. I spid-
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Fig.32. Degnestol fra 1800’rne, indeholdende sengo
tisk panel med foldeværksfyldinger (s. 2738). NE fot. 
1988. - Parish clerk’s pew, 19th century, incorporating a 
late Gothic panel with linenfold moulding.

sen kvast af røde snore hvorom guldtråde. Lyst 
skindfor. 2) Svarende til nr. 1, med et formentlig 
yngre skaft. Posen nu uden kvast i spidsen. 
†Klingpung. Ifølge godsinspektør August 
Kruuse blev der 1851 bl.a. stjålet en perlepung af 
fløjl med to sølvbjælder.79

Dørfløje. 1) O. 1868, sml. Tranebjerg, Kolby 
og Onsbjerg. Spidsbuet, med fyldinger, nederst 
seks kvadratiske, øverst to spidsbuede flanke
rende rudeformet. Lys gråblå. I muren under 
pulpituret. 2) O. 1886,80 fladbuet fløjdør med 
fire fyldinger i hver af fløjene. Lys gråblå, med 
mørkere gråblå gerigt. Mellem våbenhus og 
skib. 3) 1800’rnes slutning, fyldingsdør, gråblå 
på den ene side, mørkebrun på den anden. Mel
lem pulpiturtrappen og rummet under tårn
hvælvingen. 4) 1800’rnes slutning, fyldingsdør 
med udvendig beklædning af lodretstillede plan
ker. Gråblå. Yderdør til tårnet. 5) 1800’rnes slut-

Fig.33. Skab udført o. 1680, deponeret fra Samsø 
Museum, Tranebjerg (s. 2738). NE fot. 1988. - Cup
board made c. 1680, on loan from Samsø Museum, Trane
bjerg.

ning, revledør. Gråblå. Mellem skib og lofts
trappe. 6) 1955, skænket af tømrermester Ma
rius Mikkelsen. Fyldingsdør med udvendig be
klædning af lodretstillede planker. Gråblå. Yder
dør til våbenhuset.

Orgel, 1884, med seks stemmer og ét manual, 
bygget af Knud Olsen, København. Udvidet 
1987 med én stemme og anhangspedal af Svend 
Erling Nielsen, Uvelse. Disposition: Manual: 
Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, 
Fugara 8 Fod, Oktav 4 Fod, Gedaktfløjte 4 Fod 
(tilbygget 1987), Octav 2 Fod. Anhangspedal. 
Piberne i Gedaktfløjte 4 Fod hidrører fra Løg-
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Fig.34. Lysekrone nr. 1, 1589. Med våbener for lens
mand på Dronningborg Niels Skram og hustru, Kir
sten Styggesdatter Rosenkrantz til Lynderupgård (s. 
2741). NE fot. 1988. - Chandelier no. 1, 1589. With the 
coats of arms of the Lord Lieutenant Niels Skram of Dron- 
ninghorg, and his wife, Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz 
of Lynderupgård.

stør kirkes †orgel, bygget 1893 af Knud Olsen. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlade. I forbindelse 
med udvidelsen blev facadens underdel gjort 40 
cm lavere. Skænket af Bine Sørensen, født Ahl- 
berg, til minde om ægtefællen, marinemaler, 
professor C. Frederik Sørensen.81 Uindrammet 
pibefacade med tre tårne og to mellemliggende 
felter. To kassebælge. Klingende prospektpiber 
af tinlegering med rød og blå båndbemaling. Fa
cadens underdel er malet brungul, lys grå, blå 
og grøn. På pulpitur i tårnrummet, med spille
bord i orgelhusets sydside.82

Pulpitur, der har rækværk svarende til alter
skrankens fra o. 1868;83 jfr. det samtidige †pulpi- 
tur i Tranebjerg, indeholder muligvis dele af et 
(†)pulpitur udført o. 1725, da et ti år gammelt 
ønske om et pulpitur for sidste gang blev frem
sat: Da stolenes antal ikke fulgte menighedens

Fig.35. Detalje af lysekrone nr. 1, 1589, sml. fig. 34 
(s. 2741). NE fot. 1988. - Detail of chandelier no. 1, 
1589, cf. fig. 34.

vækst, kom der »klagemaal af mange, som ude- 
blifue fra Gudstieneste, fordi dem ey anviises 
sted, efterdi de fleeste har ferre steder i Kierken 
end deris Familie kand hafue rom udi, helst af 
quinde-kiønnet, da holder mand det høyt-for- 
nøden, og fast u-forbigiengelig, at et pulpitue 
for Mandfolk kunne bekostis, at eendel af sto
lene derved kunde dem ofuerladis, som ingen 
sted har«.84

Salmenummertavler, svarende til de o. 1935 an
skaffede i Onsbjerg, med løse numre af metal. 
Gråmalede, med blågrå kanter; på tre af tavlerne 
er med versaler malet: »Daab« og »Nadver«. 
Afløste rektangulære †nummertavler fra 1800’rnes 
begyndelse; de var malet med tavlelak og for
synet med hvid skriveskrift: »Før Prædiken« og 
»Efter Prædiken«. Lodret inddeling til anførsel 
af numre efter både den gamle og den nye sal
mebog tilføjet efter 1897, muligvis først 1917, da 
et allerede 1914 fremsat ønske om opmaling af 
tavlerne gentoges.85
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Præsterækketavle, 1974, udført af snedker 
Henning Thomsen, Tranebjerg, efter udkast af 
skiltemaler Erik Glambæk. Sortmalet plade med 
hvidmalede indskrifter i versaler og kursiv. Ne
derst: »De første 8 sognepræster havde sæde på 
Bisgård, resten har boet i Besser. De første 20 
var tillige sognepræster for Onsbjerg sogn«. På 
nordvæggen i skibets fjerde fag.

†Kirkestævnetavle, nævnt i inventariet o. 
1890.17

Et †maleri fra 1700’rne(?) af Kristus, der frem
viser sine vunder, lå 1874 i pulterkammer under 
tårnhvælvingen.86

Lysekroner. 1) (Fig. 34) 1589. Den rigt pro
filerede stamme er nederst afsluttet i tosidet lø
vehoved, der gaber over ring med modstillede 
delfiner (fig. 35). To gange otte s-svungne arme 
med delfinhoved inderst og akantusblade på 
midten. Mellem armsættene otte c-formede 
pyntearme med hulmønster og delfinhoved; 
øverst volutter. På stammens top sidder enhjør
ning med lodret delt skjold; dette er til højre 
forsynet med de graverede initialer N.S. hvor
under våben for slægten Skram, til venstre med 
initialerne K.R.K. over våben for slægten Ro- 
senkrantz.87 Under våbenerne ses årstallet 1589. 
Desuden sekundær indskrift, på skjoldets højre 
del »MST« og på dets venstre »AID 1774«.88

Ophængningsstangen har kugler samt nederst 
smedejernsspiraler og dyrehoveder i jernblik. I 
skibets andet fag.

2) (Fig. 36) 1695. Stor hængekugle med drejet 
knap under stamme med svære profiler; øverst 
flakt ørn med ring til ophængning. De otte 
større og otte mindre lysearme er s-svungne 
med delfiner og profilhoveder med overskæg og 
fjerbuskkroner. På hængekuglen graverede ver
saler: »Jørgen Jensen Holm baren-födt i Norbü 
Johanne Madz-daatter baren-födt i Alstro/p 
anno 1695«; ordene adskilles af spidsbladet 
blomsterhoved. Ophængt i jernstang med sme
dejernsvolutter og dyrehoveder i jernblik, 
umiddelbart øst for korbuen.

3) 1925, udformet i stil med nr. 2, men med ét 
sæt arme, som hver især har to skåle og et lille 
spir. Over armene otte bølgeformede ornamen
ter. På hængekuglen graveret skriveskrift i bort

af indridsede linier: »Til Minde om min Hustru 
Claudine Stauns, født Trier, fra S. Th. P. 
Stauns, Munkegaarden, Besser, 1925«. Samme 
ophæng som nr. 2. I skibets tredie fag.

4) O. 1940, barokform, udført af gørtler Niel
sen i Randers. Skænket 1990. Samme ophæng 
som nr. 2. I skibets fjerde fag.

Kirkeskib (fig. 37), 1814, tremastet orlogsskib 
med navnet »Fredens Minde« i gul skriveskrift 
på grønt skilt på agterspejlet. Sandsynligvis 
skænket til tak for freden 1814.89 Skroget er ud
ført i en blød træsort, sandsynligvis lind; dækket 
er af fyr. To batteridæk. Galionsfigur formet 
som undersætsig kvinde i lang, folderig dragt. 
Agterparti med åbne, rundbuede vinduer i to 
etager adskilt af balkon; til siderne er konkylie
formede ornamenter. På balkonens midte me
daljon med de gulmalede versaler »IIHL« samt 
»1814« på sort bund. Yngre platform med land- 
gangstrappe af jernblik i styrbord side.

Stafferingen dækker to farvelag, hvoraf det 
inderste formentlig er det oprindelige.90 Skroget

Fig.36. Lysekrone nr. 2, 1695 (s. 2741). NE fot. 1988. 
- Chandelier no. 2, 1695.
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Fig.37. Kirkeskib »Fredens Minde«, 1814 (s. 2741). 
NE fot. 1988. - Votive ship »Fredens Minde«, 1814.

er sort over vandlinien og herunder grønt; port
gangene er hvide, faldportene røde og ornamen
terne holdt i hvidt, rødt og grønt. Ophængt i 
jernstang med striber i sort og hvidt, i gjord
buen mellem skibets andet og tredie fag.

Fire rækker hatteknager blev 1916 ophængt i 
våbenhuset.17

†Ligbarer. 180013 var den ene af kirkens to lig
bårer ubrugelig og 1812 forsvundet; en mangel, 
som - åbenbart forgæves - senest blev påtalt
1817.15

Klokke, 1782, støbt af hofklokkestøber og ol
dermand for gørtlerlauget, Michael Carl Tro- 
schell, København. Tvm. 76 cm, om halsen re
liefversaler: »Soli deo gloria. Me fecit M. C. 
Troschell hafniæ anno 1782». Over indskriften 
er båndakantus, under den og på slagringen 
bladborter. På legemet med reliefversaler om
kring oval med våben for Danneskiold-Samsøe: 
»Denne klokke er i - Christian Conrad Sophys 
greve af - Danneskiold Samsøes mindreaarig- 
hed - anskaffet af hans moder og formynder - 
Friderica Lovisa von Kleist grevinde af Danne
skiold Samsøe anno 1782«.91 Ophængt i vugge
bom.92

En †klokke, efter sigende støbt 1500,61 hang 
1700 meget usikkert og var 1725 revnet.13 1756 
var klokken borte,93 og kom aldrig mere til

94veje.
Klokkestol, nyere, til én klokke, bestående af 

to fyrrebjælker spændt ud mellem tårnets øst- 
og vestmur. Mod nord og syd er skråstivere, 
muligvis fra 1948.95

(†)Klokkestole. 1) 16-1700’rne. Tårnets vestre 
glamhul er overdækket med egeplanker, hvori 
spor efter klokkeophæng, jfr. s. 2724. 2) 
1800’rne. Såvel nord som syd for den nuvæ
rende stol er bevaret et par bjælker spændt ud 
mellem øst- og vestmuren.

 GRAVMINDER

*Epitafier. 1) (Fig. 39) o. 1676. Sognepræsterne 
Elis(!) Eisenberg og Hans Jensøn Suane, samt 
deres hustru, Anne Jensdatter.96 Deres »Siele ere 
i Guds haand oc dieris Legeme soffue i Graff- 
(uen) Under denne ... Ste(d?)«.97 Af eg, 183 cm 
højt, bestående af postament hvorunder bølge
kant, 96x70 cm stort midtfelt flankeret af to par 
liséner adskilt af profillister, gesims med rester 
af tandsnit og trekantgavl med stærkt udkraget 
gesims. Til den ene side er bevaret en vinge med 
spir på halvroset og volutter, på gavlens ene 
skrågesims et spir. Spor af flere forsvundne spir 
samt af pålimede fremspring på både posta- 
ment- og gesimsfrise.

Oprindelig, men fragmentarisk, staffering 
bestående af rødt, brunt og gult suppleret med 
hvidt og guld. På lisénerne er en forenklet mar
morering. Desuden anes forskellige malede fi
gurer: Yderst på postamentfrisen to løvemasker, 
nederst i storfeltet timeglas, blomster og kra- 
nium(?), og nederst i gavlfeltet blomsterran
ker(?). Langs gavlens skrågesimser er store, ma
lede tandsnit. Udviskede indskrifter i guld på 
sort bund: i midtfeltet gravskriften i fraktur, i 
postamentfrisen Hans Svanes data, skrevet på 
latin med versaler, i gesimsfrisen bibelord i frak
tur, og i gavlfeltet en latinsk, nu ulæselig versal
indskrift.98

Epitafiet, der 1758 hang øverst i koret, blev 
før 191099 anbragt på våbenhusloftet. 1927 ind
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sendt til Nationalmuseet, hvor det 1944 under
søgtes med henblik på en restaurering. Registre
ret i forbindelse med Danmarks Kirkers arbejde 
(inv. nr. D43/1989).

2) (Fig. 38) o. 1697. Opsat Gud til ære og hans 
hus til prydelse, »tillige med funten sin luch- 
ning«, over magister Erich Ollufsen Sletting, 
fordum sognepræst til Nordbye sogn i otte år, 
siden provst og sognepræst til Onsberg og Bed- 
zer sogne i ni år, †ll.juni 1697 i sin alders 43. 
år.100 Gift med Anna Margreta Burenea, som i
14 3/4 års ægteskab blev velsignet med ni børn; 
enke i 1 1/2 år, i ægteskab med magister Dith- 
mar Bølk i 28 1/2 år, svag i 18 år, død 60 1/2 år 
gammel 1726.101

Det temmelig defekte epitafium, som nu må
ler 256x213 cm, består af et 113x78 cm stort, 
udskåret midtfelt i en arkitektonisk opbygget 
ramme, hvortil der er fæstnet vinger samt 
hænge- og topstykke. Rammen er udført i ege
træ, de skårne dele i en blød træsort, formentlig 
lind eller poppel. I midtfeltet, som kantes af en

Fig.38. *Epitafium nr. 2, o. 1697, over sognepræst 
Erik Olufsen Sletting, †1697, gift med Anna Mar
greta Burenea, †1726 (s. 2743). I NM. Poul Grinder- 
Hansen fot. 1989. - *Wall monument no. 2, c. 1697, 
marking the grave of the vicar Erik Olufsen Sletting, 
†l697, married to Anna Margreta Burenea, †1726.

Fig.39. *Epitafium nr. 1, o. 1676. Sognepræsterne 
Elias Eisenberg og Hans Jensen Svane, samt begges 
hustru, Anne Jensdatter (s. 2742). I NM. Poul Grin- 
der-Hansen fot. 1989. - *Wall monument no. 1, c. 1676. 
Two of the vicars, Elias Eisenberg and Hans Jensen Svane, 
and their wife, Anne Jensdatter.

kun til siderne bevaret pærestav, er et hvælvet 
ovalfelt holdt af en engel med hoved og arme 
over feltet, og omgivet af skårne blomsterguir
lander. †Søjler foran rammens sider var skåret i 
det bløde træ.

Hængestykket består af tværrektangulært felt 
i æggestavssmykket ramme omgivet af brusk
værk med profilhoveder til siderne. I vingernes 
bruskværk skjuler sig inderst dragehoveder, 
yderst nu ansigtsløse englehoveder med store, 
udbredte vinger, og øverst profilhoveder (fig. 
48). Topstykket har hvælvet, tværovalt felt i 
bølgeramme omgivet af bruskværk med øverst 
maske.

Oprindelig, men dårligt bevaret, staffering 
domineret af rødt, blåt og grønt, hvortil kom
mer en smule guld. Bundfarven er grå. Indskrif
ter i guld på sort bund; midtfeltets gravskrift og
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en religiøs indskrift på hængestykket med kur
siv, en religiøs indskrift i topstykket med versa
ler. De to sidste står på latin.

Epitafiet hang 1758 neden for *epitafium nr. 
1,102 og har ligesom dette været anbragt på vå
benhusloftet, før det 1927 blev indsendt til Na
tionalmuseet (inv. nr. D42/1989).

†Epitafier. Ifølge Thurah fandtes 1758 »2 til 3 
mindre Tavler over nogle Degne, og deres Hu
struer, men ere af ingen Betydenhed«.73 - For et 
af Pontoppidan omtalt †epitafium over provst
inden Karen Sørensdatter, jfr. Onsbjerg.

Mindetavle, 1864. Sortlakeret træplade i bred, 
ligeledes sort ramme, 100x124 cm. Med for
gyldte versaler: »Kiærlighed og venskab satte 
dette minde om Erik Mikael Frederiksen født i 
Agerup 17. Septbr. 1840. Falden paa Als i kam
pen for fædrelandet 29.juni 1864. Savnet ak 
hvor tungt et ord gjemt et sted i Slesvigs jord«. 
På nordvæggen i skibets tredie fag.

Gravsten. 1) o. 1625-50, figursten med sekun
dær indskrift fra o. 1789. Rødlig kalksten, 
190x118 cm. Indenfor glat ramme ses på de 
øverste to tredjedele nedslidte halvfigurfremstil- 
linger af en mand og en kvinde, begge med 
sammenlagte hænder. Manden har skæg og sy
nes iført kappe med pibekrave,103 mens kvinden 
har folderigt slag, pibekrave og tindingsbuklet 
hue. Øverst bueslag, hvorover nedslidte våben
skjolde og i midten den opstandne Kristus stå
ende på kranium. De øvre hjørner udfyldes af 
cirkelmedaljoner med evangelister, mens even
tuelle tilsvarende i de nedre hjørner104 ligesom al 
øvrig oprindelig behugning på den nederste 
tredjedel er erstattet af et nedadtil buet felt med 
gravskrift over Anna Margareta Blichfeld, 
*2. aug. 1722 i Østerby, gift med Niels Jørgen- 
son Holm, *.(?)september 1719 i Alstrup(?). De 
levede i ægteskab i 16 år og velsignedes med tre 
børn. Hun døde 1767 i sit 45. år, (mens han) 
kom i andet ægteskab med Maria Christine 
Brant, *1732 i Aulum i Hammerum herred i 
Ribe stift. Dette ægteskab varede i 21 år og 
nogle måneder; han døde 22. maj 1789, 69 år og 
nogle måneder gammel. Indskrift i fordybet 
kursiv; navnene med skråtstillede versaler. Mel
lem de to figurer er indhugget »MRS 1840«.1051

mindelunden øst for koret106 som den første fra 
nord i vestre række.

2) O. 1650, stærkt slidt og uden spor af den 
oprindelige gravskrift. Ejerindskrift tilføjet 
1783. Rødlig kalksten, 175x105 cm. Indenfor 
glat ramme er tværovalt skriftfelt med rulle- 
værksflige langs den nedre kant; i sviklerne er 
volutter og over feltet en relieffremstilling af 
den opstandne Kristus med sejrsfanen, flankeret 
af engle. Hjørnerne udfyldes af cirkelmedaljoner 
med evangelister; mellem de øvre, som hviler 
på volutbårne konsoller, er udspændt fladbue, 
mens der mellem de nedre er sekundær indskrift 
i fordybet kursiv: »Denne sten tilhører Peder 
Knudesen og Maren Pedersdatter i Besser Anno 
1783«. Lå 1919 ved kirkegårdsdiget syd for ko
ret. Nu i mindelunden øst for koret som den 
femte fra nord i vestrækken.

3) O. 1650, genbrugt o. 1799. Gråhvid kalk
sten, 180x105 cm, med revne tværs over neder
ste højre hjørne og reliefudsmykning udført ef
ter et i Århus stift ofte anvendt forlæg.107 Det 
rektangulære skriftfelt, hvorunder der ses ned
slidt våbenskjold mellem volutter, holdes af to 
kvindelige engle stående på en glat tværliste. På 
en kiste over feltet den opstandne Kristus med 
venstre hånd om sejrsfanen og højre udstrakt, 
muligvis imod en nu nedslidt strålesol. Til si
derne står to vingede skikkelser svingende pal- 
megrene(?); øverst er en vinkelbrudt rundbue på 
volutkonsoller udgående fra stenens ramme.

I hjørnerne cirkelfelter, hvori de fire evangeli
ster med opslåede bøger. De to øverste svikler 
over de øvre felter er udfyldt med blomster, 
mens fladen mellem de nedre er hugget glat, 
muligvis for at give plads til en sekundær, nu 
nedslidt indskrift. På samme tidspunkt(?), o. 
1799, er den oprindelige indskrift slebet ud til 
fordel for en gravskrift i fordybet kursiv over 
Dortea Hans Datter, *5. okt. 1751 i Alstrup, gift 
1778 med Jens Knudsen, *22.jan. 1752 i Besser. 
De levede sammen i to år og begavedes med en 
datter. Hun døde 1780, mens han kom i andet 
ægteskab med Kierstin Peders datter, *18. dec. 
[17]60 i Taarup. De levede sammen i 18 år og 
begavedes med fire sønner og to døtre. Hun 
døde 1799. 1919 på kirkegården sydøst for vå
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benhuset. Nu i mindelunden øst for koret som 
den sjette fra nord i vestrækken.

4) O. 1650, med sekundær indskrift fra o. 
1858. Grå kalksten, 188x121 cm, med glat 
ramme og reliefudsmykning, der hvad kompo
sitionen angår, svarer til gravsten nr. 3. Rektan
gulært skriftfelt hvorunder to nu glatte våben
skjolde flankeret af volutter. Til siderne for feltet 
står to mænd med fuldskæg og lange gevandter, 
til højre Moses med Lovens tavler samt stav i 
hænderne, til venstre sandsynligvis Aron med 
scepterlignende korsstav.108 Figurernes bare fød
der støtter på glat tværliste, mens der over deres 
hoveder er rundbuer båret af volutter på hen
holdsvis stenens ramme og skriftfeltet. Over fel
tet ses den opstandne Kristus stående på kiste 
mellem soldater. En vinkelbrudt rundbue bæres 
øverst af volutkonsoller på stenens ramme. 
Sviklerne over buen udfyldes af englehoveder.

Under tværlisten er en liggende skikkelse 
med timeglas og kranium og til siderne forsæn
kede, rundbuede felter, hvori engle med basuner 
set henholdsvis forfra og fra siden. I hjørnerne 
cirkelmedaljoner med evangelisterne, ledsaget 
af deres tegn.

O. 1858 er stenens oprindelige indskrift ud
slebet for at give plads til en sekundær med for
dybede versaler, over Niels Mortensen Snedker, 
*19.jan. 1798 i Trandbierg, †24. jan. 1858 i Tho- 
rup, og ægtefællen Bodil Mortensdatter Øster, 
*28. aug. 1804 i Brundby, †23. okt. 1878 i Tho- 
rup. 1919 på kirkegården, i hjørnet mellem skib 
og våbenhus. Nu i mindelunden øst for koret 
som den anden fra vest i sydrækken.

5) (Fig. 40) 1683, magister Morten Iørgensøn, 
fordum provst over Samsøe og Tunøe samt sog
neherre til Onsberg og Besser. *20.juli 1638 i 
Kiøbenhavn, †18. febr. 1681 på Bisgaard, 45 år 
gammel og efter i 14 år at have forestået disse 
tvende menigheder. Grårød kalksten, 176x121 
cm, med fordybede versaler dækkende det me
ste af stenen og afsluttet med »Anno 1683«. 
Hjørnernes fordybede ovalfelter rummer relief
fer af siddende evangelister i skyer, udført efter 
stik af Georg Pencz.109 Et fordybet ovalfelt un
der indskriften rummer skjold med brændende 
hjerte; hjelmfiguren, der ligeledes viser bræn-

Fig.40. Gravsten nr. 5, over provst Morten Jørgen
sen, †1681 (s. 2745). NE fot. 1988. - Tombstone no. 5, 
of Morten Jørgensen, rural dean, †1681.

dende hjerte, flankeres af de fordybede versaler 
»M - S«. Lå 1758 i korets gulv;102 nu indmuret i 
våbenhusets vestvæg.

6) 1600’rnes anden halvdel, med nedslidt, se
kundær indskrift fra o. 1782(?). Rødlig kalksten, 
195x95 cm, med det nederste stykke afslået. 
Glat ramme med rester af skråtstillede reliefver
saler, øverst: »Jeg er opstandelsen oc ...« På 
midten et rektangulært felt med kartoucher til 
siderne, og herover relieffremstilling af den op
standne Kristus, under tredobbelt bueslag båret 
af dobbeltkonsoller. Nederst et højovalt, blad- 
kranset felt støttet af to engle. Hjørnerne ud
fyldes af ovalfelter, der bryder ind i rammen; 
øverste halvdel rummer relieffigurer, i nederste 
er indskrifter med fordybede versaler. Øverst til 
venstre ses en skægget, kappeklædt mand (Gud
fader?) over for et barn (Adam?); begge afbildet
i profil. Derunder: »Af lorden est dv skabt«. 
Øverst til højre er kranium over(?) knogler samt



2746 SAMSØ HERRED

timeglas over indskriften: »Oc dv skal blif/ ve til 
iord ige[n]«. Nederst til venstre en knælende 
skikkelse med oprakte arme, svøbt i ligklæde og 
oprindelig ledsaget af indskriften: »Af lorden 
sk[a]l dv staa op Iohan[nes] 5(28-29?)«.110 Ne
derst til højre rækker to arme en krone i vejret 
over den nu forsvundne indskrift: »Sa vel ieg 
give dig lifse[ns] [kr]one Apo[kalypsen 2,10]«.

Muligvis o. 1782 er indskriftfeltet forsynet 
med gravskrift i fordybet kursiv over Dorethea 
Christians Daatter, født i Alstrup(?), hendes 
mand(?), Sør[r]e[n] ... la... og dennes anden 
kone(?), Johanne [K]irstine Frans...(?); nederst 
anes årstallet 1782. 1919 på kirkegården sydøst 
for våbenhuset. Nu i mindelunden øst for koret 
som nr. syv fra nord i vestrækken.

7) 1600’rnes anden halvdel, genanvendt o. 
1792. Rødlig kalksten, 170x120 cm. Den meget 
nedslidte sten har på midten tværrektangulært 
skriftfelt hvorover en relieffremstilling af den 
opstandne Kristus med sejrsfanen. Øverst bort 
med englehoved flankeret af rosetter(?), og un
der skriftfeltet et skjold flankeret af timeglas og 
kranium. Langs stenens langsider er ranker og i 
dens hjørner cirkelmedaljoner hvori evangelist
symboler med rester af navne i fordybede versa
ler forneden.

O. 1792 er den oprindelige indskrift erstattet 
af gravskrift i fordybet kursiv over gårdmand 
Hans Rasmussen, *1. jan. 171. (?), gift første 
gang med [H]enrikke Dort[h]e Jens datter i syv 
år og i dette ægteskab fået en søn. Anden gang 
med Bodil Sørens datter i 30 år og i dette ægte
skab fået to døtre. †l. maj 1792, 75(?) år og nogle 
måneder gammel. Desuden(?) gårdmand Niels 
Hansen, *175.(?), gift i Besser [17]80 med 
Dorthe Hans datter, død i Besser ...(?) i sit ægte
skabs .9(?). år, †...(?), ,8(?) år gammel.111 1919 
ved kirkegårdsdiget syd for korets østmur. Nu i 
mindelunden øst for koret som den første fra 
vest i sydrækken.

8) O. 1700, genanvendt o. 1797. Gråhvid 
kalksten, 162x97 cm, nedslidt og med to brud i 
øverste, venstre hjørne. Indenfor glat, udefter 
skrånende ramme er forsænket, bladkranset 
ovalfelt og over dette et lille, forsænket ovalfelt 
med timeglas. I hjørnerne forsænkede cirkelme

daljoner med reliefblomster: solsikke, georgine, 
hvedeaks og rose.

Under skriftfeltet er, sekundært og sandsyn
ligvis med udgangspunkt i et ovalfelt svarende 
til det øverste (jfr. gravsten nr. 9) udhugget et 
felt, som til siderne bryder ind over hjørneme
daljonerne. Formodentlig på samme tid er den 
oprindelige indskrift erstattet af gravskrift over 
Anne Povels Datter, *1705 i Taa[ru]p, gift med 
Rasmus Chris[te]nson, født i Østerby. De le
vede i ægteskab i 11 år og velsignedes med en 
datter. Hun blev gift anden gang med skipper 
og handelsmand Morten Sørensson, *[17]25 i 
Bedzer. De levede i ægteskab i 25 år uden livs- 
frugt. Han blev gift anden gang 1. okt. 1774 med 
Anne Jens datter, *l.okt. 1742 i Ørby, hvilket 
ægteskab varede i 22 år og velsignedes med en 
datter. Han hensov i Vastrup 8.jan. 1797, 73 år 
gammel. Fordybet kursiv i såvel det oprindelige 
skriftfelt som det sekundære herunder. På den 
skrå kant er med tilsvarende, nu stærkt nedslidt 
skrift tilføjet, at stenen i ligemåde er lagt over 
madame Kiersten Sørensdatter,112 *1723 i Bes
ser, gift 1760 med velærværdige Jørgen Søren
sen, sognepræst i 13 år til Vendblese (Vindblæs) 
og Dalby, og velsignet med en datter. Hun døde 
1796, 72 år gammel. 1919 på kirkegården syd for 
koret. Nu i mindelunden øst for koret som den 
anden fra vest i sydrækken.

9) 1700’rnes første halvdel, med udslidt op
rindelig gravskrift og rester af en sekundær. 
Gråhvid kalksten, 192x129 cm, med karnispro- 
fileret ramme. På midten et hvælvet ovalfelt 
omgivet af bladbort omvundet med bånd og 
foroven og forneden forsynet med rosetter. 
Øverst og nederst mindre, forsænkede ovalfel
ter med henholdsvis timeglas og kranium, og i 
hjørnerne forsænkede cirkelfelter hvori jords
mon med blomsterbuketter, de øverste på hove
det. Langs stenens ramme stærkt slidt, sekun
dær gravskrift over ...(?) ...s Datter, født i Bes
ser. Fordybet kursiv, muligvis samtidig med de 
fordybede versaler »SIS OB« under skriftfeltet. 
1919 på kirkegården syd for koret. Nu i minde
lunden som den tredie fra nord i vestrækken.

10) 1700’rne, uden spor af den oprindelige 
indskrift, men med rester af en sekundær, mu
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ligvis fra o. 1771. Rødlig kalksten, 185x122 cm, 
med glat ramme og tværliste i omtrent en sjette
dels højde. I den øvre del et høj ovalt skriftfelt, 
hvorom bladkrans med blomst forneden og 
englehoved foroven. I den nedre del et våben
skjold, hvori der 1919 sås de sekundære(?) versa
ler: »NKLD«. Hjørnerne udfyldes af cirkelfelter 
med evangelistsymboler. På rammen en sekun
dær gravskrift i fordybet kursiv over Søren 
Mortensen og Mette Hendrichsdatter, sluttende 
med: »repareret 1771 af PLJS BSD«. 1919 på kir
kegården nordøst for koret. Nu i mindelunden 
som nr. otte fra nord i vestrækken.

11) O. 1740, over Anne Jørgensdatter, født i 
Alstrup, †1740 smst., 18 år gammel. Grå kalk
sten, 181x124 cm, med nedslidt fordybet kursiv. 
Indenfor en ca. 7 cm bred, glat ramme er si
destillet to ophøjede, rektangulære buefelter, 
hvorimellem klokkeblomster og foroven et 
englebarn med en hånd på hvert felt. Til siderne 
er volutter og englehoveder over krydsende 
akantusblade. Øverst et fordybet, tværovalt felt 
med gudslam og til siderne herfor knælende 
kvinder med palmegrene. Nederst et ophøjet, 
tværovalt felt omgivet af en bladkrans og holdt 
af to stående englebørn, begge med palmegren i 
den hånd, der vender væk fra feltet. I de to 
skriftfelter er nedslidte rester af relief(?)kursiv 
og i ovalfeltet gravskriften. På kanten en for
mentlig religiøs indskrift i fordybet kursiv. Mel
lem englebørnene og ovalfeltet er indhugget 
»MRS« og »1840«. I mindelunden øst for koret 
som den fjerde fra nord i vestrækken.

12) (Fig. 41) o. 1767. Hr. Thomas Erasmi 
Brant, gift 1766 med Maren Christine M(?)..n- 
søe og død 1767, 44 år gammel. Gråhvid kalk
sten, 100x75 cm, med nedslidt, fordybet kursiv. 
Indenfor pærestavssmykket ramme ses to ved 
en sløjfe forbundne felter: nederst et hvælvet, 
tværovalt felt omgivet af akantusblade, øverst et 
mindre cirkulært felt indrammet af palmegrene 
og flankeret af to halvvejs knælende putti, som 
løfter en åben krone op i midten.113 I hjørnerne 
blomster. Gravskriften står i det ovale felt, mens 
det cirkulære er udfyldt med et tankerim. I min
delunden øst for koret som den første fra øst i 
sydrækken.

Fig.41. Gravsten nr. 12, o. 1767, over hr. Thomas 
Rasmus Brant, †1767 (s. 2747). NE fot. 1988. - Tomb
stone no. 12, c. 1161, of Thomas Rasmus Brant, Esq., 
†1161.

13) 1700’rnes sidste halvdel, med rester af 
gravskrift over bl.a. (Jens Christensen?), født i 
Bedser; den slutter »død.. (17?). April 177(0?) i 
en Alder af 63 Aar og 11 Maaneder«. Gråhvid 
kalksten, 190x130 cm, med fordybet kursiv i 
hvælvet, tværovalt felt, som indenfor karnis- 
profileret ramme udfylder stenens øverste del. 
Feltet omgives af bladkrans hvorom der er vun
det bånd med store sløjfer øverst og nederst.114 
Øverst er svage spor af versaler og nederst to 
nedslidte spejlmonogrammer, det højre mulig
vis rummende et »D«.Hjørnerne udfyldes af cir
kelfelter med solsikke, georgine, rose og hvede
aks; de ledsages af bånd, hvorpå næsten udslidte 
indskrifter, sikkert henvisninger til skriftsteder 
om død og opstandelse: [1) Job 14,2], 2) [Psal. 
103,15], 3) »Joh.[12,24]« og 4) »Es. 4[0,6]«.115 
1919 syd for våbenhuset. Nu i mindelunden øst 
for koret som nr. ti fra nord i vestrækken.

14) O. 1793. Hr. Thomas Mandixe[s]ens, for
hen sognepræst til Besser og Onsberg samt
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Fig.42. Gravsten nr. 16, kaperkaptajn Christen Over- 
gaard, †1810 (s. 2748). NE fot. 1988. - Tombstone no. 
16, privateer Christen Overgaard, †1810.

provst over Samsøe og Thunøe. Gift med jom
fru Mette Dorothea Reiisch(?), fader til tolv 
børn, syv sønner og fem døtre. *15. juni 1718 på 
Gisslefelt(!) på Sjælland, †7.juni 1793. »Omskif
tede altsaa Tiden med Evigheden i sit Alders 
75de Aar«. Grå kalksten, 212x104 cm, med for
dybet kursiv (store skønskriftbogstaver) inden
for glat, på ydersiden profileret ramme. I ste
nens hjørner forsænkede, kvartcirkulære felter 
med bladornamenter. 1919 anbragt op ad kir
kens nordmur. Nu i mindelunden øst for koret 
som den anden fra nord i vestrækken.

15) O. 1795, med nedslidt gravskrift over 
Margrete Rasmusda(tter), (som levede med) .. 
(?) Sorrens(en?) (i et) kærligt ægteskab velsignet 
med fem (børn); (hu)n(?) døde 1795. Gråhvid 
kalksten, 165x116 cm, med fordybet kursiv i 
konvekst ovalfelt dækkende det meste af fladen 
indenfor en profileret ramme. Feltet omgives af

en krans med sløjfe foroven; under det er en 
trekløverbue, hvorunder siddende person med 
bog og stav. I buens svikler er henholdsvis kra
nium og timeglas og i stenens øvre hjørner eng
lehoveder. I mindelunden øst for koret som nr. 
ni fra nord i vestrækken.

16) (Fig. 42) o. 1810. Christen Overgaard, 
*28. febr. 1777, †8. juli 1810. »Kiærlighed til 
Fædrelandet var ligesaa høit indpræget i dit 
hulde Hierte som Ømhed i Ægteskab, Bestan
dighed i Venskab Uopfordret vilde Du hævde 
Din Stands Ære men blev et uskyldigt Offer for 
fiendlig Niddingsfærd Dog Gud lønner Dine 
Efterlevende skiønner Din Daad Fred med din 
Aske«. Gråhvid marmor, 134x64 cm, med for
dybet kursiv i ophøjet felt udformet som rek
tangel med fladbuet indhak foroven og tilsva
rende udvidelse forneden. Stenen krones af en 
kraftig, retkantet gesims; mellem denne og 
skriftfeltet er indsat et bådformet relief af to 
hænder, der fra skyerne rækker ud efter hinan
den.116 Med fordybet kursiv langs buen nederst 
på skriftfeltet: »Oline«.117 Indmuret i sydsiden af 
tårnets vestmur.

17) O. 1842, over Ane Mette Jørgensdatter, 
*2. okt. 1781 i Besser, †20. juni 1842 i Maarup, 
under et besøg hos sin datter. 1812 gift med 
Morten Mortensen Skipper, *2.jan. 1782 i Bes
ser, død i □ □ 18□. Deres ægteskab velsigne
des med fire sønner og tre døtre. Gråhvid kalk
sten, 172x117 cm, med fordybet skriveskrift. 
Langs den glatte, udefter skrånende kant er et 
forsænket bånd, der i hjørnerne udvides til 
kvartcirkelslag smykket med reliefrosetter. Un
der gravskriften, adskilt herfra ved en indhugget 
streg, er et tankerim hvorunder to krydslagte 
palmegrene. 1919 på kirkegårdsdiget syd for ko
ret. Nu i mindelunden øst for koret som den 11. 
og sidste fra nord i vestrækken.

†Gravsten. 1) 1600’rne(?), rødlig kalksten, 
178x118 cm. På midten konvekst ovalfelt om
givet af krans, herover den opstandne Kristus på 
vinget kranium, og til siderne samt i hjørnerne 
engle(?). Nederst et lille rundt felt. I ovalfeltet 
kunne 1919 ses rester af reliefkursiv(?), i det lille 
runde felt årstallet 1792 og foroven »MRS 
1840«. Stenen, som på dette tidspunkt var stærkt
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forvitret, lå øst for koret. 2) O. 1676, over sog
nepræsterne Elias Eisenberg og Hans Jenson 
Svane samt deres fælles hustru Anna Jensdatter, 
jfr. *epitafium nr. 1.

Krucifiks (Fig. 43) 1600’rne, sandsynligvis 
stammende fra kiste. Af messing, 27 cm højt, på 
nyere, 58 cm højt, sortbejdset kors. Kristus 
hænger i muskuløse, let bøjede arme med hove
det vendt til højre. Snoet tornekrans, langt, 
kraftigt hår og skæg og store, åbne øjne. De 
fremstående ribben er så godt som vandrette og 
lændeklædet foldet på langs med overslag i 
skridtet og snip langs højre hofte. Benene er bø
jede og fødderne fæstnet med én nagle. Mid
lertidigt fjernet 1874, hang 1919 som i dag på 
buen mellem skibets første og andet fag.

†Støbejernsgitter. Efter menighedsrådets for
slag blev støbejernsgitteret omkring gravstenen 
over provst F. V. S. Jacobsen, †1870, i 1953 er
stattet af beplantning.16

Fig.43. Kistekrucifiks af messing, 1600’rne. På nyere 
korstræ (s. 2749). NE fot. 1988. - Coffin crucifix figure 
of brass, 17th century; the cross is more recent.
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NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1809. Indberetninger ved J. Magnus-Petersen 
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10 Jfr. note 15 og E. Sloth Arentzen og Kjeld de Fine 
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15 LAVib. Samsø-Tunø provsti. Synsprot. 1803-1902.
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Fig.44. Ligeløbstrappe (s. 2722) i vestforlængelsens 
nordmur. NE fot. 1988. - Straight stair in the north wall 
of the west extension.

16 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø-Tunø provsti. 
Synsbog for kirker. 1950-68.
17 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(89).
18 Siden 1978-80 er vinduets konturer afrenset for 
hvidtekalk i en halv stens bredde, se tillige note 19.
19 Gavltrekanten og det ovennævnte vindue kan mu
ligvis være resultat af en ændring i første halvdel af 
1500’rne.
20 Tykkelsen er 85-90 cm mod langsidernes 110-120 
cm. En skævhed i sydøsthjørnet kunne tyde på, at 
dette er delvis ommuret.
21 Gavltrekantens øverste del er sandsynligvis først 
opført samtidig med skibets forhøjelse.
22 De oprindelige hvælv var placeret lidt højere end 
de nuværende, og på loftet ses forlæg ved begge gavle 
samt i den østre ende af nordmuren.
23 Begge langmurenes indersider er af rå kamp til en 
højde af ca. en meter over gulvet.
24 Som en tilsvarende særegen opbygning kan nævnes 
kirken på Tunø (DK. Århus s. 2383).

23 Eller dens øvre del fornyedes. Jfr. note 21.
26 Det vestligste pillepar er tilsyneladende samtidige 
med vestforlængelsens murværk, men adskiller sig 
ikke fra de øvrige piller.
27 Der ses ingen spor af en korresponderende åbning 
på ydersiden.
28 Tilsvarende aflastningsbuer kendes fra flere kirker i 
Århus stift, f. eks. Haldum (DK. Århus s. 1802).
29 Dette tømmer er sandsynligvis anbragt ved tårnets 
opførelse, mens de andre kan være senere.
30 Tilsyneladende er denne ommuret efter synets øn
ske 1725 eller 1883 (jfr. note 13 og 15).
31 I undersøgelsesberetningen har Kornerup forvek
slet Besser og Kolby, jfr. s. 2642, men i restaurerings- 
beretningen 1894 hedder det, at han i Besser, stående 
på en lang stige og så godt som muligt har afdækket 
»det paa Hvælvingen siddende halvt tildækkede Vaa- 
benskjold«.
32 En rødmalet sparremønstring nævnes 1893 og 
1919, og ses på fotografier optaget dels 1919, dels 
1927. Det er formentlig tildækket samtidig med væg
billederne i 1950’erne.
33 Ifølge indb. 1950 havde graveren kunnet konstatere 
planteslyng omkring nordvinduerne i skibets to øst- 
ligste fag.
34 Kerstin Rodin: Räven predikar för gässen, Uppsala 
1983. Horskjær (note 33) mener dog også med »no
genlunde sikkerhed« at kunne se omridset af et orna
mentalt firfodet dyr med store poter - formentlig en 
løve.
35 Både Mattæus’ glorie og hånd og englens vinger og 
fødder bryder ind over bladrammen, som i dette til
fælde udgår direkte fra feltets bund.
36 Lukas har i modsætning til de øvrige ingen glorie.
37 DK. Frborg. s. 896. Typen genfindes i Tikøb, As
minderød, Slangerup og Kongens Lyngby (DK. 
Frborg. s. 704, 778 og 2065, DK. KBh. Amt s. 422). 
Særegent for stolen i Karlebo er dog, at der i det 
midterste felt er indsat et relief af Opstandelsen, med 
en Kristusfigur, som er nært beslægtet med Kristus- 
figuren i Bessertavlens midtfelt.
38 Jfr. Monica Rydbeck: Renässansskulptur i Skåne, 
Kungl.vitterhets historie och antikvitets akademiens 
handlingar 71. Antikvariska studier IV, Stockholm 
1950, s. 87-96, samt Anna Maria Göransson: Jacob 
Kremberg och Lundaskolan, Hässleholm 1977, s. 
27-38; sidstnævnte henfører de Kremberg før til
skrevne altertavler i Burlöv, Skåne, og Å kirke til 
Köpingemesteren. Jfr. DK. Bornholm s. 159.
39 Tavlen blev 1848-49 opmalet (note 15), fortrinsvis 
med anvendelse aflys marmorering og hvidt, og for
modentlig af den samme, som 1864 opmalede alter
tavlen i Onsbjerg (jfr. indb. 1915, med referat af rin
gerens udtalelse om, at tavlens sidste opmaling skyld
tes den af grevskabet yndede, kombinerede murer og 
maler. Sml. Kolby note 22).
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Fig.45. Afdækning over nordre glamhul af genan- 
vendt tømmer (s. 2724), set fra klokkestokværket. 
Mogens Vedsø fot. 1990. - Reused timber above the 
north belfry light seen from the belfry storey.

40 Ifølge indb. 1928 synes tavlen bag hermerne, på 
korsstammen og på de ydre postamentfelter at have 
stået »uden Dækfarve med sin Trævirkning som Bag
grund for Maureskornamenter i sølv».
41 Der kan endog være tale om den samme mester, 
omend de to serier som følge af senere overmalinger i 
dag fremtræder ret forskelligt. Variationerne i kom
positionerne gælder hovedsagelig detaljer, som hår
længde, klædedragt osv.; Håbet, som står vendt mod 
højre i Onsbjerg, vender sig mod venstre i Besser, 
Retfærdigheden er i Besser forsynet med en bismer- 
vægt osv.
42 Jfr. Møller. Desuden korrespondance i Brattings
borg godsarkiv, pk. 473, 1893-1931. Kalken, som re
parationen til trods siges at være fundet uskadt, opbe
varedes på Brattingsborg indtil 1949.
43 Foden stammer muligvis fra 1868, da det i regn
skabet nævnes, at kalken bør forsynes med en pas
sende fod, jfr. note 17. Fodens bund er dækket af filt 
og eventuelle stempler dermed skjult.
44 Jfr. Møller. Disken bragtes ligesom kalken til Brat
tingsborg og kom tilbage 1949.
45 C. C. Hansen fik borgerskab 1812 og døde 1847.
46 Jfr. note 17. Disken er sandsynligvis anskaffet efter 
tyveriet af nr. 1, jfr. ovf.
47 Jørgen Friis fik borgerskab 1774; han døde 1790, 
hvorpå hans enke fortsatte professionen indtil 1806.
48 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 14, jfr. Kolby s. 2650.
49 Jfr. note 17. Datoen for inventariets optagelse er 
ikke anført, men skriften genfindes i synsoptegnel- 
serne o. 1890.
50 Kontakten til Harder, som omtales fra 1686 til sin 
død 1719, er muligvis kommet i stand via Grevinden 
af Samsø, Sophie Amalie Moth; hun købte 1674 Jom
fruens Egede og boede der til sin død 1719.
51 Ifølge note 17 skulle disken til det lille berettelses- 
sæt 1868 forstørres.

52 F.eks. Hagested, Drøsselbjerg, Særslev, Bregninge 
og Højby, s. 547, 1323, 1702, 1751 og 2161, samt 
Nølev og Ørting, DK. Århus s. 2453 og 2697.
53 Ifølge en tilføjelse til kirkens inventarium (note 17), 
er de to femarmede stager skænket ved testamente af 
provst Simonsens hustru.
54 Fløjlet stammer sandsynligvis fra 1906, da det i 
synsprotokollen anføres, at messehaglens fløjl bør 
fornys. Jfr. note 17.
53 Jfr. note 17. Ifølge note 15 var knæfaldet allerede 
1854 udvidet.
56 Resen s. 44.
57 Thurah s. 41. Det af Magnus-Petersen 1874 nævnte 
nyere maleri var oprullet på en træstok og gik for at 
være »den gamle Fane der findes afbildet hos Thura, 
og som der nu ikke finde spor af.« Opfattelsen af 
maleriet som den gamle fane kan muligvis sættes i 
forbindelse med et sagn om et skab, hvori de to faner 
opbevaredes, jfr. DaSagn III, nr. 571.
58 På den af Resen udførte, af Thurah gengivne frem
stilling, er fanedugen ujævnt afrevet i de afbildedes 
hoftehøjde. Jfr. note 57.
59 Mackeprang: Døbefonte s. 98 og 406.
60 Fadet har muligvis været ophængt på Brattings
borg; således anfører Chr. Axel Jensen i margenen på 
sin indb. 1919, at »komtesserne på Brattingsborg ef
ter sigende skal have ombyttet dette fad med et gam
melt«.
61 KglBibl. Samlinger til de danske Provincers Topo- 
graphie (jfr. s. 2560).
62 Jfr. tilføjelse til inventarium, note 17.
63 Figurernes bageste del er skåret i et med bagklæd
ningen og de fremspringende dele pålimet.
64 Før restaureringen 1927 manglede både Johannes, 
som nu står med bog, og Kristus begge underarme, 
ifølge indb. 1915 efter en »restaurering«, foretaget af 
den under altertavlen nævnte murer.
65 Sml. f.eks. prædikestolen i Århus domkirke, DK. 
Århus s. 556. Jfr. Jensen: Snedkere, s. 68-73.
66 Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-skabet 
og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids 
Andersen Riber, i Historisk Aarbog for Randers 
Amt, 1987, nævner s. 28 Besser-stolen blandt Mikkel 
van Groningens arbejder. Særlig de store figurers le
gemer virker dog lidt for plumpe til at være skåret af 
Groningen selv.
67 Opgangspanelets eksistens er bl.a. dokumenteret 
1716, da synet ønskede et jernhæfte over prædike- 
stolsdøren, jfr. note 13. 1927 konstateredes et indsnit 
efter †opgangen på bagsiden af stolens yderste ram
metræ.
68 Desuden blev der 1927 rettet op på det forhold, at 
»guldet på figurerne ikke var lagt konsekvent, men 
løb i alle yderkanter, uden hensyn til for og bag«.
69 »vm« i Jesvm står med versaler.
70 Jfr. indb. 1915 og 1919 (Chr. Axel Jensen). Ifølge
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Fig.46. Sølvstempel på sygekalken, formentlig for 
Gievert Johansen Harder, Næstved, sml. fig. 20 (s. 
2732). NE fot. 1990. - Maker’s mark on the chalice (cf. 
fig. 20), probably of Gievert Johansen Harder, Næstved.

note 15 skulle prædikestolen 1867 rettes og befæsti- 
ges. Allerede 1819 var prædikestolen dog løs og 
brøstfældig, og fire år efter ønskedes den fastgjort til 
muren med et anker.
71 Jfr. note 15 og Rasmussen: Billedsnidere. Sæderne 
blev i 1930’rne gjort bredere, jfr. note 17.
72 1881 var der 64 stader, jfr. Udskrift af Samsø 
Branddirektorats Vurderingsprotokol 1881, Brat
tingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916.
73 Thura s. 41.
74 Over såvel bagsidens maleri som foldeværkets staf
fering lå flere lag egetræsmaling.
73 Jfr. note 13. Behovet for den ekstra stol kan være 
opstået, efter at Besser, måske 1689, var blevet ho
vedkirke. I kirker, som havde flere præster, var det 
således almindeligt, at der var en skriftestol til hver af 
disse, jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 109-26.
76 Stolen blev købt af Martha Sigurd på auktion no
vember 1940 og det følgende år overdraget kirken. 
En tradition om, at stolen stammer fra Brattings
borg, synes ikke at kunne verificeres.
77 Dette år var der opsat en ny degne- og en ny præ- 
stestol, jfr. note 15.
78 Udlånet af skabet gælder foreløbig for tyve år. Ska
bets oprindelse er uvis; om dets ældre farver vidner 
en prøveafdækning på dets side.
79 Jfr. Møller og korrespondance i Brattingsborg 
godsarkiv, pk. 473, 1893-1931.
80 Formentlig opsat efter at synet 1886 ønskede dør
åbningen mellem våbenhus og skib udvidet i samme 
bredde og stil, dvs. fladbuet, som indgangsdøren 
(note 15).
81 Inskription på sølvplade i facaden: »Dette Orgel er 
skjænket til Besser Kirke i taknemlig Erindring om at 
min elskede uforglemmelige Ægtefælle, Marinemaler 
Professor C. Frederik Sørensen, Ridder af Danne
brog og Vasaordnen, her har modtaget Daaben og 
bekræftet dens Pagt samt med det inderlige Ønske at 
dets Toner i Glæde og Sorg maa opløfte Menighedens

Hjerter til dens Gud og Frelser. Indviet den 8 Juni 
1884. Bine Sørensen født Ahlberg«.
82 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.
83 1868 nævnes, at gelænderet for pulpituret skal sæn
kes 1 alen (ca. 50 cm), eftersom det berøver kirken en 
del lys fra vinduet i tårnbygningen, jfr. note 15.
84 Jfr. note 13. Pulpituret formodes ikke at blive sær
lig bekosteligt nu i fredstiden, da skibsfarten går of
tere og lykkeligere for sig.
85 Jfr. note 17. Den nye salmebog blev udgivet 1897.
86 Ifølge Magnus-Petersen var billedet tilsyneladende 
»fra forrige Aarhundrede og uden stort Kunstværd«. 
Det er hverken nævnt før eller siden.
87 Våbenerne gælder sandsynligvis ægteparret Niels 
Skram, *27. febr. 1555, lensmand på Dronningborg 
1585-97, og Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz til 
Lynderupgård i Viborg amt; de blev gift 1582. Jfr. A. 
Thiset: Stamtavler over danske adelsslægter, IX, 
1914, s. 174.
88 Muligvis er lysekronen først kommet til Besser 
kirke 1774; i al fald er den hverken nævnt af Thura 
eller KglBibl. König, omend begge disse omtaler ly
sekrone nr. 2 fra 1695.
89 Henningsen: Kirkeskibe, s. 26.
90 Ifølge indb. 1967 bestod den oprindelige staffering 
af sort under vandlinien og over denne striber af gul
brunt, grønt, rødt og sort. Herover var lagt en staf
fering bestående af sort med gule bælter på skroget, 
rødt på kanonportene og grønt på bunden helt op til 
nederste kanonrække. Et par fyrretræsstykker, som 
fra boven griber ud på sprydet, har ikke ældre farve-

Fig.47. Malet inderside af det i degnestolen indbyg
gede, sengotiske panel, sml. fig. 32 (s. 2737). NE fot. 
1988. - Painted inner face of the late Gothic panel fitted 
into the parish clerk’s pew, cf. fig. 32.
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lag end dette mellemste; et forhold, der kunne tyde 
på, at også disse er sekundære.
91 Jfr. kontrakt af 30.jan. 1782, mellem grevinde 
Danneskiold-Samsøe og klokkestøber Carl Troschell 
om klokke på 1½ skippd.; den skulle forsynes med 
Danneskiolds våben og indskriften, at »denne klokke 
er i Chr. Conrad Danneskiold-Samsøs mindreårig
hed anskaffet af hans mor«. (Brattingsborg godsar- 
kiv, pk. 471, 1756-1916.)
92 Ifølge korrespondance i Besser præstegård om
hængt 1947.
93 Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 1756-1916. 
Smst. findes et Pro Memoria af 30. marts 1761, hvori 
det afvises, at klokken skulle befinde sig i kaptajn 
Holtzmans dødsbo. Denne, der syslede med at re
parere klokker, har snarest smeltet den og brugt me
tallet andetsteds!
94 Ved kirkesynet 1780 konstateres således, at kirken 
stadig savner en klokke, og at opgangen til stedet, 
hvor den har hængt - og burde hænge - er aldeles 
brøstfældig. Note 13.
95 Klokkestolen er mærket Aug. Nielsen Thubalka, 
Roslev, 1948.
96 Elias Eliasen Eisenberg døde 1635; hans efterfølger 
Hans Jensen Svane, som blev gift med hans enke 
†1671, døde 1676.

 97 Ifølge gengivelsen af indskriften i Thurah s. 40, 
lyder den sidste linie »under den brune Steen«.
98 Ifølge Thurah s. 40, lød indskriften i postament- 
frisen: »Joh. Svaningus Ripensis F. F. Qvi vivere cæ-

 pit 28. May Ao. 1600 & mori desiit Ao. 1676«. I 
gesimsfrisen: »Hvo som troer paa Sønnen, han haver 
det evige Liv«, og i gavlfeltet: »Memoriæ Eruditis- 
simi Prædecessoris, ac dilectissimæ Uxoris suæ in 
Templo Bessensi hoc erexit Monumentum cum se- 
qventi Inscriptione: Vici«. Hovedparten kunne endnu 
læses af Chr. Axel Jensen 1919.
99 Thurah s. 40 og note 11. Epitafierne kan muligvis 
allerede være blevet fjernet før 1874, eftersom de ikke 
nævnes af Magnus-Petersen.
100 Thurah gengiver s. 41 indskriften med udeladelse 
af Erich Slettings mellemnavn og længden af hans 
embedstid i Nordby.
101 Den sidste, sandsynligvis sekundære del af ind
skriften står med mindre, noget afvigende bogstaver.
102 Thurah s. 40.
103 Figuren er muligvis ændret i forbindelse med til
føjelsen af den sekundære gravskrift; en del af kappen 
er således meget ujævnt afhugget.
104 Jfr. for formodningen heraf f.eks. beslægtet sten i 
Torrild kirke (DK. Århus s. 2642, nr. 3).
105 Det på flere af stenene i Besser indhugne »MRS 
1840« skyldes muligvis den samme som det på grav
sten nr. 6 i Onsbjerg indhugne »MRS 1823«.
106 Mindelunden er sandsynligvis indrettet umiddel
bart efter nedrivningen af kirkeladen 1949.

Fig.48. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 38 (s. 
2743). Poul Grinder-Hansen fot. 1989. - Detail of 
*wall monument no. 2, cf. fig. 38.

107 Jfr. f.eks. gravsten nr. 3 i Blegind (DK. Århus s. 
3066 med note 77).
108 Jfr. gravsten nr. 1 i Lunde, (DK. Ribe s. 1128). En 
tilsvarende opbygget sten findes i Borum kirke (nr. 3, 
DK. Århus s. 2003); her flankeres feltet af Moses og 
Kristus.
109 Jfr. Christie: Ikonografi s. 209, fig. 411.
110 Som følge af bruddet i stenen kan denne indskrift 
ikke kontrolleres. Et eventuelt bibelsted kan dog ikke 
være direkte afskrevet, eftersom begravelsesritualets 
sidste del ikke findes i Bibelen. Ordlyden er tilsynela
dende udformet i den tidlige middelalder, jfr. Chri
stian B. Schjørring: Af jord er du kommet, 1959, B. 
Balslev: Begravelsesritualets historie, særtryk af Teo
logisk Tidsskrift 3. rk. II, 1910-11, s. 196, samt A. 
Jantzen: Præstens Gerning ved begravelse, i Teolo
gisk Tidsskrift, Ny række, I, 1899-1900, s. 177f.
111 Niels Hansen er sandsynligvis en søn af Hans Ras
mussen og hans og hans kones data muligvis tilføjet 
sekundært.
112 Muligvis Morten Sørensens søster.
113 Jfr. gravsten nr. 7 i Tranebjerg. I sin udførelse er
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stenen beslægtet med de billedhuggeren Jens Jensen 
d.y. tilskrevne sten i Hatting (Vejle amt) samt Falling 
og Gylling, jfr. Otto Norn: En østjysk Billedskærer
slægt fra det attende Aarhundrede, i NMArb. 1939, s. 
43-54, samt DK. Århus s. 2738 og 2835. Hovedtræk
kene i udformningen kan genfindes på f.eks. gravsten 
nr. 81 i Århus Domkirke (DK. Århus s. 815).
114 Forholdet mellem sløjferne og deres omgivelser 
antyder, at stenen aldrig er blevet færdighugget.

115 Indskrifterne er i dag næsten fuldstændig for
svundne, men kunne, i al fald for de to nedres ved
kommende, læses 1919. Jfr. gravsten nr. 3 i Ørting 
kirke, DK. Århus s. 2707.
116 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985, s. 
143.
117 Christen Overgaards hustru, jfr. Bent Rasmussen: 
Træk fra Samsø under Engelskkrigen, i ÅrbHolbæk 
1961, s. 110-19.



Fig.1. Ydre, set fra nord. NE fot. 1983. - Exterior seen from the north.

NORDBY KIRKE
SAMSØ HERRED

Kirken har tilhørt øens skiftende ejere (s. 2558) indtil 
den overgik til selveje 1912.

Sagn. Som forklaring på den ensomme beliggen
hed fortælles, at kirken blev bygget af tre fruer. Men 
arbejdet ville ikke lykkes, da byggeriet forstyrredes af 
de underjordiske. Da fruerne en dag stod og disku
terede en ny placering, løb et par heste løbsk, og fru
erne besluttede sig til at bygge kirken på det sted, 
hvor hestene standsede. Derefter skred byggeriet rask 
og planmæssigt frem.1 En anden version går ud på, at 
kirken oprindelig skulle være bygget i det nu for
svundne Søby. Men hvad der blev bygget om dagen

blev revet ned om natten og flyttet op på den plads, 
hvor kirken står nu.2 Et nyere sagn fortæller, at kir
kens vestre del kaldes Jeppes kirke efter en meget høj 
gårdmand i sognet, der altid satte sig her.3

Møntfund. Ved en restaurering 1964-65 blev der 
fundet ni mønter, hvoraf den ældste er en halv ham
borgsk hulpenning.4

Kirken ligger bemærkelsesværdigt fjernt fra 
byen og syd for denne. Den isolerede beliggen
hed kan skyldes, at sognet udover Nordby har
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Fig.2. Indersiden af østre kirkegårdsportal (s. 2756). 
NE fot. 1990. - Inner face of the east gateway of the 
churchyard.

haft flere landsbyer, den endnu bevarede Må- 
rup, samt de forsvundne Søby og Glistrup. Kir
ken ligger i læ af høje bakker langs nordøens 
vestkyst, mens den markante bygning fra øst og 
især syd er synlig på stor afstand.

Den rektangulære kirkegård har størstedelen af 
sit areal beliggende syd for kirken, hvor udvi
delser har fundet sted 18625 og 1930-31.6 Langs 
nord-, vest- og østsiden står høje asketræer.

Hegn og indgange. De hvidkalkede mure, der 
er fugede og overdækkede med cement, er op

ført af marksten. 1700 og 1702 manglede tagsten 
på muren, der 1715 nævnes at være opført af 
kampesten.7 I østmuren ved indgangen ses flere 
binderinge af smedejern.

Hovedindgangen i øst er en formentlig sen
middelalderlig, muret, hvidkalket portal (jfr. fig. 
54) med rundbuet køreport og spidsbuet fod
gængerlåge. Portalen har udadvendt afdækning 
af vingetegl, og på køreportens inderside (fig. 2) 
er udsparinger til stolper og overligger. I nord
muren, længst mod øst, er en lille muret og 
hvidtet, rundbuet fodgængerlåge. Indgangene 
nævnes tidligst 1809, da porten var brøstfældig 
og endnu 1884 var omfattende reparationer nød
vendige, 1890 ønskedes en total fornyelse.5 I 
begge portaler er hvidmalede trætremmelåger. 
†Riste nævnes i begyndelsen af 1700’rne i såvel 
østre som nordre portal.7

Fig.3. Beliggenhedsplan 1812. - Site plan 1812.

Bygninger på og udenfor kirkegården. Den 1917 
opførte stald øst for kirkegården er en hvidkal
ket, teglhængt bygning, der indeholdt både ma- 

terialrum og fire †nødtørftsrum, sidstnævnte blev 
1972 indrettet til toilet.6

På grund af kirkens afstand fra byen var før 
1699 (jfr. †klokker) rejst en †klokkestabel midt i 
Nordby. 1857 opførtes det nuværende klokketårn 

i hjørnet mellem Klokkestræde og Nordby Ho
vedgade på en cirkulær, kampestenssat forhøj
ning. Udformningen skyldes angiveligt sogne
præsten F. V. S. Jacobsen.8 På en terningformet 
underdel af kløvet kamp rejser sig det cylindri
ske tårn af tegl. Forneden er en høj sokkel med 
aftrappet overkant og i omtrent halv højde et

Fig.4. Klokketårn 1857 i Nordby (s. 2756). Robert 
Egevang fot. 1977. - Belltower build 1857 in Nordby.
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Fig.5. Plan. 1:300. Målt af HeJ 1981, tegnet af Mogens Vedsø 1991. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on 
p. 9.

fremspringende retkantet bånd. Klokkestok
værket har fire glamhuller, der er parvis ens. I 
øst og vest mindre fladbuede, smigede huller og 
i nord og syd, i klokkens svingningsretning, 
større rundbuede åbninger. Foroven afsluttes 
bygningen af en sparenkopgesims og herover en 
lav, cementklædt kegle med vindfløj. Tårnets 
murede del er gulkalket, to led i soklen samt det 
fremspringende bånd og gesimsen er rød, sidst
nævnte med et blåt bånd under sparenkopperne; 
glamhullerne er hvide i lysningen med rød for
kant på sålbænken. Murværket har flere åbne 
bomhuller og på vestsiden ses årstallet »1857« 
med jerncifre.

BYGNING
Kirken består af et langhus, hvori indgår nordmuren 
af et skib fra første halvdel af 1200’rne; o. 1300 om
byggedes kirken og omtrent samtidig tilføjedes nor
dre våbenhus. I sidste halvdel af 1400’rne blev tilføjet 
sakristi og vestforlængelse med tårn, mens langhus- 
koret og søndre våbenhus er fra første halvdel af 
1500’rne. Orienteringen er solret.

Af den oprindelige kirke er kun bevaret en del af 
nordmuren. Det bevarede murværk strækker 
sig fra overgangen mellem langhusets 2. og 3. 
fag indtil ca. en meter øst for den senere nord
dør, hvor murflugten har et knæk. Det bevarede 
parti må have udgjort en del af nordmuren i ski
bet, der har været smallere end nu.

Materialet i den 90-95 cm tykke mur er mun
kesten i munkeforbandt over en let fremsprin
gende syld af rå kamp.9 Den oprindelige mur
højde ved murstykkets østende er ca. 4 m over 
jordsmon.

To vinduer er bevaret i nordmuren,10 begge 
tilmuret efter 1848.5 Det østre er ca. 185x69 cm i 
ydre murflugt og har toppen af det rundbuede 
halvstensstik ét skifte lavere end overkanten af 
det bevarede murværk. Det tilsvarende, vestre 
vindue er delvist ødelagt af et nyere vindue.

En omfattende ombygning fandt sted o. 1300, 
hvorved skibet både forhøjedes, øgedes i bred
den ved opførelsen af en ny sydmur og forlæn
gedes mod vest. Af denne ombygning er lang
murene og rester af gavlene bevaret. På loftet
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Fig.6. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1983. - Exterior seen from the south-east.

står dele af den 65 cm tykke østre gavltrekant, 
der i syd har et hul efter en 20x20 cm svær, 
indmuret †ankerbjælke. Det tilhørende kors ud
formning kendes ikke, men af det senere tilfø
jede sakristis størrelse fremgår, at det var væ
sentligt smallere end skibet og med en længde af 
mindst 6,5 m.

Materialet i den 100-105 cm tykke sydmur er 
munkesten i munkeforbandt over en kun spora
disk synlig syld af rå kamp. På den samtidigt 
forlængede nordmur er bevaret oprindelig fuge
behandling, hvor lejefugerne er indtrykkede i 
overkanten,11 mens studsfugerne er ridsede.12 Et 
lille stykke af skibets vestgavl er synlig fra trap
pen i vestforlængelsen, og det ses her, at kirken 
efter ombygningen har stået i blank mur, mens 
indervæggene var pudsede allerede før hvælv- 
slagningen.13

Døre og vinduer. Begge skibets døre er beva
rede. Den falsede syddør (fig. 8) er kurvehanks- 
buet i spidsbuet spejl. Yderste led er retkantet i 
såvel vanger som stik; andet led affaset i van
gerne og retkantet i stikket; tredie led udstyret 
med hulkel i vangerne og den nedre del af stik
ket, affaset i buetoppen. Adskillige sten er ud
skiftet 1895, da anslagsfalse og stik blev helt ny- 
murede.5 Indvendig sidder døren i en høj flad
buet niche med retvinklet øst- og smiget vest
side. Norddøren, der er tilmuret efter 1731,7 
svarer i det ydre til syddøren, men falsene 
mangler profiler. Døråbningens kurvehanksfor- 
mede stik er formentlig samtidigt med dørens 
indre, hvis nuværende udformning (jfr. fig. 57) 
skyldes en ombygning i slutningen af 1500’rne 
(jfr. s. 2763), men som oprindeligt svarede til 
syddøren.
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Fig.7. Indre, set mod vest. NE fot. 1983. - Interior to the west.

Af oprindelige vinduer er kun ét bevaret, til
muret, på sydsiden (fig. 8) vest for døren, hvor 
den vestre halvdel dækkes af våbenhusets mur. 
Den høje, rundbuede åbning måler udvendig ca. 
220x85 cm; indvendig har bredden været noget 
større.

Indre. Skibets sydvæg har et 17 cm bredt 
vandret spring (fig. 7) ca. 3,25 m over nuvæ
rende gulv, hvorved murtykkelsen indskrænkes 
til omtrent samme størrelse som den ældre 
nordmur, der ved ombygningen blev forhøjet 
med ca. en meter. †Loftsbjælkerne må have hvilet 
på murkronen.

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Den æld
ste tilbygning er det lave nordre våbenhus (fig. 9), 
der næppe er meget yngre end ca. 1300.14 De 
kun ca. 45 cm tykke mure er opført af munke
sten i munkeskifte over en fremspringende sok

kel, der forneden er af rå kamp og derover af 
tegl; øverste skifte afrundet. Langmurene afslut
tes foroven af en tredelt, ommuret(?) falsgesims; 
gavltrekanten, der har glatte kamme, er helt for
nyet i små, gule sten. Døren i nordgavlen sidder 
i et oprindeligt portalfremspring, der er bindigt 
med soklen og foroven skråt afsluttet. Den 
ydre, fladbuede døråbning er udvidet, forment
lig 1917, mens den indre med træplanke over
dækkede del formentlig er oprindelig. I begge 
langmure er en halvstens bred lyssprække, der 
indvendig sidder i en halvanden sten bred, plan
keoverdækket niche.

Tilbygningen kan i slutningen af 1500’rne 
have fundet anvendelse som †gravkapel? (jfr. s. 
2763). En omtale 1715 af kalkhuset og 1731 af 
materialhuset må gælde nordre våbenhus.7 1917 
indrettedes tilbygningen til ligkapel.15
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due, der udvendigt er falset med affaset yderkant 
og indvendigt sidder i en fladbuet 125 cm høj 
niche (jfr. fig. 10).

Sakristiets indre overdækkes af et samtidigt 
krydshvælv, der blev noget beskåret ved opfø
relsen af det nuværende kor. Hvælvet hviler på 
forlæg i murene og har halvstensribber, der på

Fig.8. Skibets sydmur med oprindelig dør og vin
due, set fra våbenhuset (s. 2758). NE fot. 1990. - 
South wall of the nave with the original door and window 
seen from the porch.

Sakristiet, hvis udformning er mere end sæd
vanlig kultiveret, er en tilbygning til kirkens 
ældre †kor. Murværket er af munkesten i mun
keskifte over en profileret sokkel med hulkel 
under halvrundstav. Flankemurene afsluttes af 
en falsgesims, mens gavlen har en rigt dekoreret 
blændingsgavl (fig. 11) med fem let brynede 
kamtakker. Yderst ses til hver side en spidsbuet 
blænding inden for en kantblænding, der følger 
kamtakkens konturer. Dernæst spidsbuede, fal
sede blændinger, der oprindelig har åbnet sig 
mod loftsrummet, hvorover cirkelblændinger; i 
den vestre er efter 1880 indsat en luge.5 Den 
rundbuede, affasede midterblænding omfatter 
to koblede, spidsbuede blændinger under en af
faset cirkelblænding. Blændingsarkitekturen rø
ber forbindelse til gavle i Nordøstsjælland.16 Sa
kristiet har haft i alt tre vinduer. I øst er bevaret 
et spidsbuet, falset vindue, hvor såvel lysningen 
som yderfalsen har affasede hjørner. Indvendig 
sidder vinduet i en 234 cm høj fladbuet niche, 
hvis bund er hævet 35 cm over nuværende gulv. 
Et tilsvarende †vindue i vest er ødelagt ved ind
sættelse af en fladbuet døråbning efter 1853.5 I 
gavlen er et usædvanligt, nu tilmuret, cirkelvin

det nederste stykke dog kun er en kvart sten 
brede. Hvælvets svære helstens overribber har i 
hvert andet skifte to bindere i forbandt med 
kapperne17 (jfr. Kolby s. 2638 og Tranebjerg s. 
2571). I rummet er fire fladbuede nicher (fig. 10) 
jævnt fordelt i væggene. I øst og vest én 96 cm 
høj med bunden 55 cm over gulvet og i nord er, 
under ovennævnte cirkelvindue, to 100 cm høje 
nicher 25 cm over gulvet i et murfremspring, 
der er vandret afsluttet. Nichernes fordeling an
tyder, at to er forsvundet i forbindelse med 
langmurenes afkortning.

Vestforlængelse og tårn samt hvælv i skibet. I 
1490’erne (jfr. kalkmalerier) blev der gennem
ført endnu en stor ombygning af kirken, ved 
hvilken lejlighed skibet blev forhøjet, overhvæl
vet og forlænget mod vest; desuden tilføjedes et 
tårn. Ombygningen skal ses som ét hele, omend 
der tydeligvis er foretaget ændringer undervejs. 
Arbejdet indledtes med vestforlængelsen,18 der, 
den store murtykkelse taget i betragtning, må 
have været planlagt som tårn. Denne tanke blev 
opgivet, da byggeriet havde nået en højde af 
knap tre meter over terræn, i stedet påbegyndtes 
opførelsen af det nuværende, væsentligt spink-

Fig.9. Nordre våbenhus (s. 2759). NE fot. 1990. - 
North porch.
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Fig.10. Sakristiets nordvæg (s. 2760). NE fot. 1990. - 
North wall of the sacristy.

lere tårn. Forlængelsens sydmur fuldførtes i en 
noget tyndere skikkelse,19 mens tykkelsen i nord 
fastholdtes af hensyn til den her anbragte lige— 
løbstrappe. Der er adgang til trappen nær mu
rens vestende ad en fladbuet, falset dør, der er 
hævet ca. 50 cm over gulvet. Det murede trap
peløb har to nu tilmurede smalle lyssprækker og 
overdækkes af trinvis stigende helstensdybe, 
fladbuede halvstensstik. Overdøren, der ud
munder lavt i nordøstre hvælvlomme, har for
oven været afdækket med en nu fjernet træ
planke. Over sydmurens senere indsatte vindue 
spores et smallere oprindeligt †vindue, hvis 
spidsbuede spejl har top et skifte under falsge
simsen.

Tårnet blev, som nævnt, påbegyndt efter at 
vestforlængelsen var nået op i en vis højde. Un
der dette niveau er tårnets nord- og sydmur ikke 
i forbandt med forlængelsens gavl, mens dette 
er tilfældet højere oppe, hvor gavlmuren yder
mere er gjort ca. 30 cm tyndere på siden mod 
tårnet. Planløsningen (jfr. fig. 5) er bemærkel
sesværdig, idet understokværket, tårnrummet, 
aldrig har været forbundet med skibet og tårnets 
vestmur er usædvanlig tynd sammenlignet med 
sidemurene. Hele udformningen er nært be
slægtet med de i Århus stift velkendte, såkaldte

styltetårne, omend tårnet aldrig har åbnet sig 
med den karakteristiske høje åbning mod vest.20 
Adgang til understokværket fås fra vest ad en 
spidsbuet, falset dør, der udvendigt sidder i et 
slankt, spidsbuet spejl.

Det højtliggende mellemstokværk har mod 
nord, vest og syd en lille, fladbuet glug i spids
buet spejl; de to førstnævnte er tilmurede i lys
ningen, mens sidstnævntes trækarm og -ramme 
er fornyet 1901.5 Mod tårnets indre har den nor
dre- og søndre glug fladbuestik over smigede 
karme med »hulsøm« (fig. 12) langs kanten, i 
syd nu stærkt udvisket. Den vestre glug sidder, 
grundet den ringe murtykkelse, i en helstensdyb 
fladbuet niche. Der er adgang dels fra under
stokværket ved hjælp af en høj stige,21 dels fra 
skibets loft ad en fladbuet dør, der overdækkes 
af to helstens dybe stik, som stiger trinvis mod 
mellemstokværket, hvor åbningen har planke- 
dække samt helstensdybe og brede anslagsfalse.
I nord er rester af stabler og i syd af låsebeslag.

Klokkestokværket, hvor sydmuren er helt og 
vestmuren delvist ommuret, har til hver side et 
fladbuet glamhul i spidsbuet spejl. Taggavlene i 
nord og syd, af hvilke sidstnævnte er helt om
muret i små, røde teglsten, er glatte med syv 
brynede kamtakker.

Skibets forhøjelse og hvælv. Efter at ovennævnte 
del af ombygningen har været helt eller delvist 
afsluttet, blev skibets vestgavl nedrevet og lang
murene forhøjet knap halvanden meter, som 
indledning til en overhvælvning. Murværket i

Fig.11. Sakristiet (s. 2760 og 2762). NE fot. 1990. - 
Sacristy.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 187
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Fig.12. Glug i nordmuren af tårnets mellemstokværk 
(s. 2761). Mogens Vedsø fot. 1990. - Light in the north 
wall of the tower’s middle storey.

forhøjelsen er udvendigt af munkesten i munke- 
skifte, mens gesimsen er muret i polsk forbandt. 
Indvendigt er muren af rå kamp med adskillige 
teglstumper indtrykkede i fugerne, mens der 
øverst er et til tre skifter teglsten.22 Mindre for
skelle i murværkets karakter antyder, at forhø
jelsen over det vestre og de tre østre fag (jfr. 
hvælvene) ikke er helt samtidige. Forlængelsens 
hvælv hviler på murede forlæg, mens hvælvene 
i de øvrige fag bæres af falsede hvælvpiller og 
spidsbuede, helstens brede skjoldbuer. Samtlige 
piller har to skifter høje kun let fremspringende, 
retkantede kragbånd. I syd har tilbagespringet i 
murtykkelsen foranlediget en uregelmæssighed 
i skjoldbuernes placering, idet disse er rykket en 
halv sten for langt mod syd i forhold til det op
rindeligt planlagte.

Af de i alt fem hvælvfag er de to vestre med 
tilhørende, halvanden sten brede, spidsbuede 
falsede gjordbuer ældst. De højt kuplede hvælv 
har lette halvstens overribber med enkelte trin
sten af bindere. De tre noget lavere østfag ad
skilles af helstens, spidsbuede gjordbuer.23 Ad
skillige steder ses rektangulære spygat, mens en 
række cirkulære huller er vanskeligere at for
klare. I de to vesthvælv er i alt tre huller placeret 
i toppen af hver sin kappe, flere er muligvis for

svundne. Disse kan have været ventilationshul- 
ler, talrige tilsvarende huller ses i både midtski
bet og sideskibene i Århus Domkirke.24 Af an
dre huller, ét i vestligste fag, to i næstøstligste 
og seks i østligste kan ét eller flere være klok- 
kerebshuller? mens de resterende sandsynligvis 
stammer fra ophængning af nu fjernede inven
tarstykker.

Langhuskoret. O. 1530 (jfr. kalkmalerier) er
stattedes det ombyggede †kor af en to fag lang 
korbygning af samme højde og bredde som ski
bet. Byggematerialet er munkesten i munke
skifte med udglattede fuger.25 Langmurene af
sluttes foroven af en falsgesims, og på de to øst
hjørner er diagonalt stillede støttepiller, den 
søndre skalmuret med små, gule sten; nødven
digheden af reparation af denne pille nævnes 
både 1715 og 1786.7 Blændingsgavlen (fig. 6) har
11 let brynede kamtakker, der med undtagelse af 
den øverste har et kort savskifte under brynet. 
Gavlfoden markeres af savskifte og båndblæn
ding hvorover ni stigende, fladbuede højblæn
dinger. Yderst til hver side samt i gavltoppen er 
cirkelblændinger. Midterblændingen indeholder 
to nu tilmurede lyssprækker, og i de to flan
kerende blændinger ses nær toppen en enkelt 
fremspringende binder. På gavlens inderside ses 
i gavlfodshøjde en række to skifter høje bjælke
huller, af hvilke de yderste er radiært anbragte.

Ved byggearbejdet bevaredes det ældre sakri
sti, og korets nordmur hviler delvis på over
siden af dettes hvælv. Der skaffedes forbindelse 
mellem koret og sakristiet gennem en fladbuet, 
falset dør, hvis stik er skråt behugget på under
siden efter 1858 for at øge dørens højde mod 
koret.5 Dette er ensidigt belyst fra syd, og over 
de nuværende vinduesåbninger ses på indersiden 
spor af store, fladbuede †vinduer.

Korets indre har i østvæggen to fladbuede ni
cher, der er 125 cm høje og med bunden 26 cm 
over gulvet. Rummets to ottedelte hvælv hviler 
på murede forlæg. Samtidig med hvælvslagnin- 
gen blev den oprindelige †triumfmur fjernet og 
skibets østre skjoldbue fandt uden ændringer 
anvendelse som gjordbue mellem kor og skib. 
Korets to fag adskilles af en falset, spidsbuet 
gjordbue, hvis vederlag er markeret af en kun
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Fig.13. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1990. - In
terior to the west.

lidt fremspringende rundstav. Ved hvælvenes 
indbygning blev overmurene i nord og syd del
vis behuggede i en halv til en hel stens dybde, 
formentlig fordi kapperne byggedes højere end 
oprindelig planlagt.

En støttepille på kirkens sydside (fig. 6) ved 
overgangen mellem kor og skib er sandsynligvis 
opført omtrent samtidig med langhuskoret.

Søndre våbenhus, der, som det ofte ses i Århus 
stift, har indeholdt to stokværk (fig. 6), er byg
get af munkesten i munkeskifte over synlig syld 
af rå marksten. Flankemurene afsluttes af en 
falsgesims, mens den glatte, kamtakkede gavl, 
hvori en lille, fladbuet lysåbning med støbe- 
jernsstel, formentlig 1912 er ommuret i små 
sten. Den spidsbuede dør har bevaret sin indre, 
fladbuede niche, mens anslag og ydre false er 
ommurede i forbindelse med en udvidelse oven
nævnte år.15 Det nedre stokværk har mod øst et 
til begge sider falset, fladbuet vindue, der ud
vendig sidder i et slankt, rundbuet spejl. Flanke

murenes to vinduer i øvre stokværk er fladbu
ede og har fals på ydersiden, indadtil udmunder 
de i fladbuede nicher. I våbenhusets indre ses 2,7 
m over gulvet (fig. 8) i såvel flankemure som 
gavl et halvstens tilbagespring i murene, hvilket 
angiver den oprindelige adskillelse mellem de to 
etager. Denne fjernedes 1894-95 for at frilægge 
skibets syddør, hvor toppen af spidsbuen indtil 
da havde været dækket af loftet.26

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer er 
få og rækker med enkelte undtagelser ikke ud 
over almindelig vedligeholdelse. En forandring 
af norddøren i slutningen af 1500’rne (jfr. kalk
malerier og s. 2758) var formentlig foranlediget 
af en ændret brug af nordre våbenhus, muligvis 
til †gravkapel? Ved ombygningen blev dørhullets 
indre (sydsiden) formindsket og fremtræder nu 
som en kurvehanksbuet åbning, hvis stik og si
der, fra ca. en meter over gulvet, er falsede og 
affasede. Samtidig flyttedes dørfløjen til dørhul
lets tidligere yderside (nordsiden). I sidste halv

187*
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del af 1800’rne skete enkelte, mindre omfattende 
ændringer af tilsvarende art som ved grevska
bets øvrige kirker. En restaurering o. 1965 (arki
tekt Ebbe Lehn Petersen) berørte kun i ringe 
grad selve bygningen.

†Gulve. Kirkens gulve nævnes tidligst 1715, 
da der ligesom 1725 behøvedes sten.7 1803 var 
bræddegulvene under stolene øde.5 Ved en min
dre undersøgelse 1965 i koret afdækkedes i ca. 
50 cm’s dybde rester af et gulv af teglfliser, 
15x15x5 cm.

Vinduer. Kirkens vinduer omtales første gang 
1807 og 1808, da de to små, rundbuede vinduer i 
skibets nordside ønskedes udskiftet med nye og 
større, hvilket imidlertid først skete efter 1848.5 
Et stort, nu tilmuret, rundbuet vindue i nordsi
den af skibets østfag må være indsat efter dette 
år. 1874 havde kirken yderligere to vinduer i 
nord på samme sted som de nuværende. Et lige
ledes tilmuret vindue i sydmuren umiddelbart 
vest for våbenhuset har et tilsvarende udseende 
og kan være identisk med ét, der er nævnt 
1808-09 og da manglede 15 ruder. 1853 omtales 
fire fag nye vinduer i sydmuren. 1878-81 ind
sattes kirkens nuværende noget monstrøse lys
åbninger, der har støbejernsstel og er spidsbuede 
og tvillingdelte med profilerede karme, hulkel 
og rundstav, alt i blank mur, mens midtersøjlens 
base og kapitæl er støbt i cement. Ønsket om 
nye vinduer blev første gang fremsat 1874, men 
måtte afvente arkitektbistand til udformningen. 
Sydsidens fem vinduer indsattes 1878, mens de 
to i nordsiden kom til tre år senere.5

Tagværker. Langhuset har i alt 33 spærfag 
nummererede fra vest med romertal. Hovedpar
ten af murremmene, spærskoene og de lodrette 
spærstivere samt en del hanebånd i det øverste af 
de to lag er gamle, af eg, mens resten er nyere, 
af fyr. Korets indre murremme er udflyttede 
ved den ovenfor omtalte behugning af overmu- 
rene, men et bjælkehul i gavlens inderside viser 
den søndre rems oprindelige placering.

Af sakristiets fem spærfag er ét fag med hane
bånd samt alle spærsko og -stivere gamle, af eg, 
mens resten er nyere, af fyrretræ. Søndre våben
hus har otte spærfag af fyr med to lag hanebånd; 
spærsko og -stivere samt murremme er af ældre

egetømmer, og to hanebånd er genanvendt ege
træ med udskæringer til skråstivere. Tårnets 
tagværk er nyere, og det i nordre våbenhus er 
helt fornyet i fyr, dog med genanvendelse af 
ældre egetømmer i to hanebånd.

Opvarmning. 1888 anskaffedes to †kakkel- 
ovne,5 der blev opstillet henholdsvis i kirkens 
østende og ved vestgavlen, sidstnævnte flytte
des 1917 til sydmuren af skibets fjerde fag fra 
øst. Før 1926 indrettedes sammesteds til erstat
ning for kakkelovnene en †kalorifer med ind
fyring fra våbenhuset.15 1959 fremkom planer 
om at anbringe et varmluftsanlæg i tårnrum
met,27 men i stedet installeredes i 1970’erne olie
fyret luftopvarmning i kalorifergraven med bi
beholdelse af åbningen fra våbenhuset (jfr. fig.
8).28 1914 ønskede kirkesynet anskaffet en †pe- 
troleumsovn til sakristiet.15

Kirken fremtræder i dag med røde vingetegl 
på tagene og hvidkalkede mure, med undtagelse 
af vinduesindfatningerne, der står i teglens røde 
farve. I søndre og nordre våbenhus er malede 
trælofter, henholdsvis brunt og hvidt. Sidst
nævnte sted er et terrazzogulv udstøbt ved rum
mets indretning til ligkapel, de øvrige dele af 
kirken har gulve af gule tegl på fladen lagt ved 
seneste restaurering, i koret et trin højere end i 
skibet.

KALKMALERIER

1874 kunne der på nordvæggen spores rødma- 
lede ornamenter og rester af lange indskrifter 
med bogstaver »af sen form«. Under restaure
ringen fire år efter blev der i hvælvingerne fun
det våbener for Skade- og Billeslægten, to årstal 
og en del ornamentik. 1894 blev det fremkomne 
restaureret af Jacob Kornerup, der desuden af
dækkede nogle navnetræk og bomærker, tre 
helgeninder og en dømmende Kristus. Heraf 
blev alt undtagen Kristusfremstillingen restau
reret. Tilsodning fra en kalorifer førte 1949 til en 
undersøgelse af malerierne med henblik på en 
genrestaurering; denne blev dog først realiseret 
1964. Arbejdet, som udførtes af Olaf Hellvik, 
viste sig uventet vanskeligt, idet kun korets øst
hvælv var blevet fuldt afdækket 1894. Ribbebe
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Fig.14. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior to the east.

malingen i skibets hvælv måtte genskabes. Til 
gengæld kunne flere nyfundne malerier restau
reres, sammen med den af Kornerup fundne 
dømmende Kristus.

1) 1494 synes hele den netop ombyggede kirke 
udsmykket med våbenskjolde, bomærker, ind
skrifter og forskellige figurer.

I langhusets 3. fag er der på den østre kappe 
malet et Skadevåben og to understregede minu- 
skelindskrifter. Over våbenet: »Arma d(omi)ni 
nicolai claws(en(?)) epi(scopi) arusien(ris)« (vå
ben for hr. Niels Clausen, biskop i Århus). Un
der våbenet, indrammet af en spinkel streg med 
krydsende rundbuer: »Anno domini Mcdxc qu
arto feria q(ua)rta infra octaiis trinitatis 
co(m)pletu(m) e(st) hoc opus p(ro)cu(ra)nte 
d(omi)no petro ketilly h(ujus) insule p(re)posi- 
tus« (Herrens år 1494 onsdagen efter ugedagen

efter Trinitatis er dette værk fuldført på foran
ledning af hr. Peder Kjeldsen, provst på denne 
ø) (fig. 17). På nordvæggen et indvielseskors 
med indridsningslinier (fremdraget 1964).

I langhusets 4. fag er der umiddelbart over 
gjordbuen malet et kronet »k« og i 5. fag, på det 
tilsvarende sted, et kronet »p«.29 I 5. fags syd
kappe et bomærke af form som en bidetang 
(fremdraget 1964). Østkappen i 6. fag rummer et 
konturtegnet, kronet »M« (for Maria?) (fig.
16),30 sydkappen et lille »r« og nordkappen 
øverst et bomærke af form som en trekant med 
kors i midten og på spidserne,31 desuden et kon
turtegnet Jesumonogram, og umiddelbart over 
skjoldbuens top et trefliget blad med en fugl på 
midtfligen. I samme fags vestkappe er et ansigt, 
med flad, kortklippet isse, hageskæg og en stor, 
bred mund, som gaber over spygattet (fig. 15).
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Fig.15. Ansigt malet omkring hul på vestkappen i 
langhusets 6. fag. Over ansigtet navnet »Brosmer 
Bøl«, formentlig »Brøletorsk« (s. 2765). NE fot. 
1983. - Face painted round a hole in the west cell of the 
vault in the fourth bay of the nave. Above the face is the 
name »Brosmer Bøl«, probably »Roaring Fool«.

Herover en frakturindskrift: »brosmer bøl« 
(brøletorsk(?)). I hvælvingens top er en roset 
sammensat af fire franske liljer.

I langhusets 7. fag rummer østkappen tre kvin
der med kroner og udslået jomfruhår; på trods 
af de manglende glorier sikkert tre af de fire 
bedst kendte jomfruhelgener, »Quatre Virgines 
Capitales« (fig. 18). Fra nord S. Katarina med 
sværd foran sig og hjul ved siden, S. Doro
thea(?)32 med kurv og blomstrende gren og S. 
Barbara med tårn og sværd. I sydkappens østflig 
ses et bomærke formet som en femoddet stjerne 
(fremkommet 1964) og i nordkappen Kristus, 
der sidder som Verdensdommer med sine sår 
blottede. Ribbedekoration bestående af sparrer, 
trekanter og kvadrater, flere steder suppleret 
med de for Århus-egnen karakteristiske former:

Fig.16. Kronet M, muligvis for Maria, malet 1494 på 
østkappen i langhusets 6. fag (s. 2765). NE fot. 1983. 
- Crowned M, possibly for Maria, painted 1494 on the 
east cell of the vault in the fourth bay of the nave.

Krydsende rundbuer med tre prikker over sam
menstødene langs ribber og buer, og skablone- 
ret firpasfrise på gjordbuernes underside.33

Den dominerende farve er brunrødt, på rib
ber og buer suppleret med gråblåt. Sort er brugt 
til Katarinas hjul og Dorotheas kvist, samt til 
Verdensdommerens lilje og konturerne af hans 
krop. Samtlige menneskeskikkelser har kraftige 
rødmepletter, som det f.eks. også ses på de lidt 
yngre malerier i Ågerup (s. 252).

Den spinkle, dekorative, men uskolede ud
smykning er beslægtet med †kalkmalerierne på 
skibets nordvæg i Kolby (s. 2644). Der kan des
uden være en forbindelse til de 1962 fundne 
(†)malerier i Haslund kirke (Randers amt); de 
omfattede både et våben for biskop Niels Clau
sen og et kronet minuskel-k.34

2) 1531 er ribber, buer og hvælvtoppe i det 
nyopførte kor forsynet med en udsmykning, 
som minder en del om dekorationerne i skibet. 
Begge hvælv har toprosetter af form som sekssi- 
dede hjul hvorom tungekanter; andet fag des-
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Fig.17. Kalkmalet bygningsindskrift fra 1494 på østkappen i langhusets 3. fag (s. 2765). NE fot. 1983. - Mural- 
painted building inscription from 1494 on the east cell of the vault in the first bay of the nave.

uden, på østkappen omkring stjernehvælvets 
midtribbe, Århus-bispen Ove Billes (1520-36) 
fædrene og mødrene våbener, Bille og Gylden
stjerne. Herunder to understregede minuskel- 
indskrifter: »Arma d(omi)ni auove bille epi- 
(scop)i avrusie(n)s(is)« (Våben for Hr. Ove 
Bille, biskop i Århus), og (på gjordbuens vest
side): »An(n)o d(omi)ni mdxxxi her iens ibs- 
(sen) sog(n)eprest vigilia Ioh(anne)s bapt(ist)e« 
(I Herrens år 1531 Hr. Jens Ibsen, sognepræst, 
Johannes Døberen, dvs. S. Hans aften). Våbe- 
nerne flankeres af krogophængte skjolde, hvori 
bomærker (det nordre fremkommet 1964); skråt 
under Bille-våbenet er endnu et bomærke (fig. 
19). Vestkappen rummer umiddelbart over

gjordbuen et cirkelrundt hoved med lancetfor
mede ører og et bomærke af form som et kantet 
P suppleret med to kors.

Udsmykningen er hovedsagelig holdt i brun
rødt; indskrifterne og en del af ornamentikken 
er gråblå, det runde hoved er mørkegult.

3) 1 1500’rnes slutning er der på norddørens fals 
malet: »In te Domini speram non confundar in 
æternum Ps. 31.2. Ps.71.1 Rom 4.« (Til dig 
Herre håber jeg. Lad mig ej beskæmmes i evig
hed. (Ps. 71,1)) (fig. 57). Blå antikva på svagt 
lyseblå bund.

4-5) 1894 og 1964. Indskrifter på gjordbuen 
under de tre helgeninder i 7. fag, umiddelbart 
over buens top, med minuskler: »Renovata
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Fig.18. Jomfruhelgener på østkappen i langhusets 7. fag, fra venstre S. Katarina af Alexandria, S. Dorothea og S. 
Barbara. Kalkmaleri udført 1494 (s. 2766). NE fot. 1983. - Female saints on the east cell of the vault in the fifth bay of 
the nave; from the left, St. Catherine of Alexandria, St. Dorothea and St. Barbara. Mural painting 1494.

An(n)o d(omi)ni Mdcccxciiii« (Restaureret i 
Herrens år 1894) (jfr. fig. 18), samt syd herfor, 
med versaler: »Genrestaureret 1964«. Begge 
indskrifter er rødbrune.

†Kalkmalerier. 1) Samtidige med udsmykning 
nr. 1 var måske nogle 1964 fremdragne frag
menter: På nord- og sydvæggen i 3. fag hen
holdsvis en trægruppe og et fabeldyr, i 5. fags 
sydkappe en »primitiv« Korsfæstelse.

2) 1500’rnes slutning(?). 1964 fandtes en del af 
en korudsmykning, der sandsynligvis stam

mede fra samme tid som kalkmalerier nr. 3 (fig. 
58). Østligst på nordvæggen i korets østfag var 
en rundbuet portal båret af koblede søjler; heri 
var øverst et tværrektangulært felt i kartouche- 
ramme med antikvaindskrift: »ligesom Ionas 
v[ar] tre [dag]e oc tre nætter i Hvalfiskens Bug 
saa skald menniskens Søn Vere tre Dage oc tre 
nætter i iorden. [Matt.] 12. [40.]«. Skråt under 
dette felt var et omtrent kvadratisk felt i en enkel 
ramme rummende indskrift i antikva: »Du 
kommer til mig med Sverd Spiud oc Skiold



NORDBY KIRKE 2769

Fig.19. Kalkmalet bygningsindskrift, dateret 1531, på østkappen i korets andet fag (s. 2767). NE fot. 1983. - 
Mural-painted building inscription 1531 in the east cell of the vault in the second bay of the chancel.

men Jeg komer Til Dig i Her[ren] Sebaoths 
nauen«. Over rammen var der med versaler 
skrevet: »1. Samv[e]lis 17. [45.]«.35 Med et løftet 
sværd, som strejfede begge skriftfelter, stod her
under en figur, efter indskrifterne at dømme 
David. En større figur på den nordre del af ko
rets østvæg var formentlig Goliat, Davids mod
stander. Skønt kampen mellem David og Goliat 
kendes fra sengotiske udsmykninger, blev den 
især populær i tiden efter reformationen.36

INVENTAR
Oversigt. Kun få af kirkens inventarstykker er som på 
Sydsamsø beslægtet med inventar i andre af øens kir
ker. Ældst er en romansk granitdøbefont, mens sen
middelalderen repræsenteres af fire gavle fra en †deg- 
nestol dateret 1518, nu brugt som stolestadegavle, og 
et skab fra 1519, efter al sandsynlighed et tidligere

monstransskab. En usædvanlig alterbordsforside 
med malet årstal 1587 står som den første af en række 
efterreformatoriske nyanskaffelser. Nye stolestader 
blev opstillet 1595 og suppleredes flere gange, tidligst 
1606. De nuværende låger stammer fra 1700’rne. Præ
dikestolen er muligvis opsat som lektorieprædikestol 
o. 1600, men den er stærkt ændret senest 1631, da den 
stafferedes. Altertavlen, som er skåret o. 1640, blev 
malet 1662. Alterstagerne stammer fra 1600’rnes 
midte, mens klokken er omstøbt 1691. 1700’rne re
præsenteres hovedsagelig af gravminder, hvortil også 
må henregnes et mindemaleri fra 1789 (nu i National
museet). Fra 1800’rne er bevaret et kirkeskib udført 
1814, en ligbåre med skåret årstal 1818, en præsteræk- 
ketavle opsat 1821, og fra o. 1900, en sjældent fore
kommende ligvogn. 1894 restaureredes altertavle, 
prædikestol og stolestader. De to første har bevaret 
den ved denne lejlighed udførte staffering, mens sto
lestaderne og størstedelen af det øvrige inventar er 
farvesat af Ernst Trier, Vallekilde, under restaurerin
gen 1964-65. Set mod vest præges rummet dog siden 
1989 af et orgel, som dette år overførtes fra Gjellerup 
kirke, Ringkøbing amt, hvortil det var udført 1943.
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Alterbord, muligvis middelalderligt, af tegl på 
kampestenssyld. 185x98 cm, 85 cm højt; 77 cm 
fra østvæggen. Bagsiden er hvidkalket, de øv
rige sider skjult bag paneler.

Alterbordsforside (fig. 20), med malet årstal 
1587, af fyr. 90x185 cm, med fire arkadefelter 
adskilt af pilastre (halvsøjler?), der nu tillige 
med gesimsen er forsvundet. Felterne har pro
filerede bueslag på kannelerede pilastre, hvis ba
ser og kapitæler med en enkelt undtagelse er for
svundet.37 På rammeværket er bevaret rester af 
oprindelig staffering på kridtgrund; bueslagenes 
profiler og pilastrene er blå, mens der i de rød
brune svikkelfelter er dels rosetter, dels årstallet 
1587 omkring »INRI«. I arkaderne er øverst, 
meget usædvanligt, pålimet papir med (blod
tryk forestillende renæssancearkitektur med 
flankerende drabanter, beklippet forneden og 
suppleret med et perspektivisk flisegulv, et parti 
med malet, såkaldt masurådring og nederst tre 
rækker (flise)mønstrede kvadrater. Borter med 
disse kvadrater er desuden opklæbet i gesimsens 
frisefelter. Bygningerne er grønne og rødbrune, 
masurådringen lysebrun og de mønstrede kva
drater grønne.

 På bordets gavle fandtes 1919 oprindelige †fol- 
deværkspaneler, udformede som bl.a. et alter- 
bordspanel i Svinninge (s. 717) og et †panel sig
neret af Harmen Snedker 1590 i Sæby (s. 926). 
Nu erstattet af glatte fyrretræsbrædder.

Altertavle (fig. 23), o. 1640, med malet årstal 
1662. I hovedtræk opbygget som de lidt ældre 
tavler i Tranebjerg og Kolby, med postament 
hvorover storstykke med fire frisøjler, tvedelt 
attika og topfelt.

Postamentet har pærestavsindrammet felt 
flankeret af diademhoveder mellem småliséner 
(fig. 22). Vinger udformet som bruskede, pro
filvendte masker. Gesimsen, med frise hvorover 
kvartrundstav med fladsnit, er under søjlerne 
brudt af bøjler med varierede vrængemasker, 
skåret efter forlæg af Cornelis Floris.38 Storsøj
lerne har korintisk kapitæl og prydbælte, der på 
bagsiden bærer ringophængte draperier og på 
forsiden kartouche omkring putto med lidelses- 
redskab, fra nord til syd: stige, lanse, torne
krone og kors. Omkring det ved en vandret liste 
tvedelte midtfelt er pærestav, mens sidefelterne 
rummer retkantede muslingeskalnicher, hvori 
figurer i højt relief af Moses med stav og tavler

Fig.20. Alterbordsforside med bloktrykt papir i arkaderne og malet årstal 1587 (s. 2770). NE fot. 1983. - Altar 
frontal with block-printed paper in the arcades, and painted date 1587.
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Fig.21a-b. Malerier i altertavlens attika, sml. fig. 23. a. Korsfæstelsen. b. Nedfarten til dødsriget (s. 2772). NE 
fot. 1983. - Paintings in the attic of the altar-piece (cf. fig. 23).a. Crucifixion, b. Descent into Limbo.

(mod nord) og Johannes Døberen med lam på 
bog (mod syd). Over og under nicherne er 
brusksløjfer.

De kartoucheformede storvinger kantes af 
bruskværk med rovfugleklo forneden og dyre- 
hoved foroven. Yderst er halvfigurfremstilling 
af en engel med kun en vinge; den har den ene 
hånd på brystet og den anden på et kuglespir. 
Inderst er englehoved foran muslingeskal. Ge
simsen er udformet som postamentets med bøj
ler hvorpå diademhoveder.

Attikaens pærestavsindrammede felter adskil
les og flankeres af hermer, en mandlig, skægget, 
med bog og to kvindelige. Hermeskafterne har 
maske over drueklase. Over storstykkets side
felter er gennembrudte topstykker, hver med en 
putto i det ovale midtfelt. Gesimsen er udformet 
som en forenklet udgave af storstykkets. Topfelt 
flankeret af kvindelige hermer, med bruskede 
vinger hvorpå diadem- og fuglehoved. Over ge
sims med pærestav, tandsnit og bøjler med gen
nembrudte kannelurer, er tværovalt felt i kar
touche med kuglespir øverst.

Tavlen er tilskrevet billedskærer Jacob Chri
stensen Høylemand, Århus, som sammen med 
Villum Snedker bl.a. har udført Trige kirkes 
prædikestol i 1651.39

Stafferingen stammer fra 1894, jfr. hvidmalet 
versalindskrift bag på tavlen: »Restaureret 
1894«.40 Den domineres af rød- og gulbrunt 
samt lyseblåt, hvortil der kommer guld og sølv 
samt hvidt, rødt og grønt. I postament- og top
feltet er gylden fraktur på sort bund, henholds
vis: »Jeg er Veien og Sandheden ...« og »Jeg er 
Alpha og Omega ...«. Storstykkets frise har i 
midten årstallet 1662 flankerende våbener for 
Bielke og Gersdorff under initialerne IB og 
MSVG, dvs. øens ejere, Iørgen Bielke og Mag
dalena Sybille von Gersdorff. Over sidefelterne 
ses parrets mødrene våbener, under henholdsvis 
»B(rocken)H(uus)« og »H(uit)F(eldt)«;41

Malerierne, i olie på træ, er formentlig fra o. 
1640, men til dels forvanskede af senere opma
linger. Det gælder især billederne i storstykkets 
150x89 cm store midtfelt; nederst en nadver
fremstilling, øverst, adskilt af en malet snosøjle,
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Bønnen i Getsemane og Tornekroningen (jfr. 
fig. 23). Attikaens to felter rummer Korsfæstel
sen og Nedfarten til dødsriget, topfeltet Op
standelsen.

Nadveren foregår i et tøndehvælvet rum med 
en toarmet lysekrone, mens Bønnen i Getse
mane viser Kristus på knæ foran en engel med et 
kors i skyer. To disciple sover i forgrunden og 
Judas viser soldater ind gennem en låge i bag
grunden. Tornekroningen, som finder sted i et 
rum med rundbuet portåbning mod gaden, 
skildrer den siddende Kristus omgivet af to bød
ler med lange stænger, en knælende spotter og 
en fornemt klædt herre, Pilatus(?).

Korsfæstelsen i attikaens nordfelt er en enkel 
fremstilling af Kristus og røverne (fig. 21a), 
mens den i efterreformatorisk tid ganske usæd
vanlige skildring af Nedfarten til dødsriget viser 
Kristus i færd med at hjælpe mennesker ud af en 
høj, rundbuet dør (fig. 21b). Adam og Eva 
klynger sig til hinanden udenfor, mens Djæve
len - med skæg og moderigtig hat - forgæves

Fig.22. Diademhoved på altertavlens postament, 
sml. fig. 23 (s. 2770). NE fot. 1983. - Face with head
dress on the pedestal of the altar-piece (cf. fig. 23).

svinger sit spyd over hovedet på dødsrigets be
boere. Opstandelsen er ligesom Korsfæstelsen 
forenklet; kun Kristus, der svæver over kistens 
låg, og to soldater er til stede.

Rummene i henholdsvis nadver- og tornekro- 
ningsscenen er grå, himlen på de udendørs sce
ner er blå og jorden gul til gulgrøn; dødsrigets 
bygning er rød, mens dragterne veksler i rødt, 
grønt, gult, brunt og blåt med hvide glanslys.

Altertavlen fandtes 1840 så brøstfældig, at an
skaffelsen af en ny var på tale. 1843 var den 
imidlertid restaureret og ønskedes malet.5 Atter 
restaureret 1967-68.42

Alterklæde, 1965, vævet af Kirsten og John 
Becker.43 Gyldenbrun damask med gyldne aks. 
†Alterklæder. 1823 var alterklædningen rådden. 
1827-39 ønskedes gentagne gange et nyt alter
klæde, hvilket synes opfyldt 1853, da der skulle 
anskaffes et dække til at lægge over det nye 
klæde. Det samme(?) klæde ønskedes 1868 for
synet med guldkors,5 og var muligvis identisk 
med det 1964 brugte, af rødt plys med guldkors 
og -frynser.43

Altersølv. Kalken (fig. 24) rummer dele fra 
1500’rnes slutning, men er stærkt ændret, sand
synligvis 1856. Nu 20 cm høj. Oprindelig er den 
sekstungede fodplade, med to ulæselige stemp
ler (fig. 59), og standkanten, der mellem dob
belte profillister har siksakmønster bestående af 
gennembrudte treblade mellem skråstreger. 
Desuden knoppen, der har seks spidse tunger 
med graveret stavværk på over- og undersiden 
og mellem disse fremspringende rudebosser 
med graverede minuskler: »Ihesus«.44 Kalkens 
øvrige dele er nyere: Fodens overside har skrift
bånd med konturgraveret, skraveret fraktur, 
»Jeg er sandheden og livet«, strækkende sig over 
fem tunger og et støbt krucifiks med skriftbånd 
på den sjette. Skaftet er sekssidet; over og under 
knoppen er en af profillister indrammet bort af 
graverede, stiliserede stavvinduer.45 Højt, glat 
bæger. Under bunden graveret skriveskrift: 
»Aar 1856« og samtidigt stempel, muligvis me
stermærke for Arent Nicolai Dragsted (Bøje 
1124).

Disk, vistnok samtidig med kalkens yngste 
dele, 14,5 cm i tvm.



NORDBY KIRKE 2773

Fig.23. Altertavle udført o. 1640 og stafferet 1662. Malerier fra o. 1640 (s. 2770). NE fot. 1983. - Altar-piece made 
c. 1640 and painted 1662. Paintings from c. 1640.



2774 SAMSØ HERRED

Fig.24. Alterkalk, sandsynligvis fra 1856, muligvis 
udført af Arent Nicolai Dragsted med genanvendelse 
af dele fra 1500’rnes slutning (s. 2772). NE fot. 1983. 
- Chalice with base plate, foot and knot from the close of 
the 16th century. The rest of the chalice probably made 
1856, possibly by Arent Nicolai Dragsted.

Oblatæske (fig. 26), skænket 1696. Cylinder- 
formet, 9,5 cm i tvm., 6 cm høj. På låget medal
jon med graveret udsmykning bestående af skif
tevis blade og blomsterknopper langs kanten og 
et Jesumonogram på midten. På siden graveret 
skriveskrift: »Gud Til Erre Norby KierKe Til 
Sirlighed Forærred af Sørrn(!) Jensen Tunbo og 
Af Mete Jens Daater Taute-Biere (Toftebjerg) 
Anno 1696«.

Alterkander. 1) (Fig. 25) o. 1850, med låg 
hvorpå graveret indskrift kopieret efter en ældre 
†kande. Højde med knop 24,5 cm. Cirkulær fod 
med drevet bladbort, pæreformet korpus med 
profillister, meget svær tud og gæk udformet 
som en ørn med udbredte vinger. Låget har 
bladbort svarende til fodens og flad overside 
med graveret bladkrans omkring initialerne

M.S.S. og I.O.D. over årstallet 1691. På fodens 
standkant tre mestermærker for Århus-guld- 
smeden Niels Holst Wendelboe (Bøje 1415, 1417 
og 1415).46 2) O. 1875, fra Den kongelige Por- 
celænsfabrik, 32 cm høj, hvid med guldkors og 
-kanter.

Ske, 1904, med tre stempler på skaftet: Me
stermærke for A. Fleron,47 Københavnsmærke 
1904 og guardeinmærke for Christian F. Heise.

Syges æt (fig. 27), bestående af kalk fra 
1700’rnes første del, en sikkert samtidig disk og 
en nyere oblatæske. Den 11,5 cm høje kalk har 
seksdelt, godronneret fod på lille fodplade, seks
kantet skaft og midtdelt knop med graveret tun
gemønster. På fodpladen er fire stempler (halvt 
trykt uden for kanten): mestermærke CL for
modentlig for Christian Lübecker, København 
(Bøje 319),48 to uidentificerbare, og muligvis 
månedsmærke krebsen. Disken, 8,4 cm i tvm., 
har graveret hjulkors på fanen. Opbevares i et 
ældre, cylindrisk futteral af læder, hvis røde 
(skind)for bærer skriveskrift: »Nordby Præste

Fig.25. Alterkande udført o. 1850, med indskrift ko
pieret efter †kande fra 1691 på låget (s. 2774). NE fot. 
1983. - Wine jug made c. 1850, with inscription copied 

from the cover of  †jug from 1691.
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Fig.26-27. 26. Oblatæske skænket af Søren Jensen Thunbo og Mette Jensdatter 1696 (s. 2774). NE fot. 1983. 27. 
Sygesæt udført i 1700’rnes begyndelse, muligvis af Christian Lübecker, København (s. 2774). NE fot. 1990. -26. 
Wafer box donated by Søren Jensen Thunbo and Mette Jensdatter 1696. 21. Communion set for the Sick, made at the 
beginning of the 18th century, possibly by Christian Lübecker, Copenhagen.

Embede«. Som oblatæske tjener en nyere sort 
lakæske med perlemorsroset indlagt i låget.

Alterstager. 1) (Fig. 28) 1600’rne, af tin, 43 cm 
høje. Høj, profileret fodskål hvilende på tre 
små, liggende løver, balusterformet skaft og lille 
lyseskål dækket af nyere metalplade med lyse
pig.49 Sandsynligvis identiske med de 1715 
nævnte blystager.7 2) (Jfr. fig. 10). Muligvis an
skaffet efter synets ønske om malmstager 1911.15 
Af messing, 62,5 cm høje, på stor, cirkulær fod 
med godronnering på den hvælvede overflade. 
Cylindrisk skaft brudt af tre flade led flankeret 
af småringe. Syvarmet stage, o. 1920. Titusstage 
på trappefod, 63 cm høj.

†Alterbøger. En bibel i folioformat var 1715 
»mutilat«, dvs. ødelagt.7

Krucifiks (sml. fig. 10), 1850-1900, 33 cm høj 
gipsfigur på brunbejdset kors. Ophængt i sa
kristiet, i nordvæggens øverste niche.

†Messehagler. En messehagel, som sandsynlig
vis stammede fra 1700’rnes begyndelse, var 
18007 falmet og blev 1818-27 stadig kritiseret.5 
1830 var den udtjente messehagel stadig i brug, 
omend kirkens ejer, Frederik Danneskiold-Sam- 
søe, nu havde bestilt en ny.50

Alterskranke, muligvis fra restaureringen
1873. Retkantet med afskårne hjørner, bygget 
op mod korets østvæg. Tætsiddende, drejede 
balustre og midt for en dobbeltlåge. Balustrene 
og overliggerens frise er lysebrune, håndlisten 
blågrå.

Font, romansk, af grovkornet granit. Tvm. 62 
cm. Ved foden, der er formet som et omvendt 
terningkapitæl, knyttet til Kalundborggruppen; 
sml. fonte i Onsbjerg og Besser.51 Ret usædvan
ligt er lidt under mundingsranden på den glatte

Fig.28. Alterstage af tin fra 1600’rne (s. 2775). NE 
fot. 1983. - Pewter altar candlestick from the 17th century.
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Fig.29. Romansk døbefont af granit, detalje af mun- 
dingsrand med slange, der bider sig selv i halen (s. 
2776). NE fot. 1983. - Romanesque granite font. Detail 
of rim with a snake biting its own tail.

kumme anbragt en stiliseret slange, som bider 
sig selv i halen (fig. 29).52 I bunden et lodret 
afløbshul, ca. syv cm i tvm. Samlingen mellem 
fod og kumme er repareret med cement. 1874 
fandtes fonten »desværre perlemalet«. I korets 
nordvesthjørne.

Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, af messing, tvm. 50 
cm. I bunden drevet fremstilling af Bebudelsen 
omgivet af to ringe med minuskler, begge ste
der vist et fem gange gentaget ord. Inderst kan 
muligvis læses »mivehue«, sml. Tranebjerg, i 
den yderste, noget smallere ring, »Mat- 
heus(?)«.53 Yderst er stemplede kors. På fanen to 
rækker stemplede ornamenter, inderst vifter, 
yderst egeblade.

Prædikestol med samtidig himmel, opgang og 
dørparti (fig. 31). I sin oprindelige udformning 
formentlig fra 1600’rnes første årtier, men til
syneladende moderniseret, muligvis 1631, da 
døren ifølge et malet årstal på sidepanelet staf- 
feredes.

Kurven, der består af fem fag, har ældre ram
meværk bestående af postament med frise, der 
på hjørnerne brydes af bosser, og herover et 
kvartrundt led med pærestav og under hvert af 
de tre midterste fag roset. Storfelterne har arka
der med omløbende rammer og kapitæler med 
æggestav og tandsnit; gesimsen profilindram-

Fig.30. Prædikestolens dør, med malet årstal 1631 (s. 
2777). NE fot. 1983. - Pulpit door with painted date 
1631.

mede felter og på hjørnerne skiftevis muslinge
skal og roset omgivet af beslagværk. Til disse 
dele, med paralleller i prædikestolene i Bjergsted 
og på Tunø,54 er der sikkert sekundært føjet for
skellige skæringer: Foran de glatte, vinkelbøjede 
hjørner hermer forestillende dyderne Tro(?) 
med bog i venstre hånd, men nu tom højre, 
Håb, Kærlighed,55 Retfærd og Styrke, samt mu
ligvis Mådehold (fig. 32), med bæger i højre 
hånd og en rund genstand i venstre. Hermeskaf
terne har draperier og frugtbundter ophængt i 
ring, de joniske kapitæler udtrukne volutter. I 
storfelterne akantusvolutter på arkaderammens 
sider, varierede kerubhoveder i sviklerne, og i 
de tungekantede nicher stående figurer på små- 
konsoller: Kristus flankeret af evangelisterne 
Mattæus og Markus, samt Lukas og Johannes 
(fig. 32). Opbygningen af såvel hermerne som 
storfelterne genfindes på stolene i Årby, Rørby 
og Krogstrup, hvor skæringerne dog har et 
mere livfuldt og elegant præg.56
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Fig.31. Prædikestol med 
himmel, muligvis udført 
o. 1600 og bl.a. tilføjet 
figurskæringer før staf
feringen 1631 (s. 2776). 
NE fot. 1983. - Pulpit 
with sounding-board, possi
bly made c. 1600, and with 
carved figures added, 
among other things, before 
painting carried out 1631.

Himlen har seks korte frisider, hvoraf flere 
efter hængestykkerne at dømme er sekundært 
beskårne, og en lang vægside med udsavninger 
til hvælvpillen. Hængestykker dannet af to vo
lutter omkring roset, spærformede topstykker 
med (senere(?)) englehoved på midten og kugle
spir øverst. Over hjørnerne står småtårne.

Opgangspanelet, anbragt på en muret trappe 
langs væggen og lukket med en dørfløj, har frise 
med tandsnit og æggestav svarende til kurvens,

men forskudt i sammenføjningen med denne.57

I dørfløjens nedre halvdel er fylding med ham
merudvidelser foroven, i den øvre tralværk med 
udsavede balustre (fig. 30). Kronliste med tand
snit og æggestav og topstykke med reliefskåret 
Jesumonogram i medaljon flankeret af frugt
bundter; øverst og til siderne står kuglespir. Si
depanel med fire glatte fyldinger, anbragt to og 
to. Muligvis er den formodede modernisering af 
stolen en følge af en ændret opstilling. Således

Danmarks Kirker, Holbæk amt 188
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Fig.32. Detaljer af prædikestolen (sml. fig. 31). Til venstre storfelt med evangelisten Johannes flankeret af 
hermer forestillende henholdsvis Styrke og Mådehold(?), til højre herme forestillende Retfærd (s. 2776). NE fot. 
1983. - Details of the pulpit (cf. fig. 31). On the left, panel with St. John flanked by terms representing Strength and 
Moderation(?), on the right, term representing Justice.

kan stolen have været placeret som lektoriepræ- 
dikestol (fra 1595(?), jfr. panel ndf.).58

Stafferingen, sikkert fra 1894, jfr. den tilsva
rende bemaling af altertavlen,59 består af rød
brunt på rammeværket og rødt, grønt, guld og 
sølv på fortrinsvis blå bund til figurerne. Op- 
gangspanel og dørparti er dekoreret med lyse
røde, maureskagtige ornamenter. Indskrifter i 
gyldne versaler på lyseblå bund, på postamentet 
navnene på storfelternes figurer: »St. Math. St.
Marc. Salvator St. Luc. St. Joh(ann)es«, i frisen:
»Signaculvm : cognovit dominus : qvi : svnt 
eujus : 2. Timo. 2.(19)«, og på himlens frise:
»Omnis qvi confitebitur me coram hominibus 
confitebor et ego eum coram patre meo. Mtth.
10,32«. I opgangspanelets frise står (som ind
ledning til kurvens): »Firmum stat fundamen- 
tum dei habens hoc (2. Tim. 2,19)«, i frisen på 
dørens forside: »Si morimur domino morimur 
si uiuimus ipsi uiuimus, et dominus sorte in

utraq(u)e sumo. Rom. 14.(8)«, og på sidepane
let: »Anno 1631«.

Opstillet på muret klods ved pillen mellem 
langhusets tredie og fjerde fag.

Et †timeglas ved prædikestolen skulle 1820 slås 
fast.5

Stolestader, indeholdende en usædvanlig rig
dom af gavle og låger fra forskellige tider, 
strækkende sig fra 1500’rnes sidste fjerdedel til 
1700’rnes anden halvdel. Formodentlig som 
følge af en omdannelse 18955 har gavlene nu en 
nogenlunde ensartet karakter, med listeindram- 
mede toptrekanter over konturudsavede plan
ker. Dog kan de i store træk fordeles på to grup
per, en ældre, dateret 1595 og 1606, og en yngre, 
hvori der indgår tre lidt forskellige typer med 
skårne årstal 1651, 1700 og 1704-22. Hertil kom
mer fire gavle (i nordrækken), som stammer fra 
en (†)degnestol dateret 1518, jfr. ndf. Lågerne 
har skårne årstal fra tidsrummet 1708-68.
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1) Af den ældre gruppe fra 1595/1606 er be
varet 32 gavle, 20 i sydrækken, 11 i nordrækken 
og en ved korets nordvæg. De har rigt profileret 
toptrekant, som oftest med tandsnitliste, og 
herunder konturer af form som en mindre øvre 
og en større nedre medaljon eller volut, forbun
det med et lodret, listekantet bånd.

Gavlen ud for prædikestolsdøren (fig. 34) har 
af hensyn til placeringen forrest i rækken kun én 
nedre medaljon. I denne ses reliefskåret Jesumo- 
nogram, mens de øvre medaljoner rummer »T« 
og formentlig »IK«. På midten er forsænket felt 
hvori »C.E.« over bomærke i kartoucheformet 
skjold omgivet af stjerner.60 Den følgende gavl 
mod vest (fig. 34) har medaljoner med årstallet 
(15)95, et Jesumonogram og et bomærke. Mel
lem de øvre er et forsænket felt med initialerne 
SN. Gavl nr. 14 fra øst i sydrækken har spiraler 
øverst og reliefskåret Jesumonogram samt års
tallet 1595 nederst. Fem gavle i samme række 
(fig. 33) har medaljoner med varierede udskæ
ringer mindende om prægningerne på middelal
dermønter,61 og i nogle tilfælde suppleret med 
spiraler. Disse hører sandsynligvis også til de 
1595 skårne.

Fig.33. Stolegavle sandsynligvis fra 1595 flankerende 
låge med skåret årstal 1709 (s. 2779, 2780). NE fot. 
1983. - Bench-ends probably from 1595, and door with the 
carved date 1709.

Af lidt yngre karakter er en række gavle med 
volutter øverst og enten volutter eller forskel
lige skæringer som kors, rosetter, akantus og 
profilansigter nederst (fig. 35). Til denne gruppe 
hører gavl nr. 8 i nordrækken (fig. 37), hvor de 
øvre medaljoner rummer initialerne SO, de 
nedre årstallet 1606. Øverst på planken er et bo
mærke.

11 glatte gavle med tilsvarende konturer (fig. 
36) er antagelig tidligere vægplanker fra samme 
stolesæt.

2) Gavlene yngre end 1606 har forskelligt 
konturerede sider under enkelt profileret toptre
kant. Af fem gavle med en kontur, der blot be
står af en lille indskæring (fig. 39),62 har to (ved 
korets sydvæg og i nordrækken) sikkert sekun
dære indskæringer: »16:51 - M:M:S« og »16:51 - 
A:K:D«.

Fire gavle har højt udsavet parti og to heraf 
(fig. 40) fordybede felter hvori reliefversaler og 
-årstal: »CPS anno« - »IMD 1700«.63 Af en type 
med lignende, noget enklere udskæring findes 
ni, hvoraf de to har kronliste med æggestav og 
på midten forsænkede felter med reliefinitialer: 
»JSS« og »BMD«. Herunder er sekundært ind
skåret: »Anno« og »1704«. Tre gavle har tilsva
rende »SCS - KMD« over »Anno 1708«, 
»KJDH« over »1722« og bomærke, samt »ASD« 
over bomærke (fig. 41).64

Stolestadernes låger har forsænkede, profil- 
indrammede felter, spejl eller/og fyldinger. På 
overrammerne og i felterne er bomærker, initia-

Fig.34. Stolegavle med skåret årstal 1595 (s. 2779). 
NE fot. 1983. - Bench-ends with the carved date 1595.

188*
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Fig.35. Stolegavl formentlig fra 1606 (s. 2779). NE 
fot. 1983. - Bench-end probably from 1606.

Fig.36. Stolegavl formentlig udført 1595/1606 og op
stillet ind mod væggen. Nu i sydrækken. Til venstre 
låge med bomærke, til højre låge med skåret årstal 
1718 (s. 2779, 2781). NE fot. 1983. - Bench-end prob
ably made 1595/1606. Now in the south row. On the left 
door with personal mark, on the right, door with carved 
date 1718.

Fig.37-38. 37. Stolegavle skåret 1606 og låge dateret 1729. 38. Stolegavle sandsynligvis fra 1606, imellem låger 
med skårne årstal 1714 og 1709 (s. 2779, 2781). NE fot. 1983. - 37. Bench-ends carved 1606 and door dated 1729. 38. 
Bench-ends probably from 1606, with doors between carved with the dates 1714 and 1709.

ler og årstal, enten skåret i relief, oftest i for
sænkede felter, eller indridsede. Tre låger i syd
rækken og en i nord bærer reliefskåret årstal 
1709; den ene desuden bomærke, sammenslyn

get »IS« og Jesumonogram (fig. 33), den anden 
bomærke, under de sammenslyngede initialer 
SMS,65 den tredie Jesumonogram, bomærke og 
initialerne KRS, og den fjerde sammenslynget
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»AI(?)D«, under Jesumonogram (fig. 38, 39). 
En låge i nord og en i syd har bomærke skåret i 
relief over årstallet 1710,66 mens der på en spejl
fylding i nordrækken er reliefskåret Jesumono
gram, »MMD«, »1714« og bomærke (fig. 38). 
Et skjoldformet felt på en låge i syd rummer 
reliefskårne initialer MJS og MCS samt nederst 
årstallet 1718 (fig. 36), og to felter på en låge i 
nord »IID« og »1728«; herunder er (sekundært?) 
indridset bomærke. Længere mod vest i nord
rækken er en låge med »1729« i relief på over- 
rammen og herunder Jesumonogram i relief 
over hjerteformet felt, hvori de reliefskårne ini
tialer RIS over anker (fig. 37). På andre låger ses 
»CKS« over »1731« omkring et bomærke (ind
ridset),67 »MHD« over »1736« i relief, »ASD« 
over »1746« (indridset), »ASDH« og »AMDH« 
over »1747«, »DSD« over »1748« overbomærke 
(fig. 41), »HMD« over »1748« over bomærke 
(fig. 40) og »KPD«, »KRD« og »1748« over bo
mærke (fig. 39); de fire sidste i relief i forsæn
kede felter. Fra 1700’rnes anden halvdel stammer 
fire indskrifter, hvoraf tre indridsede: »NJS« 
»DCD« over »1754«, »MMS« og »1759« over 
bomærke og »LOS« samt »MJD« over »1764«. 
En fylding i syd har forsænkede felter med prik
ket bund hvori »RSSB«, »MAD« og »1768« i 
relief. 

Flere låger har kun bomærker, indridsede eller 
reliefskårne (fig. 36, 42). Indridsede bomærker 
findes desuden sammen med initialer, årstal og 
tegninger på paneler og salmebogshylder, for
trinsvis i kirkens vestende. Et bomærke som på 
den 1595 skårne gavl ved prædikestolen er to 
gange indridset i østsiden af sydrækkens forpa- 
nel. Blandt de ældst daterede indskrifter er »KN 
AND 1652« over (samhørende?) »RIS« på for
panelet i femte stol fra vest i nord, og »1708 
KR« samt »1731 IS VR« på salmebogshylden 
smst. Tegningerne viser fortrinsvis skibe. Ek
sempelvis er en bark sammen med et bomærke 
som på 1595-gavlen indridset i forpanelet i 
fjerde stol fra vest i syd; den er overskåret af 
salmebogshylden.

Stolene var 1803 temmelig brøstfældige.7 1854 
skulle de efter synets mening skiftes ud med 
nogle mage til dem, der var opsat i sydøens kir-

Fig.39. Stolegavl, sandsynligvis stammende fra 
1600’rnes midte, opstillet foran skibets tilmurede 
norddør. Lågerne har skårne årstal 1709 (til venstre) 
og 1748 (s. 2779, 2781). NE fot. 1983. - Bench-end, 
probably mid-17th century, in front of the walled up north 
door. The doors bear the carved dates 1709 (on the left) and 
1748.

Fig.40. Stolegavle med skåret årstal 1700, til højre 
låge dateret 1748 (s. 2779, 2781). NE fot. 1983. - 
Bench-ends with the carved date 1700 and door dated 1748.

ker, men blev efter menighedens ønske i stedet 
repareret.5 Tanken om stoleværkets udskiftning 
blev genoptaget af biskoppen 1887, og af me
nigheden seks år efter; 1895 var kirkestolene
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Fig.41. Del af (†)degnestol, et våben for Århusbispen 
Niels Clausen Skade, på gavl af samme type som de 
efter 1700 daterede. Til højre tilsvarende gavl med 
samtidige initialer. Lågerne har skårne årstal 1747 og 
1748 (s. 2782, 2779 og 2781). NE fot. 1983. - Part of 
(†)parish clerk’s pew, an armorial bearing of the Bishop of 
Århus, Niels Clausen Skade, added to bench-end of the 
same type as those dated after 1700. On the right, corre
sponding bench-end with contemporary initials. The doors 
display the carved dates 1747 and 1748.

omdannet således, at de afgav behageligt sæde.68 
Formodentlig i forbindelse med denne ombyg
ning blev de mørkt egetræsmalet. Siden en re
staurering 1964-65 står stolene med gråbrune 
paneler og gavle i to blå nuancer.69

Panel, med skåret årstal 1595, 110 cm højt og 
nu 294 cm langt. Over glat postament er seks 
hele og to beskårne felter, som på de tre sider 
indrammes af profillister. Kronliste med skrå 
tandsnit, jfr. de samtidige stolegavle. I frisen 
skråtstillede reliefversaler: »Sallig ere di som 
høre Gvds ord. oc bevarer det. Lvce XI. Anno 
159[5]«. Panelet, der holder samme højde som 
prædikestolen, kan også på grund af sin ind
skrift tænkes knyttet til prædikestolen, muligvis 
som del af en lektorieprædikestol (jfr. ovf.). 
Blåmalet i to nuancer. Opstillet som indgangs- 
panel (jfr. fig. 14).

Skamler. 1) 1784, med håndgrebshul omgivet 
af indskårne initialer og årstal »MHSDH - 
1784«. Til siden et bomærke af form som en 
pilespids med dobbelt knæk på foden. Blåmalet.
2-3) 1800’rne. To ens, som sekundært er for
længede med et pålagt bræt. Blåmalede.

En muret bænk med bræddedække er anbragt 
langs våbenhusets østvæg og imod syd, øst for 
døren. Under en malet træbænk langs vestvæg
gen ses syldstenene fra en †muret bænk.

Armstol til præsten, muligvis anskaffet efter 
1911,15 med rygtremmer og polstret rygfylding 
hvorover rosetter. Mørkbejdset.

Degnestol, 1800’rne, med fyldinger på sider og 
gavle, blåmalet i to nuancer. En stol mage til, 
men egetræsmalet, ligger på loftet.

Af en (†)degnestol dateret 1518, muligvis op
rindelig svarende til den samtidige degnestol i 
Kolby, er bevaret fire gavle, som nu indgår i 
stoleværket (fig. 41-42). På hver gavl er et for-

Fig.42. Dele af (†)degnestol med skåret årstal 1518 (til 
venstre) og kronet Marianavn (til højre) indføjet i 
gavle af samme type som de efter 1700 daterede. Lå
gen i midten har bomærke, lågen til højre skåret års
tal 1747 (s. 2782, 2781). NE fot. 1983. - Parts of a 
(†)parish clerk’s pew with carved date 1518 (on the left), 
and the crowned name Maria (on the right) added to bench- 
ends of the same type as those dated after 1700. The door in 
the middle displays a personal mark, the door on the right 
has the carved date 1747.
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dybet felt, hvori henholdsvis reliefskåret romer
tal 1518, tovstavsindrammet våbenskjold for 
Århusbispen Niels Clausen, kronet Maria-navn 
i reliefmajuskler og ottebladet roset.70

Skabe. 1) (Fig. 43-45) monstransskab med 
skåret årstal 1519. Højde 234 cm, hvortil kom
mer fire delvis fornyede 40 cm høje spir. Bredde 
105 cm, dybde 50. Skabet, der hviler på to lig
gende løver (fig. 60), er udformet med et tresi
det forparti, indeholdende tre rum, hvoraf det 
øvre og det nedre lukkes med låger, det midter
ste med en klap, der kan slås ned. De fire for
reste hjørner brydes af konsoller med nedad- 
vendte dyrehoveder. Forneden fodbræt med ud-

Fig.43-44. Monstransskab med skåret årstal 1519 og 
våbener for Århusbispen Niels Clausen, henholdsvis 
lukket og med de øverste låger slået op (s. 2783, 
2784). NE fot. 1983. - Cupboard with the carved date 
1519, and the coats of arms of the Bishop of Århus, Niels 
Clausen, closed and with the upper doors open.

skæring formet som kølbue med kors over top
pen. Mellem lågerne og langs skabets lodrette 
hjørner løber hulsnoede tovstave; på ramme
stykkerne er udskårne minuskelindskrifter, 
øverst: »D(omi)n(u)s iohan(n)es iacobi ple(ba- 
nus)« (hr. Johannes Jacobsen (Jens Ibsen?), sog
nepræst),71 nederst »Anno domini mdxix«. På
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skabets skråt afskårne sider er en lodret stav om
vundet af en bladranke og øverst afsluttet af vå
benskjold over snoet skriftbånd med reliefmi- 
nuskler. Til venstre ses Skade-våben over ind
skriften: »Arma domini nicolai clawson episco- 
pus Arvsi(e)ns(is)« (våben for hr. Niels Clausen, 
biskop i Århus), til højre Present-våben (bispens 
mødrene) over indskriften: »Dominus martinvs 
iohanis preposi(tus) ins(ule)a sampsø« (hr. Mar
tin Johansen, provst på øen Samsø).

Både låger og klap er glatte og har sandsyn
ligvis oprindelige beslag;72 håndgrebsringen på 
klappen hænger i et hjortehoved, mens ringen 
på den øverste låge er fastgjort i et led formet 
som et kohoved. Bag den øverste låge er en in
dre med lignende, men til dels fornyede be
slag;73 på den nedre del er en retkantet åbning 
dækket med et gitter af jernbånd (fig. 44). I ska
bets øvre rum er desuden et afdelt siderum.

Skabets opbygning svarer til tre fynske skabe, 
nu i Nationalmuseet.74 Udformningen af ikke 
mindst de nedadvendte, snerrende dyrehoveder 
og de løveformede fodbjælker genfindes på de af 
biskop Niels Clausen 1508 skænkede korskabe i 
Århus domkirke (DK. Århus s. 532).75

Stafferingen er af yngre dato, formentlig fra 
1870’erne (jfr. ndf.), omend i hovedsagen sva
rende til en bemaling fra 1500’rnes slutning, jfr. 
den 1583 udførte udsmykning på kortsiderne af 
alterbordspanelet i Tranebjerg; den er lagt di
rekte på træet. Den dominerende bundfarve er 
rødbrun; de skårne indskrifter mellem lågerne 
står i hvidt på henholdsvis rød og blå bund. 
Kronlisten, spirene, rankerne og de vandrette 
snostave er grønne, de lodrette snostave røde. 
Skriftbåndene er hvide med sorte bogstaver. På 
dørene, hvor der bag beslagenes huller er lagt 
cinnober, er fladen dækket af gulligrøde, mau- 
reskagtige ornamenter. Sidernes blåmalede bøl
geranker har en nyere karakter.

Skabet blev o. 1875 overført til Brattingsborg 
og i denne forbindelse restaureret.76 Et gavebrev 
fra godsejer A.C. Danneskiold-Samsøe 1923, 
lovede skabet videregivet til Nationalmuseet. 
Donationen, der skulle finde sted efter godseje
rens død, blev ved boopgørelsen 1946 dog er
klæret ugyldig, og skabet genopstillet i kirken,

på sin nuværende plads ved nordvæggen i lang
husets andet fag.77

2) 1800’rne, med fyldingsdør og kraftigt 
fremspringende gesims, på fødder med profi
leret overside. Blåmalet i to nuancer. I sakristiet.

Fire pengebøsser, 1800’rne, alle klokkeformede 
med tragt i toppen og hank på siden. To af mes
sing står henholdsvis i våbenhuset og på hylde i 
skibet inden for indgangsdøren. To af jernblik 
står i sakristiet og i våbenhuset foran tavle med 
tunget topstykke, jfr. *pengebøsse i Tranebjerg; 
den er gråblå i to nuancer og har lysegrå anti
kvaindskrift: »Gud elsker en glad giver. Corth. 
4.7.«

†Pengetavler. 1725 ønskedes to nye tavler til 
kollekten,7 og 1818 trængte en af kirkens tavler 
stærkt til reparation.5

Klingpung, 1800’rne; posen syet af to stykker 
rødt fløjl, med tilsat krave foroven, gul kvast i 
spidsen og for afufarvet hørlærred. Til skaftet er 
fastgjort en sølvbjælde.

Dørfløje. 1) 1853(?),5 fyldingsdør med trem
mer r overfeltet. Lyseblå. Yderdør til sakristiet.
2) 1800’rne, fyldingsdør, oprindelig lodret delt 
på midten og forsynet med hængsler her for at 
kunne knækkes om dørkarmen. Klinkelukke af 
smedejern, med ny lås. Blåmalet i to nuancer. 
Mellem kor og sakristi. 3) 1800’rne, blåmalet 
revledør. Mellem skibet og trappen til tårnet. 4) 
Sandsynligvis indsat i forbindelse med nedtag
ningen af våbenhusloftet 1894-95. Mellem vå
benhus og skib.5 Mod skibet med tre gange fire 
fyldinger, mod våbenhuset beklædt med lodret
stillede planker; gotiserende jernlukke. Blåmalet 
i to nuancer. 5-7) Nyere revledøre, udvendig 
rødbrune. Yderdøre til våbenhus,78 tårn og lig
kapel.

Pulpitur, opsat 1917, jfr. *orgel, ombygget 
1989. Det hviler på støttepiller og har midter
stykke med bred fylding flankeret af to smalle, 
samt sidestykker, hver med tre fyldinger, an
bragt skråt ud i rummet. Stafferingen, fra 1989, 
domineres af rødbrunt; hertil kommer gråt og 
gyldent.

Orgel, 1943, oprindelig med syv stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af Marcussen
& Søn, Åbenrå, med genanvendelse af ældre pi-
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Fig.45. Monstransskab med skåret årstal 1519, opmåling ved John Bennetzen 1991. 1: 20 (s. 2783). - Cupboard 
with the carved date 1519.
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bemateriale. Stod tidligere i Gjellerup kirke, 
Ringkøbing amt. Opstillet i Nordby kirke 1989 
af P. Bruhn & Søn, Årslev, der samtidig foretog 
en restaurering og tilbyggede pedalstemmen 
Subbas 16’. Disposition: Manual: *Quintatøn 
16’, Principal 8’, *Gedakt 8’, *Oktav 4’, Rør- 
fløjte 4’, Oktav 2’, Mixtur IV. Pedal: Subbas 16’ 
(1989). En del af piberne i de med * mærkede 
stemmer hidrører fra Gjellerup kirkes †orgel, 
bygget 1888 af A. H. Busch & Sønner, Køben
havn. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Facade i 
empirestil, tegnet af H. Lønborg-Jensen, mulig
vis med forbillede i H. Fr. Oppenhagens orgel 
fra 1803 i Vilstrup kirke, Haderslev amt, jfr. 
DK. SJyll. s. 389 med fig. 5 og s. 392. Prospekt
piber af tinlegering og sølvbronzeret zink. På 
vestpulpituret. †Harmonium, 1902, anskaffet ved 
frivillige bidrag fra menigheden.5 *Orgel, 1917, 
med seks stemmer, bygget af A. C. Zacharia- 
sen, Århus, senere ombygget. Disposition: Bor
done 16’, Principale 8’, Bordone de amore 8’, 
Salicionale 8’, Flauto 4’, Mixtur III-IV (ny); ok- 
tavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, kegle- 
vindlade. Skænket af Rasmus Foged, Mårup.79 
Den tredelte facade har et midtfelt med attrappi
ber af sølvbronzeret zink og sidefelter med kva
dratgitterværk. Midtfeltet krones af en trekant
gavl. På pulpitur i vest, med spillebord i orglets 
sydside og facaden indfældet i brystningen. I 
privateje (Holland).

Salmenummertavler, o. 1985, lakeret bøg med 
kroge til tal af hvid plastic. Afløste rektangulære 
sortmalede tavler med søm til tal, nu henholds
vis på loftet og i laden.

To præsterækketavler, opsat henholdsvis 1821 
og 1876(?). Rektangulære med halvrund afslut
ning foroven, i smalle, profilerede rammer. 
Sorte med malede indskrifter i hvid skriveskrift. 
Udover præsternes navne og deres data ses 
øverst på den ældste tavle: »Præster ved Nord- 
bye Menighed siden Reformationen. Den Lod 
er skjøn, at tolke Sandheds Ord. Det bliver, me
dens Alt hensvinder paa vor Jord. Matth. Cap.
16 v. 18«. Nederst: »Denne Tavle er opsat Aar 
1821«. Den yngste, der er indledt 1876, har 
øverst indskriften: »Præster ved Nordby Me
nighed. Ikke os selv prædike vi, Men Christum,

Jesum, Herren. 2. Corinth. 4, 5«. På sydvæggen 
i skibets fjerde fag.

†Skriftetavle, 1700’rne, af fyrretræ, 38,2x22,5 
cm, med 8x10 huller til optælling af altergæ
ster.80 Indsendt til Nationalmuseet før 1887, 
manglede 1919.81

En †kirkestævnetavle, ophængt i våbenhuset, 
blev 1968 stjålet.27

*Maleri (fig. 46), 1789. Olie på træ, 73,8x53 
cm i 17 cm bred, udskåret og forgyldt ramme. 
Billedet er ved malet rammeværk delt i to lige 
store dele med helfigurportrætter. Øverst ses en 
mand og en kvinde, seks drenge og en pige på 
baggrund af et sund med en robåd, nederst en 
mand og en kvinde foran et hav med et sejlskib 
og to robåde. De to mænd og drengene er iført 
bredskygget hat og figursyet frakke, kvinderne 
og pigen kriget, dvs. foran tunget, hue og kjole 
med trekantsmæk i livet.82 Samtlige klædedrag
ter er holdt i sort og hvidt. En hvidmalet kursiv
indskrift på dels de vandrette, malede ramme
stykker, dels de tomme partier over og under 
personerne, lyder: »Den Aarsag har sin Gud at 
Ære, son(!) Hand Meddeeler Lykken bliid, Et 
Hierte fuld af tak frembære, Til ham i Allen 
stund og Tiid - Guds Huus og Kirke med at 
Pryde Er dette til et Minde sat af den som sig i 
Herren fryder - Dog beste Smykke og Sirath: 
som Herren ynder og behager, Det er et Hierte 
fuld af Dyd, som stedse Voxer og Tiltager I 
Gudsfrygt, Troe og Kierlighed Thi Naar vort 
Liv som Røg forsvinder Et Ærligt Navn det blir 
igen, som Rodner ey, men aldtid Mindes, Til 
efterslægten, Hver og Een - Søe og Land Mand. 
Bekostet af Nels Wellassen Prins og Maren Jens 
Datter 1789«.

Maleriet er utvivlsomt en symbolsk fremstil
ling af dels Niels Printz’ forældre, hans seks 
brødre og ene søster, dels ham selv og hans før
ste kone.83 Det hang i kirken i omkring 100 år 
og blev derpå, med tilladelse fra Niels Printz’ 
dattersøn overført til Nationalmuseet.84

Lysekroner. 1) (Fig. 47) o. 1700. Stor midtdelt 
hængekugle, hvorover en stærkt profileret 
stamme. To gange syv s-svungne lysearme85 
med akantusled midtpå; mellem disse sidder 
små pyntebøjler. Topfiguren er en flakt ørn.
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Fig.46. *Maleri fra 1789, 
skænket af Niels Willad
sen Printz og hans hustru 
Maren Jensdatter, afbil
det nederst. Øverst ses 

Niels Printz’ forældre og 
syv søskende som børn 
(s. 2786). I NM. NE fot. 
1983. - *Painting from 
1789, donated by Niels 
Willadsen Printz, and his 
wife Maren Jensdatter, 
shown below; the figures 
above are Niels Printz’s 
parents, and seven siblings 
when children.

Ophængt i jernstang med forgyldte kugler og 
dyrehoveder i jernblik i langhusets andet fag.

2) Ophængt 1920.15 Barokform med stor 
hængekugle, to gange otte lysearme med dyre- 
hoved og øverst flakt ørn. Med graveret kursiv 
på hængekuglen: »Til Minde om Gaardejer Sø
ren Madsen af Nordby Mark (født 1844 død 
1920) og Hustru Rasmine f. Foged (født 1849 
død 1916) er denne Krone skænket Nordby Kir
ke af deres Arvinger«. Ophængt i leddelt jern
stang med messingkugler i langhusets sjette fag.

3) Skænket 1933, udformet som nr. 2, med 
graveret skriveskrift på hængekuglen: »I Aaret

1933 blev denne Krone skænket til Nordby 
Kirke af Gaardejer Mads Søren Bonde og Hu
stru Kirsten Margrethe f. Thunbo af Nordby«. 
Ophæng som nr. 2. I langhusets tredie fag.

Tolv lampetter af barokform, anskaffet 1937 
(Dansk Elektricitets-Compagni i Odense)43.

Kirkeskib, ophængt 1824.86 Navnløst orlogs
skib med tre fuldriggede master og batteridæk; 
agterparti med skårne ornamenter. Skroget er 
sort med hvid portgang og under vandlinien 
gyldent. På kølen er med hvid skriveskrift ma
let: »Bekostet 1824 af M.M.T. (Michel Michel- 
sen Thunbo) - B.I.T. (sandsynligvis Michel
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Fig.47. Lysekrone nr. 1, o. 1700 (s. 2786). NE fot. 
1990. - Chandelier no. 1, c. 1700.

Thunbos hustru, Bodil Jensdatter Thunbo) - 
fornyet 1857 af C.N.S. (Christian NielSen) - 
M.N.S. (sandsynligvis Christian Nielsens hu
stru Margrethe (NielSen)) Maarup« (styrbord 
side) og »Atter fornyet 1878 af M.C.T. (Morten 
Christensen Thunbo) - 1917 C.H.(Clemen 
Holm) - M.H.(Clemen Holms hustru Margre
the Holm) Maarup« (bagbord side).87 Ophængt 
i leddelt jernstang med messingkugler i lang
husets fjerde fag.

Ligbåre (fig. 48), 1818, 265 cm lang og 70 cm 
bred. På langsiderne, mellem jernbæreringe, er 
indskrifter i fordybet kursiv: »Her paa föres Fat
tige og Rige« og »I Födsel og Död hverandre 
lige«. På den ene kortside ses årstallet »1818«. 
Sortmalet. I kirkestalden.

Ligvogn (fig. 54), o. 1900,88 med store blad
fjedre på akslerne. Længde med kuskesæde 305 
cm, bredde 105. Seks balusterformede søjler bæ
rer et fladt træloft kantet af udsavet tungebort

og med kors over endegavlen. Siderne er mulig
vis sekundært forsynet med kroge beregnet til 
kranse. I fadingens bund er fire faste og to løse 
ruller til brug ved bårens anbringelse. Kuskesæ
det har skødeskind af sort læder, mens der mel
lem søjlerne hænger tykke, sorte gardiner. Vog
nen er sort med forsølvede søjler og forsølvet 
gavlkors; på egerne er malet sorte stråler.

Indtil vognen i 1950’erne89 gik af brug, stod 
den i brandstationen nord for matr. 213 i 
Nordby.90 Nu i kirkestalden.

Klokke (fig. 49), omstøbt 1691 af Ahasverus 
Koster van der Hart. Tvm. 81 cm; om halsen to 
brede blomsterborter omkring skriftbånd med 
reliefversaler: »Assuerus Koster van der Hart me 
fecit Coppenhagen«. På legemet tolinjet ind
skrift i reliefversaler: »Soph[ia] [A]malia gref- 
inde til Samsoe hafver a(nn)o [1691] ladet denne 
klocke omstöbe«. Over indskriften, der til dels 
er ødelagt efter en reparation,91 ses grevindens 
våben. Slagringen har profillister; hankene er 
udformet som hoveder. Knebel af træ. Ophængt
i vuggebom. †Klokke, uvis alder, omstøbt til 
den nuværende.

Klokkestol, fra 1700’rne med nyere reparatio
ner og tilføjelser, til én klokke. Den oprindelige 
egetræsramme er bygget op mod tårnets nord- 
og sydvæg og sekundært forsynet med støtte
ben og stivere af fyr.

Gadeklokke, omstøbt 1857,92 tvm. 42 cm. 
Med reliefversaler på legemet: »Omstöbt 1857«. 
Ophængt i vuggebom mærket »Thubalka

Fig.48. Ligbåre med skåret årstal 1818 (s. 2788). NE 
fot. 1990. - Bier with the carved date 1818.
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1943«, i det 1857 opførte klokketårn i Nordby 
(s. 2756).

†Gadeklokke. En i Nordby bylov 1697 nævnt 
gadeklokke, efter sigende skænket af en skipper 
til tak for hans frelse i havsnød, fik efter en om
støbning 1699 indskriften: »Denne Klokke ha
ver Nordby Sognemænd ladet omstøbe 1699«.93 
Omstøbt til den nuværende.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) 1600’rne, udslidt indskrift. Rødlig 
kalksten, 223x134 cm, med revne på tværs lidt 
over midten. To tværlister deler stenen i tre fel
ter. Overfeltet rummer et relief af den op
standne Kristus, som står på jordkloden over et 
klæde holdt af to engle til siderne. På Kristi 
højre side er et vandret liggende englehoved. 
Snosøjler til siderne bærer en bue med knæk for 
enderne, indre tungebort og rester af fordybede 
versaler: »... ristus huo som ...«; på de vandrette 
led over søjlerne er kugler.

Det lidt smallere midtfelt har rummet ind
skriften, mens der i underfeltet er timeglas over 
kranium og knogler flankeret af to våben
skjolde, det højre med initialerne ND i fordy
bede versaler. I hjørnerne cirkelmedaljoner med 
evangelistsymboler over nu tomme skriftbånd. 
På kirkegården vest for det søndre våbenhus.

2) (Fig. 50) o. 1773, oprejst af og for Jesper 
Clausson, fordum Guds og »evangelii« tjener i 
Nordby menighed. *1702 i Odense, kaldet til 
embedet 1731, †1781. Desuden for hans hustru 
Helena Sophia Winther, salig hr. Hans Winthers 
datter fra Jandrup i Jylland; *1695, gift 1732, 
†1773. Forældre til to sønner og to døtre, af 
hvilke den første søn straks efter fødselen 1734 
kom til »de Førsteføddes Forsamling«. Endelig 
begge ægtefællers mødre, Maren Heebo, som 
flyttede her til landet (Samsø) med sin datter 
1732, †1750 i sin alders 86. år, og Maren Røn- 
ning, som kom til sin søns hus 1739, levede her i 
syv år og oplevede sit 90. år.

Rød kalksten, 168x68 cm, med relieffraktur 
(navne og ordet »evangelii« i store skønskrift- 
bogstaver). Indenfor ramme med forskelligt ud
formede reliefborter er over gravskriften relief

Fig.49. Klokke omstøbt 1691 af Ahasverus Koster 
van der Hart, København (s. 2788). NE fot. 1990. - 
Bell recast 1691 by Ahasverus Koster van der Hart, Co
penhagen.

af et stiliseret bjerg flankeret af bibelhenvisning: 
»1. Sam. - C(apitel) 23.28«; herunder ses bjer
gets navn på dels hebraisk: »sala hamahkxloh«, 
dels dansk: »d.e. Fraskillelsers Klippe«. Under 
gravskriften er to englehoveder til siderne for 
ordet »Erindring«; herunder ses tankerim: »Ved 
denne Klippe har med Fred all Verden maatt os 
slippe Thi bryder Ingen dette Sted Meer, end 
hand brød en Klippe«. I hjørnerne ovalmedal
joner med forskellige symboler over bibelord: 
Øverst til venstre kors i stråleglans samt Gal. 
2.20 på græsk, til højre øje i stråleglans over 
Rom. 8.(28) på dansk, nederst til venstre måge 
på bølger foran anker, over Es. 30.(15) på dansk, 
og nederst til højre sol over adskilte skyer, samt 
Kol. 3.(3), på dansk. Muligvis fra samme værk
sted som gravsten nr. 11 i Onsbjerg. Indmuret i 
skibets sydmur mellem søndre våbenhus og 
vestvinduet.



2790 SAMSØ HERRED

Fig.50. Gravsten nr. 2, over sognepræst Jesper Clau
sen og hustru Helena Sofia Winther, †1773. Desuden 
begge ægtefællers mødre, Maren Heebo og Maren 
Rønning (s. 2789). NE fot. 1983. - Tombstone no. 2, of 
the vicar Jesper Clausen, and his wife Helena Sofia 
Winther, †1773. Also both their mothers, Maren Heebo 
and Maren Rønning.

3) (Fig.51) 1777, figursten over Rasmus Peder 
Søn, *1712 i Maarup, gift 1736 med Mette Hans 
Dater, *1705 i Nordby. De levede i ægteskab i
40 år og velsignedes med to sønner og to døtre; 
han døde 1776 i sin alders 64. år, hun 1792 i sin 
alders 86. år. Gråhvid kalksten, trapezformet, 
190x80-114 cm. Fordybet kursiv (navne med 
versaler)94 i bladkranset, tværovalt skriftfelt, der 
udfylder stenens nederste del og afskilres ved en 
karnisformet liste. I sviklerne er øverst fordy
bede spejlmonogrammer, til venstre »R(asmus) 
P(eder)S(øn)«, til højre »M(ette) H(ans)Dat- 
ter)«. Nederst henholdsvis bomærke af form 
som pilespids hvorover kors med vinkelbøjede 
tværarme, og dateringen »Ao. 1777«.95 Stenens 
øverste del rummer helfigurfremstillinger af en

Fig.51. Gravsten nr. 3 fra 1777, over Rasmus Peder
sen, †1776, og hustru Mette Hansdatter, †1792 (s. 
2790). NE fot. 1990. - Tombstone no. 3, 1777, marking 
the grave of Rasmus Pedersen, †1776, and his wife Mette 
Hansdatter, †1792.

mand og kvinde med fødderne på den opefter 
skrånende tværliste, under tvillingrundbue, som 
til siderne hviler på rundede pilastre.

Manden, til venstre, er iført en rundpuldet hat 
med opadkrammet skygge, knælang, gennem- 
knappet kjole og smalt halstørklæde. Med højre 
hånd trykker han en bog mod brystet, i venstre 
har han en spade. Kvinden, der bærer kriget hue 
med pibede, opstående vinger,96 er i kjole med 
stramt liv og rigt foldet, fodsid nederdel.

De yderste svikler over tvillingrundbuen 
rummer englehoveder, mens der i midten er en 
skjoldformet kartouche med fordybet kursiv: 
»Tragter efter de ting som er foroven til Colos. 
3.2«. På bueslagene skriftbånd med fordybede 
versaler, over manden: »Vdi min angist vor (!) 
det min trøst« og over kvinden: »Vi vide hand 
lefver os har igenløst«.
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Fig.52. Gravsten nr. 5, over Marcus Achton, †1804 
(s. 2791). NE fot. 1983. - Tombstone no. 5, marking the 
grave of Marcus Achton, †1804.

Gravstenen er som type betragtet en sen efter
kommer af 1600’rnes figursten, jfr. f.eks. grav
sten nr. 1 i Tilst (DK. Århus s. 1585). Figurbe- 
hugningen er næppe ældre end 1777, men udfra 
bl.a. stenens trapezform at dømme muligvis ud
ført på bagsiden af en gotisk sten.97 1919 på kir
kegården sydvest for søndre våbenhus. Nu op
sat på vestvæggen i våbenhuset, nærmest ind
gangen til skibet.

4) O. 1798, sandsynligvis fornyet 1934(?); 
over pastor Stephan Heegaard, *24.juli 1726 i 
København, residerende kapellan i Stubbkjø- 
bing(!) 1775, residerende kapellan i Besser-Ons- 
bjerg 1776, sognepræst i Nordby 1792, †1798, 
og hustru Sophie Poulsdatter Faber af Voer, 
*1735, †1798 i Nordby.

Rødlig sandsten, 80x63 cm, med fladrund
buet overkant; fordybede versaler. Det meste af 
fladen udfyldes af ophøjet skriftfelt af form som 
rektangel på to konsoller, hver med to store

Fig.53. Gravsten nr. 9, opsat af gårdmand Niels 
Nielsen over hans forældre, Niels Christiansen, 
†1839, og Barbara Rasmussensdatter, †1840 (s. 2792). 
NE fot. 1983. - Tombstone no. 9, put up by Niels Niel
sen, farmer, to mark the grave of his parents, Niels Chris
tiansen, †1839, and Barbara Rasmussensdatter, †1840.

tænder. Mellem konsollerne relieffremstilling af 
to brændende, korslagte fakler og i de nedre 
hjørner rosetter. I et fordybet felt øverst på 
skriftfeltet er hugget »Epitaphium«, nederst til 
venstre »Rest. 1934(?)«.98 Formentlig 1881 an
bragt på sin nuværende plads, i muren under det 
vestligste vindue på kirkens nordside.99

5) (Fig.52) o. 1804, over den ømme ægte
fælle, gode fader og retskafne borger, Marcus 
Acthon, arveforpagter af Tustrup i Jylland, 
*6. marts 1766 i Sælland, †10.juli 1804 på Sam- 
søe, »i den faverste Alder bort fra en Trøsteløs 
Enke og fem Uopdragne«. Grå marmor, 93x46 
cm, med fordybet kursiv dækkende de tre øver
ste fjerdedele; nederst er fordybet, tværrektan
gulært felt, hvori relief af timeglas og le, lagt 
over kors indenfor laurbærkrans flankeret af 
blomster. Formentlig 1881 anbragt på sin nu-
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værende plads, i muren under det østligste vin
due på kirkens nordside."

6) O. 1834(?), fuldstændig fornyet. De tre sø
skende Anker Heegaard, *1802, sognepræst til 
Estvad og Ronberg, Helene Heegaard, *1813 og 
Iohanne Heegaard, *1819; de døde i Nordbye 
præstegård i løbet af en måned 1834. Cement, 
91x62 cm, med fordybede versaler afsluttet med 
henvisning til Visd. 4, 7-9. Indmuret i søndre 
våbenhus’ vestvæg.

7) O. 1835, Paul Henrick Heegaard, fordum 
sognepræst til Nordbye menighed, *1766, 
†1835, og Helene Sophie Winther Clausen, 
*1774, †1850. De levede i ægteskab i 12 år og 
blev velsignet med 13 børn, hvoraf de syv 
endnu lever. Rød kalksten, 81x62 cm, med for
dybet kursiv og under gravskriften: »Rest. 
1947«. På kirkegården vest for det søndre vå
benhus.

8) O. 1835, over handelsmand Christian Niel
sen, *29.juli 1794 i Marup, †□, og hustru Bo
dil Jensdatter, *28. (?) i Nordbye, †(?). juli 183(?) 
i Marup. I 11 års ægteskab avlede de fem børn, 
(fire) sønner og én datter. Rødlig kalksten, 
152x82 cm, med fordybet skriveskrift. Et for
sænket bånd indenfor den glatte ramme er i 
hjørnerne udvidet til kvartcirkelslag hvori roset
ter i relief. Over indskriften er hugget en rille, 
hvori der 1919 stod et †støbejernskors over »Kiøb- 
mand Christian Nielsen af Maarup«, *29 juli 
1794, †21 maj 1866. På kirkegården vest for søn
dre våbenhus.

9) (Fig.53) o. 1840, opsat af gårdmand Niels 
Nielsen af Maarup til minde om forældrene, 
gårdmand Niels Christiansen af Maarup, 
*3. okt. 1762 i Tafteberg, †16. marts 1839 i Maa
rup, og hustru Barbara Rasmussensdatter(l), 
*26. juli 1767 i Maarup, †16. april 1840 smst. I 47 
års ægteskab avlede de fire sønner og en datter. 
Lysegrå kalksten med orthoceratitter, 165x110 
cm, med fordybet skriveskrift. Et forsænket 
bånd indenfor den glatte ramme er i hjørnerne 
udvidet til tungede kvartcirkelslag med rosetter 
i relief. I vestvæggen i søndre våbenhus.

(†)Gravsten. 1) O. 1752(?), over (?), død 84 år 
gammel, avlede 2(?) sønner og to døtre, og (?) ..s 
dater, født i Nordbye, †24. april 1752 i Marup,

68 år gammel. Rødlig kalksten, 48 cm højt og 
123 cm bredt fragment, med fordybede, skråt
stillede versaler i ophøjet, forneden afrundet 
felt. I nederste højre hjørne er muligvis sekun
dært hugget »1781«. 1976 i haven til Nordby 
matr. nr. 72.100 Nu i kirkestalden.

2) 1700’rne(?). Handelsmand M(ikkel?) ..(?), 
født i Nordbye. Gråhvid kalksten, 46 cm højt 
og 68 cm bredt fragment, med fordybet kursiv. 
Øverst kranium i relief. Placering som nr. 1.

*Gravstensfragment, 1651, over kvinde(?). Lys 
kalksten, nuværende mål 35,5x30,5 cm, med 
fordybet skjold hvori initialerne MPD over 
»165(1?)« og »T«; det hele i relief. Skal være fun
det på Nordby mark; nu i Købstadsmuseet 
»Den gamle By«, Århus (inv. nr. 83-1948).

Kirkegardsmonument. O. 1885. Herrmann Dor- 
britz fra Stettin, maskinmat i den kejserlige ty
ske flåde, *27.juli 1863, †8. sept. 1885. »Starb in 
Ausübung seines Berufs, als einsiger Sohn seiner 
Eltern. Gewidmet von seiner Kameraden«. 
Hvid marmorplade, 52x36 cm, med buet over
kant, indfældet i 90 cm høj granitsten. Fordybet 
fraktur. På gravsted hegnet af jerngitter med 
lave, rørformede standere,101 ved skibets nord
vesthjørne.

Støbejernskors. 1) (Fig.55) o. 1851. Færgemand 
Søren Hansen, *17. marts 1814 i Trelde, forulyk
ket ved Weile Fjord 9.juni, her ilanddreven og 
begravet 17. juli 1851. Tredobbelt pilekors,102 116 
cm højt (med brud forneden), 73 cm bredt. 
Øverst på stammen håndtryk i relief, i korsskæ- 
ringen blade. Indskrift med reliefversaler; på 
bagsiden: »Herrens veie ere uransagelige, men 
vi haabe til gienforeningen. Dette minde satte 
hans efterladte enke«. I hjørnet mellem korets 
nordmur og sakristiet.

2) (Fig.56) o. 1865. Skrædder Rasmus Jørgen 
Kjeldsen, *21. febr. 1821 i Nordby, †23. jan. 1865 
smst. Rhombisk kors med indskæringer,103 90 
cm højt og 66 cm bredt. På stammens øvre ende 
sommerfugl, på hver af tværarmens tre stjerner. 
Indskrift i reliefversaler, på bagsiden: »Fred 
være med dit støv«. I hjørnet mellem korets 
nordmur og sakristiet.

3) O. 1865. Bodil Marie Smed, *10. nov. 
1857, †13.juli 1865. Liljekors,104 107 cm højt,



Fig.54. Ligvogn fra o. 1900 (s. 2788). NE fot. 1990. - Hearse c. 1900.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 189
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med brud, repareret med jernskinne på midten; 
81 cm bredt. På stammens øvre ende firbladet 
roset, på tværarmens ender stjerner, nederst på 
stammen cirkelroset. Indskrift med relieffrak- 
tur; på bagsiden: »Din død os volder smerte, 
Gud styrke selv vort hjerte«. I hjørnet mellem 
korets nordmur og sakristiet.

4) O. 1893. Smed Rasmus Søren Larsen, 
*22. jan. 1828 i Nordby, †6. jan. 1893 smst. Lil
jekors, jfr. ovf., 105 cm højt, 79 cm bredt. Ud
smykning som på nr. 3. Indskrift med reliefver
saler afsluttet med: »Fred med dit støv - Elsket 
og savnet«. På bagsiden: »Din død os volder 
smerte, Gud styrke selv vort hjerte«. I hjørnet 
mellem korets nordmur og sakristiet.

†Støbejernskors, jfr. gravsten nr. 8.
Syd for koret er et gravsted indhegnet af ny

ere, sølvbronzeret støbejernsgitter. Ifølge ældre 
fotografier har flere af kirkegårdens gravsteder 
været hegnet af †støbejernsgitre.

Fig.55. Støbejernskors nr. 1, over færgemand Søren 
Hansen, som druknede i Vejle fjord og blev begravet 
på Nordby kirkegård 1851 (s. 2792). NE fot. 1990. - 
Cast-iron cross no. 1, in memory of ferryman Søren Han
sen, who drowned in Vejle fjord, and was buried in Nordby 
churchyard in 1851.

NM2. Tegninger. Plan ved J. Magnus-Petersen
1874. - To akvareller af skab og indskrift på skab ved 
Christian Olavius Zeuthen 1877. - To akvareller af 
kalkmaleri ved J. Kornerup 1894. - Plan ved Chr. 
Axel Jensen 1919. - Plan ved Marinus Andersen 1959 
(tryk). - Tegning af kalkmalede bomærker ved Olaf

Fig.56. Støbejernskors nr. 2, over skrædder Rasmus 
Jørgen Kjeldsen, †1865 (s. 2792). NE fot. 1990. - 
Cast-iron cross no. 2, of Rasmus Jørgen Kjeldsen, tailor, 
†1865.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet. Div. papirer.

NM2. Indberetninger ved Helvig Conrad Chr. En- 
gelhardt 1874 (bygning og inventar), August Kruse 
1878 (kalkmalerier), J. Kornerup 1893 og 1894 (kalk
malerier), Chr. Axel Jensen m.fl. 1919 (bygning og 
inventar), Chr. Axel Jensen 1919 (monstransskab), 
usign. 1919 (gravsten), Egmont Lind 1949 (kalkma
lerier), Lucien Hecklen 1964 (inventar), Olaf Hellvik 
1964 (kalkmalerier), Axel Christensen 1964 (kling- 
pung), Hugo Johannsen 1983 (bygning), Marie- 
Louise Jørgensen og Birgitte Skov 1983 (inventar og 
gravminder). - Tfr. iøvrigt s. 2560. Redaktionen af
sluttet 1991.
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Hellvik 1964. - Plan ved Henrik Jacobsen 1981. - Op
måling af monstransskab ved John Bennetzen 1991. 

Notebog. J. Kornerup II, 19f., 46f.
Litteratur. Jacob M. Hansen: Af Nordby sogns hi

storie, Århus 1969 (Hansen). - Chr. Kornmaaler: 
Husmænd og håndværkere i Nordby sogn, Århus 
1974 (Kornmaaler). - Historiske huse i Nordby på 
Samsø, red. Robert Egevang, 1978. - Nordby kirke 
på Samsø, brochure udgivet af menighedsrådet 1985.

1 DaSagn III, nr. 788. En variant ses smst. nr. 789.
2 DaSagn III, nr. 860 og 861. Jfr. nr. 1516-20.
3 DaSagn III, nr. 541.
4 NM6. Fundprot. nr. 2907. Jørgen Steen Jensen: 
Mønter fra kirkegulve i det gamle Holbæk amt, i 
ÅrbHolbæk 1976, s. 126.
5 LAVib. Samsø-Tunø provsti. Synsprot. 1803-1902.
6 Oplysning i Nordby præstegårds arkiv.
7 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn. 1700-1803.
8 Historiske huse i Nordby på Samsø, red. Robert 
Egevang, 1978, s. 29-30.
9 Stenstørrelse: 25-25,5x11,5-12x9,5-10 cm.
10 De to vinduer adskiller sig markant, både hvad an
går størrelse og placering, fra den ombyggede kirkes 
bevarede sydvindue.
11 Synligt fra loftsrummet over nordre våbenhus.
12 Stenstørrelsen måles på loftet over nordre våben
hus til 24,5-25,5 x 12x8-9 cm, mens der er større 
variationer i det afrensede murværk mod søndre vå
benhus: 24-27x11,5-12x8,5-9 cm. Dette forhold må 
til en vis grad skyldes den kraftige restaurering i for
bindelse med afrensningen 1895. Jfr. note 26.
13 Ses i skibets østligste hvælvlomme i nord.
14 Tilbygningen indeholder kun få daterende træk, 
men de tynde mure samt tilstedeværelse af sokkel 
knytter den til en lille gruppe sjællandske våbenhuse 
fra 12- og 1300’rne, uden at egentlige paralleller dog 
kan påvises. Tynde mure ses eksempelvis i Tikøb og 
Asminderød, henholdsvis ca. 60 og 45 cm, sidst
nævnte har tillige profileret sokkel. DK. Frborg. s. 
690 og 763. På en tidlig datering tyder også, at den af 
tilbygningen dækkede del af skibets nordmur ikke 
viser påvirkning af vejrliget.
15 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø provsti. Synsbog 
for kirker. 1903-47.
16 Midterblændingen er beslægtet med blændinger i 
Helsingørområdet, og kantblændingen, der ellers 
som hovedregel ledsager alle gavlens kamtakker, 
kendes fra en række kirker i samme område. Jfr. Peter 
Kristiansen: En gruppe nordsjællandske blændings- 
gavle, i Bygningsarkæologiske Studier 1986, s. 
21-29; Snostrup kirke, DK. Frborg. s. 2311 med 
yderligere henvisninger samt Kjeld de Fine Licht: 
Øresundsmotiver, i NMArb. 1976, s. 33-40.
17 Mogens Vedsø: Hvælvteknik - En studie i over
ribber, i Bygningsarkæologiske Studier 1989, s. 78.

18 Skibets vestgavl er formentlig først nedrevet efter 
opførelsen af forlængelsens mure, men før over- 
hvælvningen.
19 Springet i murtykkelsen andrager ca. 32 cm.
20 Eksempelvis Dråby kirke, Mols herred, Randers 
amt, der også på andre punkter udviser lighed med 
Nordby kirke, bl.a. med en vestforlængelse, der op
rindeligt var tænkt som tårn.
21 Dette er formentlig en sekundær foranstaltning.
22 Stenstørrelse: 27-29x12,5-13,5x8,5-9,5 cm. Fu
gerne er indtrykkede langs overkanten.
23 Højdeforskellen skyldes formentlig, at de to vest
hvælv har større spænd i øst-vestlig retning.
24 DK. Århus s. 246 og pl. 23 og 24.
25 Oprindelig fugebehandling ses kun fra loftet over 
sakristiet.
26 Kornerup udtalte i forbindelse med besigtigelse af 
kalkmalerierne, at skibets syddør burde frilægges ved 
at hæve våbenhusloftet. Dette blev gentaget ved en 
bispevisitats 1887 og et provstesyn 1892, men fra
faldet 1893 i en ministeriel skrivelse. 1895 nævnes at 
kirkens indre er restaureret og våbenhusloftet hævet. 
Note 5.
27 Ved Tranebjerg pastorat. Samsø-Tunø Provsti. 
Synsbog for kirker. 1950-68.
28 Ved arkitekt Marinus Andersen.
29 Betydningen af disse to bogstaver er uvis. De er 
ofte sammenholdt med det konturtegnede m i det 
følgende fag og under ét fortolket som »k(ristus)«, 
»p(etrus)« og »m(aria)«, eller idet k’et fejlagtigt er 
opfattet som et r, som »r(edemptor)«, »p(ater)« og 
»m(ater)«. Niels M. Saxtorph: Danmarks kalkmale
rier, 1986, s. 242 foreslår, at det kronede k kan stå for 
Christian II. To kronede minuskel-k’er i Skivholme, 
hvor udsmykningen ligeledes rummer et våben for 
Niels Clausen, er forsøgsvis sat i forbindelse med en 
Knud (hertug?), jfr. DK. Århus s. 1955.
30 Et tilsvarende udformet †bogstav blev 1891 afdæk
ket i Vestervig kirke, jfr. Magnus-Petersen: Kalkma
lerier, s. 44, med en datering deraf til o. 1540.
31 Bomærket blev afdækket 1964. Tilsvarende mær
ker ses i Dråby (Randers amt), på våbenhushvælvets 
søndre kappe, og på vestforlængelsens østre. Jfr. des
uden det noget yngre bomærke i Kolby, s. 2643.
32 S. Elisabet af Türingen har de samme attributter, 
men er en sjældent forekommende figur i de danske 
kalkmalerier, jfr. Gad: Helgener, s. 103f.
33 Jfr. f.eks. hvælvornamentikken i Århus domkirkes 
midtskib og korsarme, Vejlby, Tilst, Astrup, Hvils
lev, Skanderup og Adslev DK. Århus s. 431, 1464, 
1572, 2347, 2599, 2903 og 3107. Desuden Onsbjerg, 
s. 2682. Problemerne i forbindelse med restaurerin
gen 1964 kan dog have medført en forvanskning af 
ornamentikken i Nordby.
34 Jfr. Egmont Lind i restaureringsindb. for Haslund 
kirke 1962.

189*
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Fig.57. Kalkmalet indskrift på falsen omkring døren 
til det nordre våbenhus, sandsynligvis fra 1500’rnes 
slutning (s. 2767). NE fot. 1983. - Mural-painted in
scription around the door leading to the north porch, prob
ably from the end of the 16th century.

35 Citatet fra Mattæusevangeliet hentyder til Kristi 
overvindelse af døden, en parallel til Davids sejr over 
Goliat. Citatet fra Samuels bog begynder: »David 
svarede filisteren: Du kommer imod mig med sværd 
og spyd og kaste våben...«.
36 Jfr. Eva Louise Lillie: Gammeltestamentlige moti
ver i Reformationstidens danske kalkmaleri. I 450- 
året for Den danske Reformation, i KirkehistSaml. 
1986, s. 43-88 og Ulla Kjær: Frelse ved tro, i Danske 
kalkmalerier 1536-1700, red. Eva Louise Lillie, 1992, 
s. 162.
37 1919 fandtes ét kapitæl og to baser; de var ens- 
dannede, med en platte over en enkel karnis.
38 Robert Hedicke: Cornelis Floris und die Florisde
koration. Studien zur niederländischen und deut- 
schen Kunst im XVI Jahrhundert, 2, Berlin 1913, Ta- 
fel XI, 2, 6-8, 11-12.
39 Merete Bergild og Jens Jensen: Rasmus Christen
sen - en århusiansk billedhugger fra sidste halvdel af 
1600-tallet og hans arbejder i østjyske kirker, i Øst
jysk Hjemstavn 1987, s. 14f. Jfr. DK. Århus s. 1717.
40 Ifølge brev fra J. Kornerup 1894 havde glæden over 
den vellykkede restaurering af Nordby kirke fået ti
endeejeren, C. F. Danneskiold-Samsø, til at lade al
tret og prædikestolen restaurere af hr. Rahbek.
41 Ifølge Thurah s. 20, var der på altertavlen malet tre 
våbener, over navnene på sognepræsten, øens provst 
og fogeden, »C. Friis, Joh. Svaning. Præpos. Reg. 
Jens Bruhn 1662«.
42 Ved konservator Svenning Elmholdt, Risskov. Ved 
restaureringen fandtes et par stumper af Samsø Dag
blad 14. sept. 1894 under en af søjlerne, sammen med

Fig.58. †Kalkmaleri fra 1500’rnes slutning på nord
væggen i korets første fag, forestillende David (s. 
2768). Olaf Hellvik fot. 1964. - †Mural painting of Da
vid on the north wall in the first bay of the chancel, from the 
end of the 16th century.

en tiøre fra 1910 og en skilling, som muligvis stam
mede fra Christian VII.s tid, jfr. note 43.
43 Ved embedet. Div. papirer.
44 Jfr. alterkalke i Ruds Vedby (s. 997) og Tunø samt 
Borum (DK. Århus s. 2393 og 1996). Den sidste, 
som er udført 1601 af Augustinus Jacobsen, Århus, er 
i udformningen af såvel standkant som knop så lig 
Nordbykalken, at der endog kan være tale om 
samme mester.
45 Jfr. alterkalk fra 1858 i Onsbjerg og en alterkalk 
anskaffet 1875 i Tranekær kirke, afbildet af Finn 
Grandt-Nielsen: Fynsk kirkesølv, Odense 1983, s. 
187. En alterkalk formodentlig udført 1852 i Ham
mel, Gjern hrd, Skanderborg amt, har et tilsvarende, 
omend gennembrudt mønster.
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Fig.59. Sølvstempel fra 1500’rnes slutning på alter
kalkens fod, jfr. fig. 24 (s. 2772). NE fot. 1990. - 
Maker’s mark from the close of the 16th century on the foot 
of the chalice (cf. fig. 24).

46 Wendelboe fik borgerskab i Århus 1836 og synes at 
have udført de fleste af sine arbejder her; 1866 ned
satte han sig som guldsmed i København.
47 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 14.
48 Bøje 1979 nr. 278. Lübecker fik borgerskab 1712 
og døde 1739.
49 En par noget slankere, men ellers ensdannede mes
singstager findes i Garnisonskirken, København, jfr. 
DK. Kbh. By 3, s. 237.
50 LAVib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 
syn. 1830-35.
51 Mackeprang: Døbefonte s. 98.
52 Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens billeder, Herning 1987, s. 109.
53 Således tolket i indb. 1919. Dåbsfade med minusk- 
ler omkring en Bebudelsesfremstilling findes bl.a. i 
Jorløse, s. 1986, mens motivet med de to rækker mi- 
nuskler bl.a. findes på fade i Vinderød og Veksø (DK. 
Frborg. s. 1595 og 2419).
54 Jfr. s. 1784 og DK. Århus s. 2395. Stolen i Tunø har 
de samme pseudokapitæler i felterne.
55 Denne skikkelse, der som attribut bærer et nøgent 
barn, har som den eneste håret skjult af et (ko- 
ne)klæde.
56 S. 1481 og 1526 samt DK. Frborg. s. 2743.
57 Den murede trappe bærer ligeledes spor af ommu
ring. Muligvis er opgangspanelet delvis fornyet; for
mentlig i forbindelse med restaureringen af stolen 
1895. 1830 manglede et ræk ved opgangen til prædi
kestolen (note 5).

58 Om lektorieprædikestole, jfr. Marie-Louise Jør
gensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark. Udbre
delse og forudsætninger, i Kirkens bygning og brug. 
Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 89-108.
59 Jfr. note 40. 1895 var både prædikestol og altertavle 
bragt tilbage til den gamle stil, jfr. note 5.
60 Bomærket er en spejlvendt udgave af et i Korn- 
maaler s. 9 gengivet bomærke. Dette hører til gården 
Nordby matr. nr. 100, fra hvilken ejerne dog kun kan 
følges tilbage til o. 1700, jfr. Hansen s. 370. For dette 
og de øvrige bomærker i kirken, se desuden Frederik 
Poulsen: Bomærker på Samsø, i Spectator bd. 3, 
1946, spalte 287-88.
61 En enkelt har halvmåne i den ene af de nedre me
daljoner.
62 To har lave og tre høje trekantgavle.
63 Af de to andre, lidt forskelligt udformede, er den 
ene muligvis skåret senere.
64 Bomærket hører til Nordby matr. nr. 81, hvor ko
nen fra 1726 hed Anne SørensDatter, jfr. Kornmaaler 
s. 9, og Hansen s. 277.
65 Årstal og bomærke står på en planke tværs over det 
forsænkede felt. Bomærket hører til Nordby matr. 
nr. 58 og står sandsynligvis for Søren MadSen, o. 
1670-1746, jfr. Kornmaaler s. 9 og Hansen s. 176.
66 Nordrækkens bomærke hører til Nordby matr. nr. 
61, jfr. Kornmaaler s. 9.
67 Bomærket hører til Nordby matr. nr. 61; hvorfor 
initialerne sandsynligvis står for Christen Klemmen- 
Sen, 1702-69, jfr. Kornmaaler s. 9 og Hansen s. 188.
68 Note 5. Formodentlig er en del sæder ved ombyg
ningen gjort bredere; 1881 fandtes i al fald 70 stader,

Fig.60. Detalje af skab fra 1519, sml. fig. 43 (s. 2783). 
NE fot. 1983. - Detail of cupboard from 1519, cf. fig. 43.
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jfr. udskrift af Samsø Branddirektorats Vurderings- 
protokol 1881, Brattingsborg godsarkiv, pk. 471, 
1756-1916.
69 Stolene blev restaureret af snedkermester Søren Fo
ged, Nordby hovedgade.
70 Gavlene var allerede i 1700’rne opstillet i den nor
dre stolerække, jfr. Thurah s. 21.
71 Jfr. navn på sognepræsten i den kalkmalede ind
skrift fra 1531 (kalkmaleri nr. 2).
72 1725 var der dog brug for tre nye låse til det skab, 
hvori ornamenterne gemmes. 1818 bør skabet med 
messeklæderne have forsvarlig lukkelse (note 7).
73 Den ydre og den indre dør åbnes med hver sin 
nøgle. Låseblikket på den indre var allerede fornyet 
1919, muligvis i forbindelse med skabets overflyt
ning til Brattingsborg.
74 Inv.nr. D1709 (Heden, Salling hrd.), D1711 og 
Dl712 (ikke nærmere stedfæstede).
75 1852 bortsolgtes et skab fra Tunø kirke, som også 
siges at have båret Niels Clausens våben, (DK. Århus 
s. 2398). Forudsat oplysningens rigtighed kan dette 
skab have svaret til skabet i Nordby. Bemærkningen 
om, at der i Tunø findes et »gammelt skab til mon
stransen med den århusianske biskop N. Clausens vå
ben« findes dog kun hos Larsen.
76 Skabet stod endnu i sakristiet 1874, men var ifølge 
Illustreret Tidende 1877-78, s. 136, flyttet og restau
reret af konservator Steffensen, på kirkeejerens be
kostning.
77 Kopi af gavebrev dateret 18. marts 1923 på NM2, 
j.nr. 39/46. Allerede 1922-23 var der fra menighedens 
side et udtalt ønske om at få skabet tilbage.
78 Våbenhusdøren er muligvis indsat o. 1912, da sy
net ønskede kirkens udvendige indgangsdør udvidet 
(note 15).
79 En messingplade på orglet bar følgende indskrift: 
»Gaardejer Rasmus Foged af Maarup skænkede i Aa- 
ret 1917 Nordby Kirke dette Orgel i kærlig Ihukom
melse om hans forud hjemkaldte og højtelskede og 
savnede Hustru Mette Johanne Foged f. Beyer hvis 
sidste Ønske han herved opfyldte«.
80 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 116.
81 Jfr. lb.nr. V/56, kat. F 55a.
82 For klædedragten, jfr. Poulsen s. 124 og Erna Lo
renzen: På Samsø var - der meget tøj!, i Østjysk 
Hjemstavn, 1983, s. 55-65.
83 Jfr. brev fra Jakob M. Hansen til NM3 og Hansen 
s. 162. Niels Printz’ forældre, Villads Rasmussen og 
Anne Rasmusdatter Printz, levede henholdsvis 
1709-54 og 1713-84. Af de seks brødre var den ene 
død som spæd. Selv levede Niels Printz 1735-1815 og 
blev efter Maren Jensdatters død 1794 gift med Mette 
Jensdatter, 1771-1836.
84 NM3 inv.nr. H. 43. Dattersønnen, Søren Printz,

levede 1836-92; hans mor var en datter af Niels 
Printz’ anden kone og hans eneste barn.
85 En af de øverste er faldet ud; den opbevares i ska
bet.
86 Ifølge Henningsen: Kirkeskibe Holbæk, s. 42, byg
get af skipper Søren Degn, Nordby, o. 1800.
87 Opløsningerne af forkortelserne er foretaget på 
grundlag af Henningsen (note 86) og Hansen s. 148f. 
Samtlige bidragydere boede i Maarup matr. nr. 22.
88 Jfr. ligvogn o. 1904, ejet af »Den borgerlige Lig
kasse« i Kolding, fot. i NM3 gengivet i Charlotte 
Bøgh: Når døden gæster. Danske Begravelseskikke 
gennem 100 år, Københavns Bymuseum 1981, s. 18.
89 Venligst oplyst af graver Frede Andersen, Nordby, 
maj 1990. Jfr. krav om vedligeholdelse af ligvognen i 
graverinstruks 1940, jfr. note 43. For brug af lig
vogne desuden Erik Kjersgaard: De sorte ekvipager, i 
NMArb. 1966, s. 71-84.
90 Oplyst af Chr. Kornmaaler i december 1976.
91 Muligvis foretaget o. 1905, jfr. malet indskrift på 
klokkens inderside: »IMH / 1905«. 1907 blev klokken 
omhængt ved De Smithske Jernstøberier, Ålborg.
92 Jfr. Kornmaaler s. 10.
93 Jfr. Hansen s. 16 og note 8, s. 29.
94 Indskriften er ifølge Lorenzen (note 82) blevet op
hugget.
95 Bomærket er gengivet i Kornmaaler s. 9; det hørte 
til Rasmus Pedersens slægtsgård, Nordby matr. nr. 
80, mark 28. Jfr. Hansen s. 274.
96 Lorenzen (note 82) foreslår, at gravstenen er bestilt 
i Århus, eftersom den krigede hue var meget brugt i 
Østjylland, men ikke i øvrigt kendt på Samsø. Jfr. 
dog *maleri.
97 Ifølge indb. 1919 springer undersiden af den 13 cm 
tykke sten »paa de to Langsider og brede, øverste 
Smalside tilbage med Karnisprofil«. For genbrug af 
blandt andet gravstens bagsider, jfr. Vibeke Michel- 
sen: Genbrug af gravsten, i Kirkens bygning og brug. 
Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 181-200.
98 Dette årstal betegner formentlig en fornyelse af ste
nens indskrift. Den 1919 afskrevne indskrift var såle
des stærkt nedslidt og på latin: »Epitaphium / Ste
phans Heegaard / pastor ecclesiæ no... / .yensis natus 
hafniæ / mdccxxvi obiit / mdcclxxxxviii / et / ... ar. / 
... Faber /... lhx I ... obiit md ... / ... f . . .  / ex ...«.
99 Note 5. To gravsten blevl881 udtaget af hensyn til 
de nye vinduer; disse ønskedes genopsat umiddelbart 
under vinduerne.
100 Gården ejedes på dette tidspunkt af sognerådsfor- 
mand Chr. Kornmaaler.
101 Gitteret er mærket VOH. Lignende gitre hegner 
flere andre gravsteder på kirkegården.
102 For typen, jfr. Aase Faye: Danske støbejernskors, 
1988, s. 83, nr. 132.
103  For typen, jfr. note 102, s. 82, nr. 128.
104 For typen, jfr. note 102, s. 85.



Fig.1. Ydre, set fra syd. NE fot. 1983. - Exterior seen from the south.

LANGØR KIRKE
NORDBY SOGN

Af hensyn til beboerne i sognets sydøstlige, fjer
neste del opførtes 1924-25 en filialkirke (indviet 
13. sep. 1925)1 ved murermester H. Thirstrup, 
Tranebjerg, snedkermester M. S. Snedker, Må- 
rup, og malermester Anthon Sørensen, Trane
bjerg, efter tegning af murermester J. J. Jensen, 
Tranebjerg. Kirken, der er orienteret nordøst- 
sydvest, er placeret ved vejen nord for Langør 
på skrånende terræn ned mod den nordligste del 
af Stavns fjord. Fra den samtidigt indrettede be

gravelsesplads, der hegnes af hække og træer, er 
der en vid udsigt over fjorden. Den hvidkalkede 
bygning er hængt med røde teglsten og består af 
kor og skib. I langmurene, der foroven afsluttes 
af rundbuefriser, er spidsbuede vinduer med 
støbejernsstel, mens den eneste indgang er fra 
vest gennem en spidsbuet portal i muret frem
spring. Den blændingsprydede vestgavl krones 
af kamtakker, de øvrige gavle er glatte. Det in
dre har flade lofter, i koret pudset, i skibet af
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bejdsede brædder. I vestenden er afskilt en for
hal, samt et præsteværelse og en opgang til lof
tet. Gulvene, der i koret er hævet ca. en halv 
meter over skibet, er af gule teglsten. Kirken 
fremtræder omtrent uændret siden opførelsen, 
blot er †kakkelovnen erstattet af et nyt varmeap
parat o. 1962,2 og der er indlagt elektrisk lys 
1966 (arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn Pe
tersen).3

INVENTAR
Kirkens inventar er med undtagelse af kirkeskibet fra 
1924-25. Træarbejderne er udført af snedkermester 
Michael Nielsen, Onsbjerg, mens altersølv, altersta
ger, dåbsfad og -kande, pengebøsse og salmenum- 
mertavler er fra Dansk Paramenthandel.

Alterbord, af træ, med fyldinger, af hvilke for
sidens tre rummer henholdsvis firtakket stjerne, 
kors og hjerte. Brunådret med blå og røde fyl— 
dingslister og forgyldte figurer.

Altertavle, bestående af ramme med posta
ment, storstykke, gesims og trekantgavl; stor
feltet flankeres af kannelerede pilastre med kom- 
positkapitæler. På postamentfremspringene er 
Jesumonogram i relief. Storfeltets maleri, sig
neret »Chr. Bayer 1924«4 i nedre, højre hjørne, 
er malet med olie på lærred, måler 81x57 cm og 
forestiller Kristus med børnene (Mark. 10,14). 
Kristus har blå kappe over hvid kjortel, mens de 
omgivende apostle, kvinder og børn er i hvidt, 
gult, rødt og blåt. Brunådret ramme med 
gyldne Jesumonogrammer og i postamentfeltet 
hvidmalet fraktur: »Jeg er Veien... Johannes 
XIV. 6«.

Altersølv. Kalk, 1921, ifølge regning fra Dansk 
Paramenthandel af typen Absalon.5 16 cm høj. 
På foden graveret fraktur: »Langøre Kapel 1925« 
og under bunden to stempler: Københavnsmær
ke 1921 og guardeinmærke for Christian F. 
Heise. Den samhørende disk er 15 cm i tvm. og 
har under bunden graveret skriveskrift: »Lang
øre Kapel 1925«; stempler som på kalken.

Alterkande, fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, sort med guldkors og -kanter.

Alterstager, 48,5 cm høje. Rund fod hvilende 
på fire kugler, kegleformet skaft med fladrundt

led øverst og nederst. Syvarmet stage, 43,5 cm 
høj, Grundtvigstage på trappefod. To messing

stager, nyere, 12 cm høje.
Krucifikser. 1) Formentlig ophængt 1925, 26 

cm lang gipsfigur på 54 cm højt korstræ. Over 
prædikestolen. 2) 1926, ifølge graveret skrive
skrift på sølvplade nederst på stammen skænket 
af Kredsforbundsbestyrelsen. Gipsfigur, 37 cm 
høj, på 60 højt korstræ, i sakristiet.

Alterskranke, af træ, efterlignende skrankerne i 
Tranebjerg, Onsbjerg og Besser. Balustrene er 
brunådrede, håndlisten lakeret.

Font, udført af stenhugger Christian Chri
stensen, Århus.6 Kunstsandsten, tvm. 53 cm, 
med fordybet fraktur i ophøjet bælte på kum
mens øverste del: »Lader de smaa Børn komme 
til mig ... Markus 10.14«. Ved korbuens vestre 
vange.

Dåbsfad, messing, tvm. 43 cm, med to støbte 
hjulkors på den 8 cm brede fane.

Dåbskande, svarende til fadet, af messing, 29 
cm høj, med støbt hjulkors på siden og graveret 
fraktur på foden: »Langøre Kapel 1925«.

Prædikestol, tresidet, med fyldinger svarende 
til alterbordets, brunådret med blå fyldingsli- 
ster.

Stolestaderne har glatte gavle med hjulkors i 
relief på begge sider umiddelbart under gesim
sen. Brunådrede, med blå bund i hjulkorsene.

To armstole med skindbetrukket sæde og balu- 
sterformet midtsprosse i ryggen står i hver sin 
side af koret.

Pengebøsser. 1) Af zink, klokkeformet med 
tragt i toppen. Rødbrunmalet. På bænk ved 
trappen til loftet. 2) Af messing fra Dansk Para
menthandel. På væggen til højre for indgangs
døren.

Dørfløje med fyldinger, brunådrede.
Harmonium. I skibets nordøsthjørne.
Salmenummertavler, rektangulære med profile

rede sokler og trekantgavle. Med kroge til 
numre af hvidmalet metal. Mørkbejdsede.7

To lysekroner, af barokform, med stor hænge- 
kugle og profileret stamme, en med otte hen
holdsvis lyse-og pyntearme og en med seks til
svarende, er ophængt i snoede jernliner ved dels 
indgangsdøren, dels korbuen.8
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Fig.2. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior to the east.

Kirkeskib, ophængt 1933.9 Femmastet bark 
med korsridder som galionsfigur; uden navn, 
men udført som model af skoleskibet Køben
havn og formentlig en votivgave.10 Skroget er 
sort over vandlinien og grønt under; galions
figuren omgives af gyldne spiraler, mens der 
under hækken er fem dannebrogsflag. Ophængt
i snoet jernline i kirkens midte.

Klokke, 1925,11 tvm. 63 cm. Indskrifter med 
reliefversaler; mellem to lister på halsen; »Støbt 
af B. Løw & Søn København«. På legemet: 
»Min sjæl lov Herren«. Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, til én klokke, af fyr, med to par 
skråstivere.

GRAVMINDER

Kirkegårdsmonument. Ole Falkentorp, 1886-1948, 
hotel Astoria og Vesterports arkitekt.12 Sand-

stensblok, 78x48 cm, med fordybede versaler 
over konturhugget afbildning af de to nævnte 
københavnske arbejder. Øst for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER
LAVib. Nordby. C. 439.25. Div. dok. 1837-1938.

Tegninger. Arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn 
Petersens arkiv, Odense.

1 LAVib. Nordby Præstearkiv. Div. dok. 1837-1938.
2 Ved embedet. Samsø-Tunø provsti. Synsbog for 
kirker.
3 Tegninger i arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn 
Petersens arkiv, Odense.
4 Christian Bayer (1841-1933) var far til sognepræst 
Aage E. A. Bayer, Nordby; jfr. note 1.
5 Regning dateret l.sept. 1925, jfr. note 1.
6 Regning fra sten- og billedhuggeretablissementet i 
august 1925, jfr. note 1.
7 1925 leverede Dansk Paramenthandel tre salme
nummertavler, jfr. note 1. Af disse er nu kun den ene
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ophængt i kirken, mens en anden ligger på loftet.
8 Kronerne er skænket af henholdsvis menigheden og 
præsteparret (note 1), men sandsynligvis begge ud
ført af Knud Eibyes Kunstsmedie.
9 Skibet blev ved ophængningen 1. pinsedag ført i 
procession af fire fiskere, jfr. Henningsen: Kirke
skibe, s. 72 og 161.
10 Modellen er bygget og skænket af styrmand Her
bert Thiesen, der havde været med på skoleskibets 
næstsidste tur, før det o. 1928 forsvandt i Sydatlan-

ten. Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk, s. 42. En 
model af det samme skib kan f.eks. ses i Odense S. 
Hans; her er galionsfiguren Den lille Havfrue. Jfr. 
Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer 
Slesvig og Holsten. En billedbog, udg. af Forlag 
Heinrich Möller Söhne, Rendsburg, 1989, s. 90.
11 Regning fra klokkestøberiet september 1925, jfr. 
note 1.
12 Jfr. nekrolog ved Johan Pedersen i Arkitektens 
Ugehæfte, 1948, s. 181-82.
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Fig.1. Maleri udført o. 1850, med motiv fra Mattæus- 
evangeliet 23, 3. Samsø Museum, Tranebjerg (s. 
2803). NE fot. 1988. - Painting executed c. 1850, with 
motif from NT, St. Matthew 23,3.

Maleri (fig. 1), o. 1850. Olie på lærred, 97x78 
cm, med hvidmalet kursivindskrift i nedre højre 
hjørne: »Math. 23. v. 3«. Midt i billedet sidder 
Kristus og tre disciple på en træbevokset høj 
med en by i baggrunden. I forgrunden samler en 
høne vingerne om sine kyllinger. Kristus er 
klædt i hvidt og disciplene i rødt, blåt og brunt; 
jordsmonnet er gyldent, bygningerne røde og 
hvide. Profileret ramme af træ forsynet med en 
notits om, at maleriet stammer »fra en kirke på 
Samsø«. I Samsø Museum, Tranebjerg.1

Fig.2. Epitafium fra 1700’rnes første halvdel, med 
gravskrift over ...en Nielsdatter. Den gamle By, År
hus (s. 2804). Den gamle By fot. - Wall monument, 

first half 18th century, with inscription commemorating 
...en Nielsdatter. Now in Den gamle By, Århus.

Paneler, muligvis fra (kirke)stole, nu indsat i 
de nyere vægpaneler i Brattingsborgs forstue. 
Nr. 1-2 er formentlig fra 1600’rnes første del, nr. 
3-5 fra o. 1650.

1-2) (Fig. 4) to ens stykker, 60x45 cm, indsat i 
nyere felter med profillister på tre sider. På styk
kerne er arkader, hvis omløbende ramme og 
bueslag har slyngbånd; sviklerne rummer stili
serede fugle i fladsnit. Med nyere, gråmalet 
fraktur i felterne: »Fra Matr. No. 18 forhen« og 
»Gaarden i Ørby Kolby Kirke«.

3-5) Tre samhørende felter, 48x42 cm. Over 
tandsnitsmykket fodliste er arkade med brusk
slyng på pilastrene og fremspringende, let drejet 
englehoved i sviklerne. Som slutsten sidder på 
to felter (fig. 3) en konsol og på det tredie en 
buste af en kvinde med en stor krave. I felterne 
gråmalet fraktur: »Fra Huus paa«, »paa Matr. 
Ørby« og » No. 120 Fælled«.
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Fig.3. Panelstykke, muligvis fra (kirke)stol, 
1600’rnes midte (nr. 3-5). Brattingsborg, Samsø (s. 
2803). NE fot. 1988. - Panel, possibly from a pew, 
mid-17th century.

Epitafium (fig. 2), 1700’rnes første halvdel, 
med afhøvlet gravskrift over s(alig) ...en Niels- 
datter [Bryder?] født på Samsø 6.juni(?). Fade
ren var sjælesørger for Kolby menighed, (mo
deren) (Ki)rsten Jørgens (datter).2 Gift i sin al
ders □ år, ... forældre var borgmester(?) og 
...lize Eljasdatter; ægteskabet varede 26 år. Oval 
egetræsplade, 60x83,5 cm, med fordybede ver
saler afsluttet med fireliniet mindevers; pladen 
omgives af en kraftig ramme udskåret som bån- 
domvunden akantus. Den gamle By, Århus 
(inv. nr. 1163).

Gravsten. 1) (Fig. 5) 1600’rnes første fjerdedel, 
figursten med sekundær indskrift fra 1761. Lys 
kalksten, 197,5x84 cm, sønderbrudt og kun del
vis bevaret.3 Stenen, som formentlig er udført i 
et Århusværksted,4 har øverst volutbåren ar
kade med englehoved i den bevarede svikkel; 
herunder er helfigurfremstilling af en krølhåret 
mand med pibekrave, kappe, knæbukser og 
vams. Hænderne stikker frem under kappen, 
den venstre med et par handsker; fødderne støt
ter på et skriftfelt forneden. Heri er på sekun

dært glathugget bund rester af fordybet kursiv: 
»... ckeborg Mølle 1761«, muligvis en lokalitet 
på Samsø.5 Stenens proveniens er ukendt,6 før 
den 1951 blev afgivet fra Århus museum til Den 
gamle By, Århus (inv. nr. 1129: 51).

2) (Fig. 6) o. 1625-50, over Olvf Pedersen, 
(født) på Samsø, (og hustru), ...(d)aater, 
†16(14?), □ år gammel. De levede i ægteskab i 
30 år og velsignedes med tre sønner. Itubrudt 
del af grå kalksten, 137 cm bred, med skråtstil
lede reliefversaler i tværovalt skriftfelt indram
met af bladkrans med havfruer hvilende på vo
lutter foroven. I retkantet ramme over skrift
feltet, der flankeres af krigere, ses fremstilling af 
Opstandelsen svarende til en række sten i og 
omkring Århus7. I de nedre hjørner cirkelme
daljoner, hvori henholdsvis Korsfæstelsen og 
Gravlæggelsen. Imellem disse to våbenskjolde 
med bomærker, i det ene en kombination af P 
og W under initialerne OPS (Oluf PederSen), i 
det andet Jesumonogram under »CPD« (for hu
struen). I midten er timeglas og på hver side af 
skjoldene et kranium. Såvel stenens ramme som 
rammen omkring opstandelsesrelieffet har ud
slidte indskrifter med skråtstillede reliefversaler,

Fig.4. Panelstykke, muligvis fra (kirke)stol, 
1600’rnes begyndelse (nr. 1-2). Brattingsborg, Samsø 
(s. 2803). NE fot. 1988. - Panel, possibly from a pew, 
beginning of the 17th century.
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Fig.5-6. 5. Gravsten nr. 1, 1600’rnes første fjerdedel, 
med sekundær indskrift fra 1761, muligvis rummende 
stednavn på Samsø. 6. Gravsten nr. 2, o. 1625-50, 
over Oluf Pedersen, født på Samsø, og hans hustru, 
+16(14?). Den gamle By, Århus (s. 2804). Den gamle 
By fot. - 5. Tombstone no. 1, first quarter 17th century, 
with secondary inscription from 1761, possibly including 
place-name on Samsø. 6. Tombstone no. 2, c. 1625-50, of 
Oluf Pedersen, born on Samsø, and his wife, d. 16(14?). 
Now in Den gamle By, Århus.

sikkert bibelord. 1951 afgivet fra Århus museum 
til Den gamle By, Århus (inv. nr. 1127:51).

3) O. 1700. Grå kalksten, 162x88 cm, øverste 
højre hjørne afslået. På midten høj rektangulært 
felt mellem ranker(?), øverst timeglas og aks i 
buefelt afgrænset af vinkelbøjet bånd hvorpå 
fordybede versaler: ». sn(d?)... kommen oc ...«, 
og nederst kranium over knogler. I hjørnerne 
cirkelfelter med reliefblomster: Rose, solsikke, 
georgine og hvedeaks.8 Nedlagt i nyere cement
gulv i Kirkeballegård, Brundby.

4) 1700’rne, rødbrun kalksten med orthocera- 
titter, 85x57 cm. Med brud over nederste ven
stre hjørne og cementreparation øverst. På mid
ten fordybet, tværovalt felt hvori hvilende 
putto; herover hesteskobuet felt med Opstan
delsen. I stenens øvre hjørner ses henholdsvis 
grankrans omkring kors(?) og bladkrans med 
månesegl, de nedre stiliserede blomster. Nedlagt 
i nyere cementgulv i gård matr. nr. 24, 
Brundby.
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KILDER OG HENVISNINGER
NM2. Indberetninger ved Hugo Johannsen 1966 (epi
tafium, gravsten nr. 1-2).

1 Billedet er uden inventarnummer. På en seddel i 
øverste venstre hjørne står »Nr. 172«.
2 Der er tilsyneladende tale om en datter af Niels 
Bryde, præst i Kolby 1651-75; han var gift med Kir
stine Jørgensdatter af Endelave og fik otte børn, 
hvoraf de tre blev begravet sammen med forældrene i 
Kolby, jfr. gravsten nr. 2. Datteren Anne blev gift 
med Brydes efterfølger, Oluf Clementin.
3 Ni stykker eksisterer; øverste halvdel af venstre 
side, en stump forneden og en i midten mangler.

4 Jfr. f.eks. gravsten nr. 2 i Linå, DK. Århus s. 3295.
5 På kort over Samsø 1675, jfr. Resen, ses øst for Tra
nebjerg en »Lyckebierg Mølle«.
6 I flere tilfælde er gravsten dog solgt fra Århus til 
Samsø, f.eks. 1718, da der fra Århus domkirke solg
tes en sten fra 1649. (†gravsten nr. 56, DK. Århus s. 
827).
7 Jfr. gravsten nr. 28 i Århus domkirke og nr. 4 i 
Lisbjerg, DK. Århus s. 777 og 1418. Udsmykningens 
forlæg er et blad af Marcus Geeraerts, stukket af J. 
Sadeler, jfr. H. Schrade: Ikonogaphie der christlichen 
Kunst, 1932, nr. 182.
8 Jfr. sten nr. 2 i Tunø, DK. Århus s. 2401. Hjør
neblomsterne genfindes på sten nr. 5 i Brabrand, DK. 
Århus s. 1542.



Fig. 1. Holbæk. Luftfotografi set mod sydsydøst. Midt i billedet S. Nikolaj kirke, klostrets vest- og sydfløj samt 
S. Nikolaj kirkegård. HS fot. 1964. - Holbæk. Aerial photograph looking south/south-east. Centre, St. Nikolaj church, 
the monastery’s west and south wings, and St. Nikolaj’s cemetery.

KIRKERNE I HOLBÆK

Holbæk omtales tidligst 1199, da ærkebiskop Absalon 
overdrog Sorø kloster en del gods, herunder gården 
Holbæk (curia Holbek).1 Denne må inden længe være 
kommet i Ringsted klosters besiddelse. I hvert fald 
nævner hovedstykket i Kong Valdemars jordebog 
(1231), at kongen af nævnte klosters abbed har er
hvervet en toft i Holbæk (Holæbæc).2 Man må gå ud 
fra, at Valdemar Sejr har anlagt en borg på denne 
grund, og holder denne antagelse stik, har borgen 
ligget, hvor vore dages Odd-Fellow Ordens loge
bygning står (fig. 2).3

Holbæk nævnes som købstad første gang i Kong 
Valdemars jordebog og er som sådan næppe meget 
ældre. I købstadlisten fra o. 1240 er Holbæk sat til 12 
mk.,4 hvilket synes at placere den blandt de mindre 
købstæder på Sjælland. Arkæologiske undersøgelser i 
den østlige del af den middelalderlige S. Nikolaj kir
kegård nord for Algade synes at vise, at denne del er 
taget i brug o. 1200 eller engang i 1200’rne, mens 
kirken kan være ældre. Øst for kirkegården fandtes 
bebyggelsesspor, der viste at området havde været 
udnyttet kontinuerligt siden 1200’rnes begyndelse.5

190*
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Et stykke øst herfor lå landsbyen Labæk (nævnt før
ste gang 1443)6, hvor der i hvert fald i første halvdel 
af 1200’rne har været en kirke.7 Denne bebyggelse 
voksede i løbet af middelalderen sammen med køb
staden Holbæk.8

Der haves sikre efterretninger om, at byen i mid
delalderen har haft tre kirkelige stiftelser (fig. 2, nr. 1 
og 3-4): S. Nikolaj sognekirke nord for Algades ve
stre ende, Vor Frue sognekirke i Labæk samt sorte- 
brødreklostret, der er grundlagt 1275 i et indtil da 
uudnyttet område syd for Algade ikke langt fra Sme- 
delundsgade. Desuden tyder det sparsomme materia
le på, at byen har rummet endnu en eller to gejstlige 
institutioner. Der er tale om et kapel ved Roskildevej 
(fig. 2, nr. 5, jfr. s. 2949) og eventuelt en kirke syd 
eller vest for byen (jfr. s. 2950), beliggende »wden for 
wortt slott Holbeck«.

Vor Frue er muligvis nedlagt ved reformationen, 
og S. Nikolaj har fungeret som byens sognekirke 
endnu i anden halvdel af 1500’rne, hvor sortebrødre- 
kirken, der med sin udformning antagelig bedre har 
kunnet udfylde den nye gudstjenesteforms behov, 
blev byens sognekirke og eneste gejstlige institution. 
Allerede 1549 var kongetienden af Tveje Merløse 
sogn blevet tillagt præsten i Holbæk og Tveje Mer
løse.9 Til forbedring af præsternes lønninger blev 
Tuse ved Klemmebrevet af 9. maj 1555 til Sjællands 
stift gjort til anneks til Holbæk sognekirke, ligesom 
det bestemtes, at kirken i Tveje Merløse skulle ned
rives, sognet underlægges Holbæk kirke og præste- 
renten henlægges til kapellanen i byen.10 Tveje Mer
løse kirke blev ikke nedrevet, men omtales 1567 som 
anneks til Holbæk, ligesom Tuse opregnes som an
neks til Butterup (s. 587).

Historisk indledning ved Aage Andersen 1994.
1 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. III, nr. 253.
2 Svend Aakjær, ude.: Kong Valdemars Jordebog, 
1926-43, 1. bd., II, 21.
3 Vilh. la Cour: Danske Borganlæg I, 1972, s. 232-36.
4 Note 2, s. 83.
5 Hanne Dahlerup Koch: Udgravningen i Ahlgade 
15-17, Holbæk Museum. Årsberetning 1986, Holbæk 
1987, s. 59-66.
6 Labæk er sandsynligvis indeholdt i Lovsore, der ri
meligvis oprindeligt er Lovbæks ore, der betyder

overdrevet ved Lovbæk (Labæk), jfr. John Kousgård 
Sørensen: Danske sø- og ånavne IV, 1981, s. 348.
7 Hugo Matthiessen: En middelalderlig Kirketomt i 
Holbæk, i ÅrbHolbæk 1914, s. 5-38.
8 Albert Thomsen: Holbæk Købstads Historie I—II, 
Holbæk 1936-42, s. 24-26, 35 og 91; Tage E. Christi
ansen: Sognelisterne i Roskildebispens Jordebog, i 
HistT. 77, 1977, s. 7 note 35 og s. 18.
9 DaKancReg. 29. aug. 1549.
10 Holger Fr. Rørdam, udg.: Danske Kirkelove I, 
1883, s. 439.

Fig. 2. Holbæk. Byplan med det nuværende gadenet samt angivelse af bevarede og forsvundne kirker og 
kirkegårde. 1. †Klosterkirken, nuværende S. Nikolaj kirke (s. 2827 og 2835). 2. S. Nikolaj kirkegård (s. 2826). 3. 
†S. Nikolaj kirke (s. 2948). 4. †Vor Frue kirke i Labæk (s. 2945). 5. †Kapel ved Roskildevej (s. 2949). 6. Østre 
kapel og kirkegård (s. 2941). 7. Holbæk slot. Med stiplet linie er angivet det omtrentlige forløb af kystlinien i 
middelalderen. 1:10000. Tegnet af Mogens Vedsø 1994 på grundlag af Holbæk Kommuneatlas 1993. - Holbæk. 
Town plan showing both existing and defunct churches. 1. †Monastery church, the present church of St. Nikolaj. 2. St. 
Nikolaj cemetery. 3. †St. Nikolaj church. 4. †Vor Frue church in Labæk. 5. †Chapel on the main road to Roskilde. 6. East 
chapel and cemetery. 7. Holbæk castle.
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Fig. 3. Holbæk. Byplan ca. 1:6000. Målt og tegnet af I. H. E. Krüger 1794. Holbæk Museum. Efter fot. 
NM2. — Tonni plan of Holbæk. In Holbæk Museum.



Fig. 1. S. Nikolaj kirke og klostrets sydfløj, set fra syd, sml. fig. 14. Henrik Græbe fot. 1991. - St. Nikolaj church 
and the monastery’s south wing seen from the south, cf. fig. 14.

S. NIKOLAJ KIRKE OG †KLOSTERKIRKE

Sortebrødrene1 grundlagde 1275 konventet i Hol
bæk.2 Allerede 18. april det følgende år kunne Ros
kildebispen Peder Bang indvi brødrenes kirkegård.3 
Få år senere, 19. aug. 1287 brændte klostret og hele 
Holbæk by,4 og først 1323 kunne klosterkirken ifølge 
Peder Olesen indvies af Børglumbispen med udstrakt 
økonomisk støtte fra kongemagten.5 Kirken ud
gjorde i hvert fald i senmiddelalderen nordfløjen i 
klosteranlægget.6

Hvilken helgen, sortebrødrenes kirke har været ind
viet til, lader sig ikke afgøre (jfr. dog ndf.). J. O. 
Arhnung har med rette rejst tvivl omkring den ofte i 
litteraturen anvendte tilskrivning til S. Lucius.7

Fra klostret kendes aftryk af fire forskellige segl
stamper. 1) 1300’rne. Konventsegl (fig. 2), spidsovalt, 
4,1x2,4 cm. Viser S. Peter med nøgle, S. Paulus med 
sværd og over dem en stjerne. Forneden ses en knæ
lende munk. Omskrift med majuskler: »S(igillum) 
conventvs fratrvm predicatorvm Holbech« (Segl for 
prædikebrødrenes konvent i Holbæk). Kendes i af
tryk fra 1456.8

2) 1400’rne. Konventsegl, spidsovalt, 5,3x3,2 cm. 
Viser S. Peter med nøgle i højre hånd og muligvis S. 
Laurentius med rist stående under en baldakin. Om
skrift med minuskler: »S(igilum) fr(atrum) conuentus 
Holbece(nsis) ordinis predicatorum« (Segl for prædi-
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kebrødreordenens konvent i Holbæk). Kendes i af
tryk fra 1535.9

3) 1400’rne. Priorsegl (fig. 3), spidsovalt, 5,3x3,2 
cm. Viser Maria med Jesusbarnet stående under en 
baldakin. Forneden S. Katarina med palmegren og 
hjul. Omskrift med minuskler: »S(igillum) prioris 
Holbeccensis ordinis predicatorum« (Segl for prioren 
af prædikebrødreordenen i Holbæk). Kendes i aftryk 
fra 1456.10

4) 1400’rne. Priorsegl?, cirkulært, tvm. ca. 2,5 cm. 
Viser stående helgen(inde) med sværd, S. Paulus? el
ler S. Katarina? Kendes i aftryk fra 1477, beskadiget.11

Ingen af de på seglene afbildede helgener, muligvis 
undtaget S. Katarina, synes særligt knyttede til kir
ken.12

Klostrets indtægter måtte i overensstemmelse med 
dominikanernes fattigdomsidealer alene bestå af ga
ver fra de troende, men det overleverede materiale 
giver kun et sparsomt indblik heri. I flere gejstlige og 
adelige testamenter betænkes brødrene således.13 Som 
vederlag for en række sjælemesser gav dronning Do
rothea 1456 (jfr. segl nr. 1 og 3) en stor sum penge, en 
kalk, en bog, messerede og alterklæde samt en gård i 
Holbæk,14 og 1477 (jfr. segl nr. 4) kvitterede prioren 
for afgiften for en adelig person, Christiern van 
Hafns, begravelsesplads i klostret.11

Om klostrets sidste år haves nogle få oplysninger. 
Af frygt for borgernes overgreb opnåede dominika
nermunkene tilsyneladende under Grevefejden grev 
Christoffers beskærmelsesbrev. I hvert fald påberåb
tes de af ham givne friheder, da prioren og konventet 
i februar 1535 (jfr. segl nr. 2) på grund af stor fattig
dom overdrog klostret til Holbæk by til brug for et 
hus til fattige og syge.15 Christian III bestemte imid
lertid 1536, at klostret skulle nedbrydes og stenene 
anvendes til slottets forbedring - en beslutning han 
dog omgjorde og skænkede byen ejendommen.16

De middelalderlige kilder nævner ingen altre, men 
at de har været der, kan næppe betvivles.

Hvornår klosterkirken blev byens sognekirke vides 
ikke, men da †S. Nikolaj kirke 1573 omtales som øde 
(se s. 2949), må sortebrødrekirken have overtaget 
funktionen senest ved denne tid. Patronatsret havde 
Roskilde kapitel, nærmere bestemt præbendet Syv,17 
der havde haft kaldsretten til †S. Nikolaj kirke. 
Endnu o. 1666 var patronatsretten hos domkapitlet.18 
1725 omtales stiftsbefalingsmanden og Sjællands bi
skop som Holbæk kirkes patroner (jfr. tårnur 1737),19 
og det er disse to øvrighedspersoner, der 1738 får til
ladelse til at afhænde sognepræstens og kapellanens 
forfaldne boliger og forstrække disse med et beløb til 
husleje.20

Kirken lukkedes 1865 grundet tiltagende forfald, 
og fire år senere besluttedes det at nedbryde den.21 
Grundstenen til den nye kirke blev nedlagt 15. okto
ber 1869, og indvielsen fandt sted 20. maj 1872.

I perioden 1865-72 tjente ligkapellet i den 1863 re
staurerede rest af klostrets sydfløj som midlertidig 
kirke.

Siden o. 1900 har navnet S. Nikolaj kirke jævnligt 
været brugt.22

S. Nikolaj kirke er - som sin nedrevne forgæn
ger, dominikanernes †klosterkirke - beliggende 
i den sydlige udkant af den middelalderlige by
kerne på et areal syd for Algade. Kirke- og klo
sterområdet afgrænses mod vest af Kloster
stræde, der fra Torvet midt på Algade forløber 
mod syd, og mod nord af Kirkestræde, som i 
øst udmunder i Smedelundsgade. I øst danner 
bebyggelsen mod Smedelundsgade skel, og et 
parkområde i syd skaber forbindelse til S. Niko
laj kirkegård på den anden side af Jernbanegade.

Arealet, hvor kirken er placeret, og som tid
ligere rummede klostret og dets kirkegård, har 
gamle grænser (jfr. fig. 4-5) i nord, øst og syd, 
mens den vestligste del af området nu er ind
draget til bebyggelse. I nord strækker grunden 
sig helt ud til Kirkestræde, og omkring sydvest
hjørnet begrænses området af de bevarede klo
sterfløje.

Hovedanlægget af det middelalderlige kloster 
omfattede tre fløje, der sammen med kirken 
omkransede en omtrent kvadratisk, ca. 16x16 m 
stor, klostergård.23 Heraf er endnu bevaret hele 
vestfløjen i to etager og, sammenbygget her
med, nedre stokværk af sydfløjens vestre halv
del, mens det resterende sammen med østfløjen 
er forsvundet kort efter reformationen, mulig
vis så tidligt som 1536.24

Ældst er sydfløjen, der er opført o. 1450. Den 
bevarede del indeholdt da blot et enkelt rum, 
der formentlig tjente klostret som refektorium, 
spisesal. Bygningen fungerede 1575-1844 som 
rådhus og indeholdt såvel rådstue som arrest og 
andre fornødne rum. Efter opførelsen af byens 
nye rådhus anvendtes fløjen en kort tid som fat
tighus og koleralazaret, men 1863 overgik den i 
kirkens eje og ombyggedes til ligkapel, en funk
tion der bibeholdtes frem til 1969-70 (jfr. s. 
2828). I en kort årrække fandt bygningen an
vendelse som midlertidig kirke, fra 1865, da der 
blev nedlagt forbud mod brug af den gamle 
kirke, frem til den nye kirkebygnings indvielse
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1872. Siden 1972-73 har rummet tjent som me
nighedssal.

Vestfløjen er sandsynligvis opført o. 1500 og er 
klart yngre end både sydfløjen og den gamle 
†kirkes søndre sideskib - oprindeligt nordre 
korsgang i klostret (jfr. s. 2845). Fløjen tjente i 
tiden efter reformationen frem til 1739 som la
tinskole med såvel skolestuer som bolig for bl.a. 
rektor (jfr. s. 2851). Herefter husede bygningen 
fra begyndelsen af 1740’rne den danske skole. 
1902 overgik lokalerne til biblioteket, og 1911-19 
var tillige museet placeret her. Siden o. 1973 har 
fløjen indeholdt kirkens kontorer, toilet mm.

I middelalderen har formentlig kun området 
nord og øst for klosterkirken og klostret været 
udlagt til kirkegård, omend der sandsynligvis 
også har fundet begravelser sted i såvel kloster
gården som korsgangene. Klostrets østfløj blev 
nedrevet kort efter reformationen, og området 
her blev rimeligvis hurtigt inddraget i kirkegår
den. Jord til yderligere udviddelse henlagdes 
1741; det er formentlig denne, der 1744-45 om
tales som den nye urtegård.25 Den blev dog først 
planeret og indhegnet med stakit 1769-70 samt 
efterfølgende tilplantet med 19 linde- og 3 el
metræer.26 Betegnelsen brugtes ifølge J. H. Lar
sen endnu 1847 om kirkegårdens vestligste del,27 
og af I. H. E. Krügers kort over Holbæk (s. 
2818, fig. 3), opmålt 1794, fremgår at arealet 
mellem vestfløjen og Klosterstræde, der for
mentlig er identisk med den ovennævnte urte
gård, var udlagt som kirkegård, men i nord skilt 
fra det øvrige ved stakit eller mur.

Et stykke af kordegnens have, der stødte op 
til de fattiges kirkegård,28 blev 1831 inddraget i 
begravelsespladsen,29 men allerede 1840 klagede 
pastor J. H. Larsen over den overfyldte kirke
gård.30 I forbindelse med opførelsen af byens 
nye rådhus 1844 verserede der to år senere pla
ner om at nedrive det gamle - klostrets sydfløj - 
og inddrage grunden til kirkegård. Dette skete 
dog ikke, og i stedet indviedes en ny kirkegård 
få år senere (jfr. nedenfor); samtidig synes bru
gen af den gamle kirkegård at være ophørt.
1873, efter den nye kirkes indvielse, afgaves et 
areal til skolegård for den i klostrets vestfløj ind
rettede skole.31

Fig. 2-3. Aftryk af segl fra dominikanerklostret (s. 
2819-20). 2. Konventssegl, 1300’rne. 3. Priorsegl, 
1400’rne. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller 
fra Middelalderen, 1886. - Impressions of seals from the 
Dominican monastery. 2. Monastery seal, 14th century. 3. 
Prior’s seal, 15th century. After H. Petersen: Danske gejst
lige Sigiller fra Middelalderen, 1886.

Hegn og indgange. I tilknytning til det sydøstre 
hjørne er endnu bevaret et stykke af en senmid
delalderlig, omend delvis ommuret, kirkegårds- 
mur. Den er opført af munkesten og står rød- 
kalket, dækket af vingetegl. I vest, nord for klo
strets vestfløj og i forlængelse af dens vestmur, 
hegnes området af en nyere mur af tegl.

Kirkegårdsmuren omtales første gang 1636, 
hvor søndre og østre mur var brøstfældig, mens 
den fra skoledøren frem til den store port var 
meget »øde«.32 Den nævnte dør var formentlig 
anbragt i vestmuren og gav adgang til skolen i 
klostrets vestfløj. I 1700’rnes første halvdel ud
førtes adskillige istandsættelser på samtlige 
murstrækninger,33 og i samme periode nævnes 
reparationer på plankeværket mellem kirkegår
den og magister Terchels have,34 der kan have 
ligget på området vest for vestfløjen. Stakit om
tales også 1740-41 syd for kirken, formentlig 
som lukke for gabet mellem klostrets sydfløj og 
den søndre mur (jfr. fig. 14), ligesom der om
tales plankeværk mellem kirkegården og skole
huset, muligvis langs vestfløjens østfacade. 
1762-63 blev der på to steder opsat ringmur i 
stedet for plankeværk,25 og 1782-83 leverede Jæ
gerspris teglværk mursten til murens istandsæt
telse.26 Hele muren i nord langs Kirkestræde
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Fig. 4. S. Nikolaj kirke. Over
sigtsplan, syd opad, sml. fig. 
5. 1:1000. Projekt, tegnet af 
Christian Hansen 1866. S. Ni
kolaj kirkes arkiv. - St. Niko
laj church. General plan, south 
uP, cf. fig. 5.

frem til og omkring hjørnet mod Klosterstræde 
i vest fornyedes 1816;35 denne murstrækning var 
bevaret lige til den gamle kirkes nedbrydning o. 
1870, da materialerne blev solgt på auktion.36

Hovedadgangen til området er i nord fra Kir
kestræde henholdsvis øst og vest om den nye 
kirke. I syd leder en allé af lindetræer fra den
1857 indviede S. Nikolaj kirkegård (jfr. neden
for), frem til en bred åbning øst for klostrets 
sydfløj, og i vest, umiddelbart nord for vest
fløjen, er en smal fodgængerpassage.

Det er vanskeligt af det bevarede kildemateri
ale at se, hvor mange porte og låger kirkegården 
har haft, og hvor disse har været placerede, men 
fra kirkens indretning til sognekirke og helt 
frem til dens nedrivning 1869 synes der at have 
været en stor port som gav adgang til kirkens 
vestende. Endnu 1747-48 var denne tilsynela
dende placeret i vestmuren ud mod Kloster
stræde,37 men senere (jfr. ndf.), blev den flyttet 
til nordmuren ud for våbenhuset. Endnu en låge 
var placeret længst mod øst i nordmuren. I syd 
har der formentlig været passage øst om klo
strets sydfløj siden østre halvdel af denne blev 
nedrevet (jfr. s. 2820), og desuden var der en

låge i vest i hegnet mellem kirkegården og sko
len. Herudover kan der i perioder have været en 
låge i østmuren.

Kirkeporten på kirkegården var 1636 »øde« 
og måtte gøres af ny, og ligeledes var en lille 
låge med muret bue over meget brøstfældig.32

1723 fremstilledes en ny dobbelt port til kirke
gården. Det frygtedes 1725-26, at buen over den 
østre kirkegårdslåge skulle styrte ned, og den blev 
derfor nedtaget og stenene henlagt i material- 
huset.38 »Hvælvene« over både port og låge 
måtte repareres 1769-70. Samme år blev den 
store ports fløje tjærede, mens en gammel låge 
blev nedbrudt og hullet efterfølgende tilmuret.26 
Buen over den østre indgang blev 1813 omstyrtet 
af en løbsk hestevogn.39 I den 1816 fornyede 
nordre kirkegårdsmur anbragtes ud for kirkens 
våbenhus en plankestakitport med en mindre 
låge ved siden af og helt mod øst en fodgænger
låge,35 begge afløste formentlig ældre indgange. 
En stakitport forfærdigedes 1842 af snedkerme
ster P. Jørgensen. Til den østre port fremstille
des 1851 to stakitlåger, og to år senere yderligere 
en låge og et stakitværk, muligvis i syd ved øst
gavlen af klostrets sydfløj.36
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Fig. 5. Den gamle kirkegård og †kloster- 
kirke. Oversigtsplan, syd opad, sml. fig. 4. 
1:1000. Målt og tegnet af Christian Hansen 
1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. - The old ceme
tery and †monastery church. General plan, south 
up, cf. fig. 4.

†Riste i låger og porte omtales ofte synonymt 
med disse. 1716-17 blev en gammel rist »opta
get«, og 1719-20 blev en rist indlagt i nyt træ 
samtidig med at dens murede grube reparere
des.25 I årene 1728-29 og 1733-35 betaltes byens 
»Stodderfoged«40 for at lægge to planker over 
risten på prædikendage34 - åbenbart for at lette 
passagen - og det er sandsynligvis til samme 
formål, at der 1745-48 anskaffedes henholdsvis 
et og to brædder. 1734-35 blev der lagt nye riste 
i både den låge, der gav provsten adgang fra 
gaden, og den ud for madam Linds hus; om 
sidstnævnte tilføjes, at den fik ny ramme af fire 
stykker egetræ. Blot få år senere, 1738-39, faldt 
risten ved magister Smith ned af ælde; Peter 
Smith var kapellan ved kirken 1732-53, derefter 
sognepræst. Risten foran kirkens vestindgang 
istandsattes 1747-48,25 hvor brolæggeren tillige 
lagde ny brolægning omkring den, og en til
svarende reparation skete 1765, da snedker Lund 
fornyede rammerne om kirkeristene.41 1787-88 
betaltes Niels Frost for at lægge 14 favne stenbro 
ved kirkens østre og vestre rist. Den sidste gang 
ristene omtales er 1806 i forbindelse med for
nyelsen af en træramme.26

Bygninger på og ued kirkegården. Klostrets syd
fløj, (fig. 1 og 18), der har et stokværk over en 
dybtliggende kælder, er opført af røde munke
sten og har kamtakkede blændingsgavle fra 1865 
i øst og vest. Ved de tre frie hjørner er støttepil
ler, hvoraf den sydvestre griber omkring hjør
net. Murværket er rødkalket, mens gesimsen er 
hvid. Der er adgang fra vestfløjens korsgang 
samt ad en mindre reservedør østligst i nord
muren, begge indrettet 1972-73; nedgangen til 
kælderen er ved østgavlen ad en trappe, der 
dækkes af trælemme. I syd og vest ses henholds
vis tre og to store, spidsbuede og falsede vin- 
duesåbninger med »stavværk« af træ, og midt i 
østgavlen en lignende, nu blændet, åbning, der 
1865-1916 udgjorde den eneste adgang til byg
ningen.

I det indre er kælderen delt i to af en langs
gående skillevæg og overdækkes af to fladbuede 
tøndehvælv. Det følgende stokværk har seks, 
1916 genopførte, krydshvælv i to rækker, der 
bæres af forlæg i murene samt af to ottekantede 
granitsøjler i rummets midtakse. Et *trapezkapi- 
tæl af granit kan stamme fra en af de oprindelige 
søjler. I Holbæk Museum.42
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Bygningen udgør, som nævnt, den vestre 
halvdel af sydfløjen, der oprindelig var i to stok
værk. Frem til en ombygning 1783 var den vest
ligste del af fløjen bevaret i fuld højde som en 
tårnagtig opbygning, der, i forbindelse med 
bygningens anvendelse som råd- og arresthus, 
benævntes »arresttårnet«. Nævnte år blev dette 
nedrevet til samme højde som den resterende 
del af fløjen og alle hvælv - undtagen kælderens
- fjernedes.

Gennemgribende var også en ombygning 
1863 ved arkitekt Christian Hansen, da fløjen 
indrettedes til ligkapel; i denne form tjente den 
tillige som midlertidig kirke 1865-72 (jfr. oven
for). I øst fjernedes et kort stykke af fløjen, der 
stod bevaret som en halvtagsbygning i et stok
værk. Midt i den herved frilagte østgavl etab
leredes en ny adgang til fløjen i form af en stor, 
spidsbuet døråbning. De oprindelige vinduer i 
syd og vest rekonstrueredes, mens der anbragtes 
to nye, tilsvarende åbninger mod nord.43 Mur
værket blev afrenset og dets krone reguleret, 
hvorefter bygningen fik nye gesimser og tag
værk samt blændingsprydede, kamtakkede gav
le i øst og vest. I det indre retableredes den op
rindelige inddeling med kun et enkelt, stort 
rum, der overdækkedes af fladt, pudset loft med 
trukne, profilerede gesimser langs alle fire sider.

Endnu en restaurering 1916 ved arkitekt F. 
Vilh. Olsen omfattede stort set kun det indre, da 
overhvælvningen rekonstrueredes på grundlag 
af sikre spor i murværket og en række nicher i 
væggene genåbnedes. Samtidig blændedes ind
gangen i østgavlen og erstattedes af en ny dør
åbning i nordsidens midtfag, hvor den afløste et 
af vinduerne fra 1863.

Den seneste restaurering 1973-73 gennemfør
tes ved arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen, 
hvor der etableredes direkte forbindelse mellem 
vest- og sydfløjen. Nordsidens dør i midtfaget 
blændedes og nordvinduet i det østre fag erstat
tedes af en lille døråbning. Ved østgavlen reta
bleredes en oprindelig nedgang til kælderen, 
mens en indvendig lem lukkedes. Af hensyn til 
helheden fik fløjens murværk samme overflade
behandling som vestfløjen havde haft en år
række.

Ved restaureringen 1916 konstateredes spor af 
†kalkmalerier fra 1450-75 på syd-, vest- og nord
væggen. På langvæggene var de nederste 12 
skifter blot kalkede, herover et 55 cm højt dra
peri og øverst en række figurer, hvoraf dog kun 
en enkelt, øst for sydsidens midterste vindue, 
kunne afdækkes i sin helhed; en fremstilling af 
S. Jakob med lang kjortel og fortil opkrammet 
hat, en taske var hængt over skulderen og i hån
den en vandrestav. Omkring figuren og over 
vinduet slyngede sig rankeværk. Sydsidens vest
ligste fag samt vestgavlen manglede ovennævn
te draperi, istedet var et bælte dækket af ranker 
og herover et skriftbånd med navne på de oven 
over fremstillede, nu forsvundne, figurer.44

†Inventar i det midlertidige kirkerum. Alle
rede 1865 udførte snedkermester G.J. Thomle

Fig. 6. *Maleri fra o. 1870 forestillende Kristus vel- 
signende (s. 2825). I Holbæk Museum. NE fot. 1993. 
- *Painting c. 1870 depicting Christ until right hand raised 
in blessing. Now in Holbæk Museum.
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alterbord med en forhøjning foran, altertavle og 
prædikestol, mens fonten overflyttedes fra den 
gamle kirke. Den var solgt på auktionen sam
men med den gamle tavle og prædikestol, men 
skulle først leveres til køberen, når den nye 
kirke indviedes.36

Et *maleri (fig. 6), fra o. 1850-75, har muligvis 
været brugt på altret her, men kan også komme 
fra sygehuskapellet. 26. nov. 1856 foretog sog
nepræsten en »særegen festlig Handling«, idet 
»Holbæk Amts combinerede Anstalt« var ble
ven betydeligt udvidet, og et kapel sammesteds 
med altermaleri af Lehmann indrettet.45 Af de to 
brødre Edvard Lehmann (1815-92) og Ludvig 
(1824-1901), er det snarest førstnævnte, som
1865 havde udført det tidligere altermaleri fore
stillende Jesus i templet til Stigs Bjergby (s. 761). 
Billedet, der viser Kristus velsignende, er malet 
med olie på lærred og måler 158x89 cm, i smal 
ramme af træ. Kristus er iklædt hvid kjortel 
hvorover rød kappe. Bag hans hoved lyser gyl
den glorie på brun baggrund. 1971 deponeret af 
S. Nikolaj kirkes menighedsråd i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.638).

Det tidligere knæfald, der tilpassedes den nye 
forhøjning, synes at have bestået af tre skamler 
med læderbetræk. 1879 fik snedkermesteren, 
forsinket?, betaling for en himmel over prædi
kestolen, og begge dele blev malet og lakeret 
mat egefarve samt dekoreret med farve og ægte 
guld.36 Orgelpositiv, anskaffedes 1868.46

Den gamle klokkestol med én klokke opstille
des et sted, der ikke var fjernere end havnen.36

Den to stokværk høje vestfløj (fig. 17) er op
ført af røde munkesten i munkeforbandt og har 
kamtakket blændingsgavl fra o. 1870 i nord, 
mens den søndre gavl, hvoraf kun vestre halvdel 
går fri af sydfløjen, er glat. Opad nordgavlen er 
opført en halvtagsbygning indeholdende kir
kens varmeværk (jfr. s. 2830). Murværket er 
rødkalket, mens gesimsen er hvid. Hovedad
gangen, en dør med portallignende, vandret 
overdækket indramning af to kannelerede halv
søjler, er beliggende på fløjens vestside. Yderli
gere to døre findes på østsiden, dels helt mod 
nord, dels nær sydfløjen. Nedre stokværk be
lyses fra vest gennem en række fladbuede vin

duer, der i hovedsagen er rekonstruktioner af 
fløjens ældste; i øst er de fem spidsbuede, lige
ledes oprindelige, åbninger til korsgangen reta
bleret og forsynet med glas. Det øvre stokværk 
har nyere, kvadratiske vinduer til begge sider.

Fløjens indre er ændret talrige gange, således 
at kun en mindre stump af en skillevæg i dens 
nordende er oprindelig. Den nuværende indret
ning stammer fra den seneste restaurering 
1972-73; i nedre stokværk afspejles delvis den 
oprindelige inddeling med en korridor langs 
østsiden, hvor tidligere klostrets vestre kors
gang lå. Frem til 1821 var bevaret hvælv i stort 
set hele underetagen.47

Den nordlige del af kirkegårdens østside luk
kes, som nævnt, af bebyggelse hvori indgår en 
bindingsværksbygning fra 1700’rne, der en tid 
indeholdt †præstebolig, men nu rummer kirke- 
gårdsinspektørens kontor.

Et †benhus blev 1645-46 opført på kirkegår
den, dvs. næppe i direkte tilknytning til kir
ken.48 1724-25 blev der opkastet en grav på kir
kegården til de dødes ben, som fandtes i ben
huset,38 og endnu 1742-43 var huset i brug, da 
tag og spærværk repareredes.25

Et †materialhus af bindingsværk med lerkli
nede vægge og teglhængt tag opførtes 1709. Lå
sen i husets dør måtte 1718 repareres af sme
den.25 Bygningen tjente 1725-26 som opbeva
ringssted for otte tønder kalk, og 1727-2838 blev 
kirkens to ligbårer overflyttet hertil fra »Ting
stuen«. Taget over materialhuset repareredes 
1734-35, og to år senere blev en fodrem fornyet 
og de udfaldne tavl i bindingsværket genopsat af 
Daniel murermester.25 Trods de gennemførte 
istandsættelser måtte hele bygningen fornyes 
1772. Også dette materialhus var opført i bin
dingsværk, men stråtækt.49 Huset blev af kirke
synet udsat til reparation 1822, men styrtede 
sammen, og materialerne blev efterfølgende 
solgt på auktion.50 Herefter brugtes sandsynlig
vis (jfr. s. 2841), et rum i kirkens søndre sideskib 
som materialrum, mens ligbårerne allerede tid
ligere, før 1819, atter var overført til halvtags- 
skuret ved østre ende af rådhuset (jfr. s. 2824); 
kirken frafaldt nævnte år sin ret til brug af dette 
skur.51
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Foran kirkens nordside er der brolægning ud 
mod Kirkestræde, til de øvrige sider hæver byg
ningen sig over græsklædte skråninger, ligesom 
hovedparten af det gamle kirkegårdsområde er 
græsbevokset. Ved sydøsthjørnet to træer, en 
lind og en kastanje.

S. NIKOLAJ KIRKEGÅRD

Et areal til en ny kirkegård52 blev erhvervet 1853 
syd for den gamle omkring kirken og umiddel
bart udenfor den daværende bygrænse. Den an
vendtes allerede samme år som kolerakirkegård, 
men indvielsen fandt først sted 1. pinsedag

1857.36 Til en udvidelse mod syd købtes jord 
1896, og samtidig blev der afgivet et mindre 
areal til anlæggelsen af Jernbanevej;53 området 
blev taget i brug 1900. Kirkegården blev atter 
udvidet 1919 med et smalt stykke mod øst ud 
mod Blegdammen.54

Hegn og indgange. Den ældste del af kirkegår
den hegnes af en 185636 opført mur af kløvet 
kamp i vest og syd samt en kort strækning sam
menhængende hermed i øst.55 Mod nord lukkes 
området af et støbejernsgitter, der formentlig er 
identisk med det 185656 opsatte gitter fra Fre
deriksværk støberi.57 Det 1896 erhvervede areal 
hegnes mod syd og sydvest af trådhegn og be
plantning. Ud mod Blegdammen opførtes 1919 
en mur af røde teglsten tækket med munke og 
nonner og på indersiden prydet af fladbuede 
sparenicher.54

Hovedadgangen til kirkegården er ad en stø- 
bejernsport flankeret af to låger i gitret i nord - 
for enden af den ovennævnte allé fra den gamle 
kirkegård. Yderligere en låge findes østligst i gi
tret.58 Midt i kampestensmuren i syd er en åb
ning, der giver adgang til kirkegårdens søndre 
del; den er flankeret af høje granitpiller og er 
formentlig jævnaldrende med udvidelsen 1896- 
1900. I den 1919 opførte østre teglstensmur er 
længst mod syd en samtidig køreport flankeret 
af fodgængerlåger og endnu en køreport findes i 
sydvest.

Bygninger på kirkegården. I det sydvestre 
hjørne er to mindre bygninger; den ene, opført 
1969-70 af grå kunststen med fladt tag, inde
holder toilet og opholdsrum for kirkegårdens per
sonale, den anden, bygget 1983 (arkitekt Per 
Axelsen) af vandskuret murværk med sadeltag 
af tegl, indeholder materialrum.59

I forbindelse med brugen som epidemikirke
gård indrettedes 1853 et †lighus,60 der bortsolgtes 
til nedrivning tre år senere. 1874 indhentedes til
bud på et †materialhus af halvstensmur med hel- 
stenspiller og skifertag.36

Fig. 7. S. Nikolaj kirke. Pulpiturplan. 1:300. Tegnet 
af Christian Hansen 1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. - 
St. Nikolaj church. Plan of the gallery.
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Fig. 8. S. Nikolaj kir
ke. Indre, set mod syd. 
LL fot. 1982. - St. Niko
laj church. Interior to the 
south.

S. NIKOLAJ KIRKE

Kirken, der afløste den nedrevne klosterkirke, har 
kor og skib i ét med femsidet korafslutning i syd og 
tårn i nord, samt korsarme i øst og vest. Grundstenen 
blev nedlagt 15. oktober 1869, og indvielsen fandt 
sted 20. maj 1872. Øst og vest for tårnet er 1969-70 
tilføjet bygninger med ligkapel, materialrum mm. 
Orienteringen er nord-syd, vinkelret på den ældre 
kirke.

Kirken er bygget efter tegninger af kgl. byg
ningsinspektør, arkitekt Christian Hansen, af 
murermester Wienberg.36 Bygningen var oprin
delig tænkt orienteret som forgængeren og op
ført med bevarelse af dennes kor. Under Chri
stian Hansens sygdom 1866 udarbejdede hans 
stedfortræder, arkitekt Hoffmann,61 to projekter

til en ny kirke henholdsvis med og uden hvælv, 
men disse kasseredes i efteråret af Christian 
Hansen efter hans tilbagekomst, og i december
1866 forelå bygningsinspektørens egne tegnin
ger til den nye kirke.62 I projektets endelige ud
formning sløjfedes også den gamle kirkes kor, 
og den nye kirke drejedes med tårnet mod Kir
kestræde i nord og koret i syd.63

Efter den gamle kirkes nedrivning planeredes 
det mod syd faldende terræn ved en påfyldning, 
der ved koret, midt i den tidligere klostergård, 
antager en højde af ca. 1 m. Opfyldningen er 
afrettet efter bygningens korsform med jævne 
skråninger op mod dens mure, der overalt ud
går fra samme vandrette niveau.

Byggematerialet er røde munkesten over en 
skråkantsokkel af granit.64 To teglsten i nord, på
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hver side af indgangen, er stemplede: »L. Frand
sen / Taastrup« i versaler samt årstallet 1869. 
Kirken er et langhus, der i syd, ved koret, af
sluttes af en apsislignende udbygning, der ud
vendig er femsidet, indvendig halvcirkulær. 
Umiddelbart over skibets tagrygning indsnæv- 
res det brede tårn til en kvadratisk underbyg
ning for det ottekantede klokkestokværk, der 
foroven afsluttes med et tilsvarende antal tre
kantgavle og krones af et højt, ottesidet spir. I 
øst og vest er korsarme, der har samme gesims
højde som skibet, mens tagryggen ligger lidt la
vere. Alle gesimser er mangeledede falsgesim
ser, hvori på langhus, korsarme og tårnunder
bygning indgår savskifter.

Hovedindgangen er gennem en portal i tår
net. Den falsede døråbning, der krones af et 
halvcirkulært vindue, flankeres af to søjlepar og 
overdækkes af et rundbuet, styltet helstens- 
stik.65 Yderligere indgange findes i korsarms- 
gavlene, hvor de rundbuede døråbninger indgår 
i en fælles komposition med de nedennævnte 
vinduer. En dør i apsidens sydside er indsat ved 
restaureringen 1930.66

Kirken er udstyret med store, rundbuede vin
duer. I tre af apsidens sider og korsarmenes 
nordmure er rundbuede åbninger, hvis helstens- 
stik ledsages af et savskifte; alle fremtræder 
blændede siden henholdsvis 1930 og -67. Lang
husets øst- og vestside har hver to store, tokob- 
lede vinduer - et på hver side af korsarmen - 
foroven indfattet af et fælles, rundbuet helstens- 
stik med savskifte, mens spejlet prydes af en cir
kelblænding. I hver af korsarmsgavlene er et 
stort vindue med tre koblede åbninger, der for
neden hver har en muret brystning med en rek
tangulær blænding; under vinduesåbningerne er 
rundbuede blændinger, hvoraf den midterste 
helt udfyldes af ovennævnte dør. Alt er indfattet 
i et stor blændingsfelt, der overdækkes af et 
rundbuet, styltet helstensstik med ledsagende 
savskifte. Begge korsarmes gavltrekanter har en 
cirkulær lysåbning med firpasformet lysning.

Den tre stokværk høje tårnunderbygning har 
forneden på øst- og vestsiden haft smalle, rekt
angulære lyssprækker, der nu dækkes af kirkens 
nye tilbygninger, mens der i de to øvre etager er

rundbuede åbninger med helstensstik og sav
skifte. Underbygningens nordside, hvori som 
nævnt kirkens hovedindgang er, prydes af en 
blænding i form af et korset kors opmuret af 
firkløvertegl, utvivlsomt inspireret af korset på 
vestgavlen af den nedrevne kirkes nordre side
skib (jfr. s. 2845), og herover er til tredje stok
værk tre koblede åbninger, hvoraf den midterste 
kun hæver sig lidt over de flankerende.

Tårnets top har ved overgangen til den kva
dratiske del cirkulære åbninger i nord og syd, 
hvori urets skiver er anbragt, mens det ottekan
tede klokkestokværk har rundbuede glamhuller 
til alle sider.

Alle tage er tækkede med skifer med undta
gelse af tårnets spir og tagflader, der dækkes af 
kobber.

I det indre er apsis overdækket af et halvkup- 
pelhvælv, mens langhuset og korsarmene har 
malede bjælkelofter, hvis kraftige, profilerede 
konsoller er opsat 1930 som erstatning for op
rindelige, affasede skråbånd (fig. lla-c).

Langhuset forbindes med apsis, korsarme, og 
tårn af store, rundbuede åbninger med trekvart
rundstave på hjørnerne. Den nedre del af tårn
buen er lukket af en oprindelig lukkemur, hvori 
en rundbuet døråbning, der giver adgang til tår
nets understokværk. Dettes midterste del tjener 
som våbenhus, mens der i øst og vest er fraskilt 
mindre rum, hvoraf det vestre rummer trappen 
til tårnets øvre etager. Det følgende stokværk, 
der er overdækket af et fladbuet tøndehvælv 
med aksen på tværs af kirkens længderetning, 
åbner sig mod langhuset og rummer orglet. 
Over tårnets tredje stokværk er indbygget kraf
tige rundbuestik i øst og vest og herover trom- 
per i hjørnerne (fig. 11a) til at bære den smallere 
overdel.

Sidebygninger (arkitekterne Rolf Graae og Er
ling Jessen) indeholdende ligkapel, materialrum, 
venterum og garderobe opførtes 1969-70 langs med 
Kirkestræde henholdsvis øst og vest for tårnet. 
Tilbygningerne, der er opførte af røde munke
sten over granitsokkel og med flade tage, har 
udelukkende åbninger i sydfacaderne, ind mod 
kirkepladsen - den gamle kirkegård. Kun den 
østre bygning, med venterum mm., står i di
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Fig. 9. S. Nikolaj kirke. Plan. 1:300. Konturen af †klosterkirkens østre del er angivet med stiplet linie. Tegnet af 
Mogens Vedsø 1994 efter planer af Christian Hansen 1866, Rolf Graae og Erling Jessen 1969 samt matrikelkort 
1870. - St. Nikolaj church. Ground-plan. The outline of the east end of the †monastery church is shown by the stippled line.

rekte forbindelse med kirken gennem våbenhu
sets smalle siderum, hvor der samtidig indrette
des nyt toilet.

Kirken gennemgik 1930 en restaurering (arki
tekt Søren Lemche),54 der for bygningens ved
kommende medførte afblænding af apsidens 
vinduer, angiveligt grundet den uheldige virk
ning af det kraftige lysindfald på altrets bagside, 
der var fremkaldt af kirkens orientering med

koret i syd. Ovennævnte ændring af bjælkelof
terne må snarest ses i sammenhæng med den 
ændrede vægudsmykning.

1967 gennemgik kirken atter en restaurering 
(arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen), der 
fortrinsvis gjaldt inventaret og væggenes farver 
(jfr. ndf.). Samtidig lukkedes vinduerne i kors- 
armenes nordsider for at forstærke indtrykket af 
glasmalerierne i gavlene.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 191
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Tagværkerne er reparerede såvel 1978 som 
1993 efter svampeangreb og spirets kobberbe
klædning er 1994 under udskiftning.

Opvarmning. Kirken blev fra opførelsen ud
styret med et dampvarmeanlæg, hvis kedel pla
ceredes i en samtidig tilbygning ved nordgavlen 
af klostrets vestfløj.67 1871 afholdtes syn over 
anlægget og der søgtes efter en fyrbøder til dets 
pasning.36 Varmeanlægget er fornyet 1941 og at
ter 1972 i forbindelse med restaureringen af klo

strets vestfløj, da der installeredes oliefyret cen
tralvarmekedel til opvarmning af såvel kirken 
som klosterfløjene.

I østre korsarms trekoblede vindue er 1945 
opsat glasmalerier af Den dømmende Kristus ef
ter tegning af maleren Kræsten Iversen. Få år 
senere forsynedes det modsvarende vindue i ve
stre korsarm med glasmalerier af samme kunst
ner forestillende Judaskysset, Korsfæstelsen og 
Opstandelsen; forneden i sidevinduerne De so-
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Fig. 10a-b. S. Nikolaj kirke. Bygningstegninger. 
1:300. a. Vestfacaden, b. Nordfacaden. Projekt 
tegnet af Christian Flansen 1866. S. Nikolaj kir
kes arkiv. - St. Nikolaj church. Architectural draw
ings. a. West facade, h. North facade.

vende diciple i Getsemane Have. Farveholdnin- 
gen er gult og lilla i baggrunden, der er inddelt i 
uregelmæssige, horisontale bånd. I dragter mm. 
er anvendt nuancer af lilla og brunt, enkelte klæ
destykker er fremhævet med rødt og grønt.

Vægmalerier. I Christian Hansens projekt til 
den nye kirke indgik dekoration af væggene 
med en kvaderimitation af vekslende lave og 
høje skifter og med markering af buernes stik. 
Den bemaling af væggene, der udførtes forud

for indvielsen 1872, var muligvis kun af fore
løbig karakter, for allerede 1878-79 måtte den 
fornyes,36 idet væggene fik store skjolder på 
grund af mangelfuld udtørring. Efter omfat
tende pudsreparationer dekoreredes kirkerum
met af malermester Adolf Holm efter udkast af 
dekorationsmaleren C. F. Aagaard. Udsmyk
ningen fulgte ret nøje Christian Hansens oprin
delige intentioner, dog påførtes buestikkene 
istedet blomsterornamentik.

191*

b
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Fig. 11a. S. Nikolaj kirke. Bygningstegning. 1:300. Længdesnit, set mod øst. Projekt tegnet af Christian Hansen 
1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. - St. Nikolaj church. Architectural drawing. Longitudinal section to the east.

Ved restaureringen 1930 overmaledes dekora
tionen og afløstes af en mæanderfrise umiddel
bart under loftsbjælkerne. Samtidig malede Ole 
Søndergaard i apsidens hvælv en fremstilling af 
to hjorte, der drikker af Livskilden ved korsets 
fod på en baggrund dækket af vinranker; her
under et skriftbånd: »Som hjorten tørster efter

vandbække, således tørster min sjæl efter dig, o 
Gud!« (Davids 42. salme). Farvene er brune nu
ancer til hjortene og korset, grå klippe, grønt 
græs, og blå druer på en gulligt tonet baggrund; 
indskriften i brunt og sort på lys bund.

Den ældre vægdekoration, dog uden dennes 
blomsterdekorationer ved buestikkene, gen
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Fig. llb-c. S. Nikolaj kirke. Bygningstegninger. 1:300. b. Tværsnit, set mod nord. c. Tværsnit, set mod syd. 
(sml. fig. 11a). - St. Nikolaj church. Architectural drawings. b. Cross-section to the north. c. Cross-section to the south.

skabtes 1967 af maleren Ernst Trier i samarbejde 
med arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen. 
Væggenes kvaderimitation af vekslende høje og 
lave skifter fremtræder i henholdsvis en lys og 
en lidt mørkere gullig nuance. Mæanderborten 
foroven er mørk grå og lys okseblodsfarvet med 
blomsterornamenter i grønt og blåt. Øverst,

mellem bjælkerne, er malet en marmorering i 
grå nuancer.

Loftet har røde bjælker og konsoller i skibet, 
blå i korsarmene. Mellem bjælkerne er loftet 
inddelt af grønne, påsatte lister i kassetter, der 
prydes af grå, korsformede ornamenter omslut
tede af firpas på okseblodsfarvet bund.
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DOMINIKANERNES †KLOSTERKIRKE

Kirken var i middelalderen tilknyttet byens sorte- 
brødrekloster og udgjorde nordfløjen i det - i hvert 
fald i senmiddelalderen - firefløjede anlæg. De ældste 
dele af bygningen, langhuset og den tresidede østaf
slutning, var opført i begyndelsen af 1300’rne og mu
ligvis indviet 1323; den afløste formentlig en ældre, 
midlertidig? †kirke. Til langhuset føjedes 1450-1500 
et nordre sideskib, mens det jævnaldrende, søndre 
sideskib oprindelig udgjorde klostrets nordre kors
gang og først o. 1636 blev inddraget i kirken. Sa
kristiet var beliggende i den nordligste del af klostrets 
østfløj, der opførtes samtidig med eller kort efter 
langhusets østre del, mens kirkens sydvesthjørne var 
sammenbygget med den endnu eksisterende vestre 
klosterfløj fra o. 1500. Et våbenhus i tilknytning til 
nordre sideskibs vestfag blev opført o. 1525.

Kort efter reformationen blev hovedparten af klo
strets østfløj nedrevet, men dens nordligste del, med 
sakristiet, bevaredes og omformedes til en østlig for
længelse af søndre sideskib. Tårnet over hovedskibets 
vestre fag tilføjedes i tidsrummet 1625-36. Et gravka
pel for slægten Hellegaard opførtes 1721 på sydsiden 
og blev nedbrudt nogle fa år før resten af kirken, der 
nedreves 1869 og erstattedes af den nustående S. Ni
kolaj kirke. Orienteringen var omtrent korrekt øst
vest.

Det må formodes, at der hurtigt efter klostrets 
grundlæggelse 1275 blev opført en midlertidig? 
†klosterkirke. Det vides ikke, hvorvidt også den 
ramtes af branden, der 1287 hærgede klostret, 
men dele af den synes bevaret frem til fuldførel
sen af den yngre kirke, idet dennes to vestligste 
fag, formentlig af hensyn til ældre bygnings
dele, først var opført sent i byggeforløbet.

Den 1869 nedrevne klosterkirke68 var udformet 
som et langhus med tresidet korafslutning69 i øst 
og en længde på syv fag; murhøjden var ca. 10,5 
m. Hele den i begyndelsen af 1300’rne påbe
gyndte bygning synes at være planlagt under ét, 
omend mindre forskelle i detaljerne kunne an
tyde en - formentlig kun kortvarig - pause in
den opførelsen af de to vestligste fag.70 På nord
siden sås således antydning af en fortanding (fig. 
23) lidt øst for midten af 6. fag, jfr. tillige gesim

sen; i syd registreredes et skift i vinduernes ud
formning (fig. 24) mellem 5. og 6. fag.71

Kirkens plan med udelt langhus og polygonal 
østafslutning tilhører en gængs type, der for al
vor vinder indpas i 1300’rne og endnu ofte an
vendes i det følgende århundrede.

Materiale og teknik. Kirken var opført på et 
kun lidt dybtgående fundament af små marksten 
i en bredde af ca. 2 m, dog registreredes ved en 
undersøgelse 1954 enkelte større kampesten i 
syd; vestgavlens fundament synes noget forgna
vet på østsiden. Bevaret murværk fandtes kun i 
form af et binderskifte af tegl nederst på vest
gavlens inderside. Murene var opført af munke
sten i omtrent regelmæssigt munkeskifte og 
med en bemærkelsesværdig ringe murtykkelse, 
blot tre sten, dvs. 85-90 cm.

Af de kraftige støttepiller fremgår at bygnin
gen fra opførelsen var disponeret for hvælv. Pil
lerne, der alle brød gesimsen, havde på forsiden 
en enkel falsgesims og afsluttedes foroven af et 
halvtag i forlængelse af langhusets tagflade. I 
vest greb pillerne omkring hjørnerne. På lang
husets nordside var pillen mellem 3. og 4. fag 
erstattet af et samtidigt trappehus, der gav ad
gang til loftsrummet. Forneden var en sekundær 
dør på nordsiden, men oprindelig har der for
mentlig været adgang fra skibets indre; foroven 
udmundede den venstresnoede vindeltrappe i 
hvælvlommen (fig. 23) gennem en fladbuet dør
åbning overdækket af et halvstensstik med 
prydskifte af løbere? Trappeløbet belystes af to 
lyssprækker på nordsiden og en enkelt øverst på 
østsiden. Foroven afsluttedes trappehuset, lige
som pillerne, af et halvtag i forlængelse af kirke
bygningens tagflade og det havde på nordsiden 
en dobbelt falsgesims, hvis nederste led var af- 
faset på undersiden.

Gesimsen, der kronede såvel langsiderne som 
korpolygonen, havde to fremspringende rul
skifter over to savsnit med et mellemfaldende, 
glat skifte. Detaljerne i gesimsen antyder, som

Fig. 12a-d. Klosterkirken. Hovedetaper i kirkens bygningshistorie. Isometriske rekonstruktioner ved Mogens 
Vedsø 1993-94. 1:600. a. Kirkens første etape o. 1300. b. Kirken o. 1325. c. Den fuldt udbyggede klosterkirke o. 
1525. d. Kirken o. 1650. - The monastery church. Principal phases in the church’s building history. a. About 1300. b. 
About 1325. c. The completed monastery church c. 1525. d. About 1650.
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Fig. 13a. Klosterkirken. Grundplan. 1:300. Rekonstrueret og tegnet af Mogens Vedsø 1993 på grundlag af 
opmålinger ved Christian Hansen 1866, korrigeret og suppleret efter P. C. Kramp 1846 og L.-G. Kindström 
1954. Signaturforklaring s. 9. - The monastery church. Ground-plan. Key on p. 9.

nævnt, en mindre tidsforskel, idet de fremsprin
gende led havde afrundet underkant i de østre 
fem fag, mens nordsidens 6. fag (fig. 23) frem
viste retkant over afrunding;72 i syd synes for
holdene at have været tilsvarende, muligvis dog 
med to retkantede skifter. De to savskifter fort
satte hen over vestgavlen og må her have ud
gjort den nedre afslutning af den ikke derudover 
bevarede gavludsmykning.

Klostrets (†)østfløj var planlagt og formentlig 
tillige opført samtidig med eller kort efter kir
kens østre del, idet sydsidens østre del var dis
poneret herefter. Støttepillerne var udeladt på 
sydsiden mellem 1.-4. fag, ligesom 2. fag mang
lede vindue, mens 3. fags lysåbning dels var 
smallere, dels var skudt mod vest i faget. Dis

positionerne angiver, jfr. sakristiet, en østfløj i 
to stokværk, der skulle dække 2. og østre halv
del af 3. fag. Den manglende støttepille mellem 
3. og 4. fag viser, at der vest for fløjen var afset 
plads til en korsgang i én etage.73

Tilsyneladende var også en †vestfløj planlagt, 
og måske tillige rejst, samtidig med eller i umid
delbar forlængelse af kirkens opførelse. Den 
yngre - og endnu bevarede - vestjløj lå med 
nordgavlen (jfr. fig. 13) halvt sammenbygget 
med skibets sydside, halvt fritliggende vest her
for.74 Denne del af fløjens murværk indeholder 
sandsynligvis rester af en ældre klosterfløj, idet 
der 1970 i den fritliggende del af gavlen blev 
fremdraget rester af en spidsbuet portal, hvis 
profilering helt svarede til vinduerne i kirkens



BYGNING 2837

Fig. 13b. Klosterkirken. Plan af langhusets hvælv og søndre sideskibs 2. stokværk. 1:300. Rekonstrueret og 
tegnet af Mogens Vedsø 1993, jfr. fig 13a. - The monastery church. Plan of vaults and the south side aisle’s second storey.

østafsnit, dvs. affasning på hjørnerne og kvart
rundstav på lysningens yderside.75 En eventuel 
ældre bygning kan kun have været planlagt i ét 
stokværk, idet den ellers ville dække for vinduet 
i kirkens 7. fag.76

Vinduer og døre. Hovedparten af fagene har, 
jfr. dog bl.a. ovennævnte undtagelse, været ud
styret med høje, slanke, spidsbuede vinduer. 
Den oprindelige højde kunne ved nedrivningen 
kun aflæses i korafsnittet, hvor lysåbningerne 
havde sålbænk ca. 1,5 m over jordsmon og rejste 
sig til kort under gesimsens nedre savskifte, ialt 
ca. 9 m.77 Dog havde de tre vinduer i korpoly
gonen sålbænken anbragt noget højere - for
mentlig på grund af det her stående alterbord - 
mens de til gengæld var bredere end de øvrige. I

det østre bygningsafsnit, frem til grænsen mel
lem 5. og 6. fag, havde åbningerne udvendig en 
affasning efterfulgt af et kvartrundt led, mens de 
indvendig blot havde affasede hjørner. Det ydre 
spidsbuede halvstensstik var udstyret med et 
prydskifte af rette løbere. Lysningerne var op
rindelig delt af stavværk, hvoraf der var bevaret 
rester i det tilmurede vindue i nordsidens 1. fag. 
Åbningen var lukket i plan med lysningens in
derside, men i tilmuringen (jfr. fig. 27) var til
syneladende bevaret både de profilerede sider og 
midtstaven, der foroven forbandtes af to spids
buestik. Fra stavværket stammer rimeligvis 
*formsten (fig. 21a-b) af både stav og sider, der er 
fremdraget, dels 1954 på arealet mellem kirken 
og klosterfløjene, dels som løsfund 1935 i Bro
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Fig. 14. Klosterkirken, set fra syd, sml. fig. 1. Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church seen from the south,
cf. fig.

læggerstræde. I Holbæk Museum (inv. nr. 
17.211, 17.213 og 4723). Langsidernes vinduer 
må sandsynligvis, som det nævnte, have været 
delte af en enkelt stav, mens korpolygonens bre
dere åbninger formentlig har haft to. Sydvin
duet i 3. fag var, som ovenfor nævnt, væsentlig 
smallere; som følge heraf var stikket lidt lavere 
end de øvrige, og det har sandsynligvis tillige 
manglet stavværk.78

En stavværkslignende udsmykning i det luk
kede vindue i nordsidens 4. fag må opfattes som 
en replik af det oprindelige og indsat i forbin
delse med åbningens lukning (jfr. s. 2845).

I vestafsnittet, langhusets 6. og 7. fag, regi
streredes vinduer i begge fags sydside,79 samt

midt i vestgavlen. I nordsiden har 7. fag for
mentlig haft en lysåbning, mens en sådan mang
lede i 6. fag (fig. 23), muligvis forårsaget af en 
oprindelig dør. Vinduerne var enklere udformet 
end østafsnittets; udvendig manglede både pro
filering og prydskiftet og indadtil tilsyneladende 
skråfas.

Af kirkens oprindelige døre synes ingen at 
have været bevarede uændrede frem til nedriv
ningen. Allerede nævnt er en mulig adgang i 
nordsidens 6. fag.80 Kirkens vestdør var sand
synligvis bevaret frem til 1842, hvor den beskri
ves som spidsbuet med »lister af glasserede 
mursten«.45 Antagelig ved kirkens istandsæt
telse dette år erstattedes den af en vandret over
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Fig. 15. Klosterkirken umiddelbart før nedrivningen, set fra nordøst. Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery 
church seen from the north-east immediately prior to demolition .

dækket portal flankeret af glatte pilastre og for
oven afsluttet med en trekantfronton - »efter 
den toskanske orden«, omend den andetsteds 
hævdes opført af nyt 20 år senere.81

Indre. I korpolygonens østvæg (jfr. fig. 25) 
var under vinduet bevaret en niche, der tvedeltes 
af en helsten bred pille og overdækkedes af to 
fladbuestik. Nichen var uden tvivl oprindelig, 
omend senere forhugget forneden.82 I 2. fags 
sydside, hvor østfløjen ikke tillod anbringelse af 
et vindue, var i stedet anbragt en stavværksdelt 
prydniche (fig. 29) med samme proportioner og 
placering som lysåbningerne. Stavværket, der 
synes opmuret af profilsten som vinduernes,83 
var udformet med to spidsbuer båret af en midt

stav og herover en nærmest rhombeformet »åb
ning«.

Kirkens hvælv var planlagt og formentlig til
lige opmuret samtidigt med de respektive byg- 
ningsafsnit. De blev båret af vederlag i murene i 
form af halvstens skjoldbuer med affasede un
derkanter.84 Indersiden af langmurene lå i 
samme plan over og under hvælvene; den øvre 
del af de halvstens tykke hvælvkapper har derfor 
hvilet på skjoldbuerne alene. Dybere i hvælv
lommerne har formentlig været fortandinger til 
brug ved opmuring af såvel gjordbuer som rib
ber.85 Disse blev båret af tre skifter høje konsol
ler af tegl med et let tilspidset kvartkugleformet 
led under en kraftig hulkel. Konsollerne i kor
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Fig. 16. Klosterkirken kort 
efter nedrivningens påbe
gyndelse, set fra nordvest. 
Thyra Fromm fot. 1869. -
The monastery church seen 

from the north-west shortly 
after the commencement of 
demolition.

Fig. 17 (til højre). Kloster
kirken under nedrivning, 
samt klostret og den gam
le kirkegård, set fra syd
øst. Thyra Fromm fot. 
1869. - (right) The mona
stery church during demoli
tion, with the monastery and 
old cemetery seen from the 
south-east.

polygonen har tilsyneladende været af diverge
rende udformning (jfr. fig. 25), muligvis i form 
af hoveder.86 Ribber og gjordbuer var opmu- 
rede af ens profilerede ribbesten, et trekvart
rundt led under retkantede skuldre; over en eller 
flere af gjordbuerne var muret svære »overrib
ber«.87

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Kirkens 
ældste tilbygning var klostrets jævnaldrende eller 
kun ubetydeligt yngre (†)østfløj, hvoraf alene 
den nordligste del endnu var bevaret 1869, mens 
det øvrige blev nedrevet efter reformationen 
(jfr. s. 2820). Den tilbageværende del af fløjen 
(fig. 12c-d og 18) fik halvtag i forlængelse af 
taget over klostrets nordre korsgang, der o. 
1636 blev inddraget i kirken som dens søndre

sideskib. Den to stokværk høje bygningsdel var 
bevaret i fuld højde, hvilket fremgik af såvel 
tagspor på langhusets sydside (jfr. fig. 19), som 
den dobbelte falsgesims, der kronede østmuren 
(fig. 14 og 36) og da markerede gavlfoden på 
halvgavlen, som var opsat efter den øvrige fløjs 
nedrivning. Alle de 1869 eksisterende døre og 
vinduer var, jfr. nedenfor, indsatte efter den øv
rige fløjs nedrivning.

I nederste stokværk indeholdt bygningen kir
kens sakristi, der havde et rundbuet vindue mod 
henholdsvis øst og syd; i syd var tillige øst for 
lysåbningen en tilsvarende udformet dør. Åb
ningerne var klart sekundære og ændret flere 
gange. Sakristiets yderdør ønskedes tilmuret 
1636,32 og 1734-35 isattes nye egekarme i to vin



BYGNING 2841

duer.25 Ved en omfattende istandsættelse af rum
met 178788 genåbnedes yderdøren, og der ind
sattes nye vinduer med jerngitter foran. Såvel 
dør som vinduer fik ved en restaurering 1842 
den frem til nedrivningen bevarede udform- 
ning.

Det indre dækkedes af to fag krydshvælv med 
halvstens tykke kapper båret af kun lidt frem
springende vederlagsbuer. Et eventuelt profil på 
de halvstensbrede ribber og gjordbuen kendes 
ikke. En døråbning østligt i korets 2. fag, der 
gav adgang til sakristiet, sad uden tvivl på op
rindelig plads, men var senere ændret, bl.a. 
1738-39, hvor den forhøjedes.25

Ligeledes i østfløjens nordende, vest for sa
kristiet, lå et smalt, overhvælvet rum, hvortil

der oprindeligt var indgang fra vest nordligst i 
fløjens vestmur (fig. 17) gennem en fladbuet dør 
med fals på østsiden.89 1869 var der kun adgang 
fra kirkegården syd herfor ad en uden tvivl se
kundær, rundbuet døråbning. Rummet, der 
muligvis kan have indeholdt liberiet, klostrets 
bogsamling, overdækkedes af et hvælv, der til
syneladende var udformet som et rund- eller let 
spidsbuet tøndehvælv.90 I 1840’rne gjorde rum
met formentlig tjeneste som materialrum.45

Overetagen var disponeret ganske som den 
nedre med et stort rum i øst og et smalt i vest. I 
østsiden af førstnævnte fandtes en mindre, se
kundær lysåbning, der kan have afløst en op
rindelig, mens et større rektangulært vindue i 
syd først kan være indsat efter østfløjens ned
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Fig. 18. Klosterkirken under nedrivning, set fra syd. I forgrunden klostrets sydfløj (s. 2823). Thyra Fromm fot. 
1869. - The monastery church during demolition seen from the south. In the foreground, the monastery’s south wing.

rivning. I tiden frem til nedrivningen overdæk
kedes det østre rum af et fladt loft, men en svag 
udkragning af kirkens sydmur i højde med flø
jens murkrone (fig. 19) kunne antyde, at rum
mets nordvæg, og dermed tillige de øvrige tre, 
havde indeholdt rester af let tilbagetrukne ve
derlag for hvælv.91 Den oprindelige anvendelse 
er uvis,92 men det var muligvis dette rum, der 
gik under betegnelsen »munkestuen«.93 Under 
Napoleonskrigene og i tiden derefter tjente det 
som »armaturkammer« for byens borgervæb
ning indtil dennes nedlæggelse 1838.94 I rummet 
henlå endnu 1841 et antal af 1000 »pikker«, et

slagvåben, der var forrustede og skafterne for
rådnede; de ønskedes derfor bortauktioneret, da 
gulvet, de havde ligget på, af denne årsag var 
råddent og tillige ødelagt af rotter.31

Det smalle, vestre rum overdækkedes, som 
det nedre, af et nærmest fladrundbuet tønde
hvælv med vederlag i øst og vest (fig. 17) og 
havde i nordenden en sekundært ændret døråb
ning, der udmundede højt hævet vestligt i ko
rets 2. fag. I sin seneste skikkelse tjente døren 
som adgang til et mindre pulpitur på dette sted; 
tidligere må der herfra have ført en trappe ned i 
kirkens kor. Fra rummet var tillige en forbin
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Fig. 19. Klosterkirken under nedrivning, set fra sydøst. I forgrunden langhusets sydmur, en rest af klostrets 
østfløj med tilhørende tagspor (s. 2840) samt søndre sideskib (s. 2845). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery 
church seen from the south-east during demolition. South wall in the foreground, a remnant of the monastery’s east wing with 
roof traces, and south side aisle.

delse nordligst i vestmuren til øvre stokværk i 
søndre sideskib.95

Nordre sideskib føjedes, sandsynligvis 1450- 
1500, til kirkens fire vestligste fag (4.-7. fag) 
som afløser for en †tilbygning til 5. fag, af hvil
ken der tilsyneladende ikke indgik rester i det 
nye sideskib. Den fire fag lange bygning udfor
medes med tag i forlængelse af skibets tagflade 
og halvgavle i øst og vest. Ikke mindst i det 
indre underordnede såvel planløsning som op
bygning sig på velovervejet vis hovedskibets 
trappehus og kraftigt fremspringende støttepil
ler, der ikke fjernedes ved byggeriet.

Sideskibet var opmuret af munkesten og præ
gedes, især for nordfacadens vedkommende, en 
del af ommuringer. Denne blev brudt af fag
delende støttepiller, af hvilke dog pillen mellem 
de to østligste manglede,96 mens den mellem de 
to vestligste senere var inkorporeret i våbenhu
sets østmur. Pillerne nærmest øst- og vestgavlen 
havde ikke fremspring i forhold til disse, men lå 
i gavlmurenes forlængelse. Muren afsluttedes 
foroven af en dobbelt falsgesims, hvor kun ne- 
derste led blev brudt af støttepillerne. Forud for 
nedrivningen fandtes i de tre østre fag simple, 
rektangulære vinduesåbninger, men disse havde
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Fig. 20. Klosterkirken. Rekonstruktion af blændings- 
kors (s. 2844), jfr. fig. 21c og 22. 1:50. Tegnet af Mo
gens Vedsø 1994. - The monastery church. Reconstruct
ion of the recess cross, cf. fig. 21c and 22.

formentlig afløst oprindelige vinduer, hvoraf 
det midterste afdækkedes (jfr. fig. 23). Dette var 
spidsbuet og havde false med affasede hjørner. I 
det vestligste fag var antagelig fra opførelsen en 
dør, der senere anvendtes sammen med det her 
udfor opførte våbenhus.

Sideskibets dekorative detaljer var koncentre
rede til gavlene. Den østre, hvis sydligste del 
udgjordes af hovedskibets trappehus, havde i 
midten et senere ændret vindue, der sandsynlig
vis erstattede en lysgiver af samme udformning 
som nordsidens. Den halve gavltrekant krone- 
des af otte brynede kamtakker, hvoraf de to 
øverste rejste sig over trappehusets vestmur (jfr. 
fig. 15). Gavlen prydedes af seks højblændinger; 
den nordre, laveste med et enkelt let spidsbuet 
stik, de øvrige tvillingdelte med to små spids
bue- eller spærstik på en konsol med affaset un
derkant og kronet af en rhombeformet blæn
ding. I anden blænding fra syd var en slank, 
fladbuet luge. Gavludsmykningen tilhører »Ise- 
fjordstypen«, der optræder i sidste halvdel af 
1400’rne ved en række kirker langs begge sider 
af fjorden.97 Gavlfoden markeredes tilsynela
dende af to savskifter, jfr. vestgavlen. En spids
buet, halvstens dyb, pudset og hvidtet pryd

blænding herunder var anbragt nordligst på 
gavlmuren med ca. halvdelen på den tilstødende 
støttepilles østside. Placeringen er usædvanlig, 
omend en beslægtet anbringelse kendes fra 
Stege S. Hans kirke.98

Vestgavlen var i hovedtrækkene disponeret 
som i øst, men stærkt afvigende i detaljerne. 
Gavlen kronedes af syv brynede kamtakker, af 
hvilke den sydligste, øverste sad over langhusets 
oprindelige hjørnepille (jfr. fig. 16), der sprang 
frem i forhold til muren. Gavlfladen prydedes af 
et tilsvarende antal spidsbuede høj blændinger, 
hvoraf den sydligste dog var lav og højtplaceret 
af hensyn til førnævnte pille. Der hersker nogen 
usikkerhed om detaljerne i blændingerne,99 men
3. og 7. blænding regnet fra nord havde i bun
den en lav, slank spidsbuet blænding, og tilsva
rende - med tiltagende højde? - har formentlig 
været at finde i de mellemliggende; i den 6. 
blænding var en mindre lysåbning forneden. 
Tagfoden markeredes af et dobbelt savskifte og 
herunder en firkløverfrise; *formsten (fig. 21c) fra 
denne og nedennævnte prydblænding fandtes 
der en del fragmenter af ved den arkæologiske 
prøvegravning i kirkens vestende 1954. I Hol
bæk Museum (inv. nr. 17.188-17.200).100 Det se
kundære vindue midt i gavlen havde rimeligvis, 
som i øst, afløst et oprindeligt. Nordligst på 
gavlen var anbragt en blænding, med en pla-

Fig. 21a-c. Klosterkirken. a-b. Karmsten og lodpost 
fra vinduesstavværk (s. 2837). c. Formsten fra firklø
verfrise og blændingskors, jfr. fig. 20, på nordre side
skibs vestgavl (s. 2844). 1:10. Målt og tegnet af Mo
gens Vedsø 1994. - Monastery church. a-b. Moulded 
brick from window casing and vertical bar of tracery win
dow. c. Moulded brick of quatrefoil tracery and bar, cf. fig. 
20, on the west gable of the north side aisle.
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cering helt svarende til østgavlens, i form at et 
korset kors (fig. 20 og 22), der, korsskæringerne 
undtaget, udfyldtes af glaserede firkløvertegl.101 
Nederst på gavlen var en ventilations åbning til 
en gravkrypt indrettet 1705 for familien Grubbe 
i sideskibets vestligste fag; dens ydre omfatning 
med en trekantfronton over en kvadratisk åb
ning var formentlig samtidig med ændringen af 
midtskibets vestportal 1842.

Det indre blev forbundet med hovedskibet 
ved spidsbuede arkader, hvis bredde svarede til 
afstanden mellem dettes oprindelige støttepiller. 
Heraf følger, at den østre åbning, der til den ene 
side begrænsedes af det bredere trappehus, var 
smallere end de øvrige. I forlængelse af arkade
åbningernes spidsbuede stik overdækkedes den 
resterende del af rummet mellem støttepillerne 
af halvstens tykke tøndehvælv (fig. 23). Disse 
var teknisk at betragte som skjoldbuer for side
skibets hvælv, men virkede arkitektonisk som 
en del af bueåbningerne;102 på tilsvarende vis 
blev støttepillerne bestemmende for gjordbuer
nes usædvanlige bredde.103 Hvælvene havde 
halvstens kapper og profilerede, halvstensbrede 
ribber. Det er uvist, hvorvidt det vestre fag har 
været forbundet med skibet, men det er ikke 
utænkeligt, at faget har været holdt let afsondret 
fra det øvrige og fungeret som en art forhal før 
våbenhusets opførelse.104 En eventuel arkade må 
sandsynligvis være lukket senest 1625-36 ved 
tårnets opførelse.

Ved sideskibets opførelse tilmuredes hoved
skibets vindue i 4. fag i plan med ydre murflugt, 
og dets nederste del blev beskåret ved gennem- 
brydning af arkaden til sideskibet. Den stav- 
værkslignende prydelse af den blændede åbning 
(fig. 28) med en retkantet midtstav, der foroven 
bar to spidsbuer kronet af en cirkulær åbning, 
afspejlede formentlig vinduets oprindelige stav
værk, sml. sydsidens prydniche (s. 2839).105 At 
en tilsvarende udsmykning manglede i 5. fag 
skyldes uden tvivl, at dette vindue allerede tid
ligere var lukket i lysningen (jfr. s. 2851).

Den øvre del af støttepillerne fjernedes for
mentlig for at lette opsætningen af tagværket, 
og til dettes hanebånd huggedes en række huller 
(fig. 23) i højde med vinduernes vederlag.106

Fig. 22. Klosterkirken. Blændingskors på nordre si
deskibs vestgavl (s. 2844), jfr. fig. 20. Tegnet af F. 
Uldall 1860. Privateje. - The monastery church. Cross in 
recess on the west gable of the north side aisle, cf. fig. 20.

Søndre sideskibs bygningshistorie synes kom
pliceret og lader sig kun vanskeligt rekonstruere 
på det foreliggende grundlag, men de få kendte 
bygningsdetaljer antyder, at det var omtrent 
jævnaldrende med nordre sideskib. Tilbygnin
gen, der strakte sig langs kirkens fem vestligste 
fag,107 var ikke primært tænkt som sideskib; op
rindeligt udgjorde dens nedre stokværk klo
strets nordre korsgang. Først på et senere tids
punkt, sandsynligvis o. 1636, (jfr. ndf.), blev 
denne inddraget i kirkerummet som sideskib.108 
Den var tydeligvis opført senere end klostrets 
østfløj, men før vestfløjen i dennes yngre, to 
etager høje skikkelse,109 og havde sandsynligvis 
fra opførelsen to stokværk med halvtag i for
længelse af hovedskibets tagflade. Det fem fag 
lange bygningsafsnit havde udvendige stræbe
piller, der rejste sig i dets fulde højde, på den frie 
del mellem øst- og vestfløjen med en fagdeling 
svarende til hovedskibets. Det østre fag, der var 
bygget op mod klostrets østfløj og var smallere 
end de øvrige, kan have indeholdt rester af en

Danmarks Kirker, Holbæk amt 192
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Fig. 23. Klosterkirken under nedrivning, set fra nord. Langhusets nordmur med tagspor efter †tilbygning (s. 
2850) og nordre sideskib (s. 2843). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church seen from the north during 
demolition. North wall with roof traces from †extension, and north side aisle.

østre korsgang;110 en rundbuet, halvstens dyb 
blænding på facadens nedre halvdel i dette fag 
(fig. 18) skal formentlig ses i denne sammen
hæng. Sideskibet var opført af munkesten, men 
facaderne, ikke mindst den nordre, fremstod til
syneladende delvis skalmuret.

I det nedre stokværk synes kun en tilmuret, 
spidsbuet åbning med profilerede false i 4. fag, 
nær hjørnet mod vestfløjen, at have været op
rindelig. Den kan opfattes både som en dør og 
som én af flere, senere forsvundne, arkader til en 
korsgang. Muligvis er den identisk med en ofte 
omtalt dør i »den mørke gang«, der gav adgang 
til kirkegården;34 et i tilknytning til døren 
1734-35 opsat »skjul« må opfattes som et vind
fang.25 I de øvrige fag var sekundære vinduer.

I det øvre stokværks tre midterste fag var be
varet, omend delvis blændet, tre store, spids
buede, profilerede vinduer, hvis detaljeudform
ning synes identisk med lysgiverne i nordre si
deskibs nordmur. I det vestligste fag sås (fig. 17 
og 24) over vestfløjens østmur en mindre, flad- 
buet, falset lysåbning, hvis placering og stør
relse formentlig skyldtes hensynet til en planlagt 
ombygning af vestfløjen.111 Af vestgavlen var 
kun en enkelt kamtak nærmest midtskibet syn
lig (fig. 17), mens den største del af gavlen dæk- 
kedes af taget over nordenden af klostrets vest
fløj; i gavlens østside registreredes en mindre, 
fladbuet åbning (fig. 24), der må have tjent som 
forbindelse mellem de to bygningers loftsrum 
(jfr. s. 2857).
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Fig. 24. Klosterkirken under nedrivning, set fra sydøst. I forgrunden til venstre søndre sideskib (s. 2845). Thyra 
Fromm fot. 1869. - The monastery church during demolition seen from the south-east. On the left in the foreground is the 
south side aisle.

Tilbygningens indre var ved et bjælkelag delt 
i to stokværk, hvoraf det nedre i østre fag rum
mede familien Pachs gravkapel, mens den vestre 
ende af vestfaget var afskilt med en mur. Ved 
nedrivningen var her tilsyneladende opstillet en 
trappe med forbindelse til kirkens pulpiturer i 
syd og vest (jfr. s. 2856-57), ligesom der var en 
dør til vestfløjen; denne åbning var oprindelig 
eller havde haft en oprindelig forgænger, idet 
den dannede forbindelse mellem klostrets nor
dre og vestre korsgang.112 Sideskibets nedre 
etage stod i forbindelse med midtskibet ved fire 
åbninger, der alle må have været yngre end dets 
opførelse og formentlig i hovedsagen stammede 
fra korsgangens indlemmelse i kirken som side
skib o. 1636. I østfaget var en rundbuet, let flad

trykt, arkade med affasede kanter mod midtski
bet. Åbningen var sandsynligvis gennembrudt 
ved fagets indretning til kapel o. 1646 (tidligst 
1642); heraf fulgte også arkadens hævede bund 
svarende til det højere gulvniveau.113 Næstføl
gende fag havde en spidsbuet åbning med af- 
fasning på nordsiden, mens forbindelsen til 3. 
og 4. fag var skabt ved en forlængelse nedefter 
af overstokværkets arkadeåbninger. Denne for
skel skyldtes uden tvivl, at der i midtskibets 4. 
fag, svarende til sideskibets 2., fandtes et pulpi
tur, der lagde sig hindrende i vejen for en for
længelse nedad af åbningen her.

Sandsynligvis var det nedre stokværk fra op
førelsen overdækket med hvælv, som rimeligt 
var, hvis det havde tjent som klostrets nordre

192*
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Fig. 25. Klosterkirkens 
indre under nedriv
ning, set mod øst. 
Thyra Fromm fot. 
1869, efter Jensen 
1913-14. - The mona
stery church. Interior to 
the east during demoli
tion.

korsgang. Kirkesynet konstaterede 1636,32 at 
den største del af den nederste hvælving var af
brudt og stenene borttaget, ligesom der regi
streredes stor brøstfældighed på kirkens søndre 
mur, hvor hvælvingerne var borttaget. I en om
tale 182229 af Pachs kapel i østfaget nævnes, at 
kapellet er dobbelt med hvælving over og under 
gulvet, hvilket må betyde, at der på dette tids
punkt endnu var bevaret hvælv i sideskibets un
deretage i dette fag. En halvstens tyk skalmu
ring af skibets sydmur i 4. fag (fig. 17 og 24) 
omkring ovennævnte arkade til midtskibet 
tjente tilsyneladende bl.a. til at skjule sårene ef
ter de bortbrudte hvælv; over den vestre del af 
buen, nær midtskibets oprindelige støttepille, 
sås den øverste spids af et bueslag, der forment

lig kun kan have været toppen af et hvælvveder
lag.114 I så fald har hvert af tilbygningens fag 
indeholdt to af korsgangens hvælv, den decen
trale placering i faget taget i betragtning.

I andet stokværk lå gulvet i de to østre fag 
noget højere end i de øvrige. Dette må dels skyl
des hensynet til det angiveligt bevarede hvælv i 
østfaget, dels de to pulpiturer der fandtes i midt
skibet udfor de nævnte fag. Etageadskillelsen i 
den resterende del af sideskibet blev sandsynlig
vis først indføjet nogen tid efter hvælvenes ned
brydning, formentlig i forbindelse med indret
ning af nye pulpiturer, herpå tyder bl.a. de høje 
arkadeåbninger i sideskibets 3. og 4. fag.115 1761 
tales om fire lukkede pulpiturstole foroven.116 
Østfaget var forbundet med hovedskibet ved en
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Fig. 26. Klosterkirkens 
indre under nedriv
ning, set mod vest. 
Thyra Fromm fot. 
1869. - The monastery 
church. Interior to the 
west during demolition.

tilsyneladende noget uregelmæssigt udformet 
bueåbning, hvis østside var sammenfaldende 
med østsiden i dette fags oprindelige, smalle 
vindue, mens stikket var fladbuet.117 I 2.-4. fag 
var spidsbuede, ens dimensionerede åbninger, 
hvor dog de to vestre, som nævnt, senere var 
forlænget ned til gulvet, med affasede kanter. 
Sidstnævnte tre bueåbninger, der udviste en vis 
lighed i såvel placering som udformning med 
nordre sideskibs arkader, var sandsynligvis 
brudt gennem langhusets sydmur samtidig med 
tilbygningens opførelse.118

Stokværket overdækkedes af hvælv, der på 
uregelmæssig vis forkrøbbede sig om skibets 
bevarede støttepiller (jfr. fig. 24) og adskiltes af 
halvanden sten brede gjordbuer med affasede

kanter.119 De var udformet med halvstens kap
per og kvartstens ribber.

Et våbenhus var, formentlig o. 1525, opført ud 
for nordre sideskibs vestligste fag, hvor to af 
dettes stræbepiller indgik i henholdsvis dets øst- 
og vestmur. Den vestre gav sig til kende i det 
ydre (jfr. fig. 16), mens den østre stod som et 
fremspring i det indre sydøsthjørne. Det relativt 
tynde murværk var opmuret af munkesten, og 
flankemurene afsluttedes foroven af en falsge
sims. Omtrent midt i den del af vestfacaden, der 
gik fri af sideskibets stræbepille, var et fladbuet, 
falset vindue, der uden tvivl var oprindeligt, 
omend senere udstyret med trækarm og ramme 
samtidig med kirkens øvrige vinduer. Døren i 
nordgavlen var sekundært udvidet; den havde
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Fig. 27. Klosterkirkens indre under nedrivning, set mod nordvest. I baggrunden til venstre udsnit af byens 1844 
opførte rådhus (s. 2820). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church. Interior to the north-west during demoli
tion. On the left in the background can be seen part of the town hall in Holbæk built in 1844.

en til skibets vestportal svarende udformning 
med glatte pilastre hvorover en trekantfronton, 
og var sandsynligvis jævnaldrende med den
ne.120 Gavltrekantens fodlinie markeredes af et 
savskifte og kronedes af ni kamtakker. Gavlen 
prydedes af syv hvidkalkede høj blændinger, 
hvoraf den midterste, bredeste havde spidsbu
estik, de øvrige aftrappet overdækning; i midt
blændingen var en luge.

Det indre overdækkedes af et krydshvælv, 
hvis detaljeudformning ikke kendes. Hvælvet

har formentlig været oprindeligt og hvilede til
syneladende til de tre sider på vederlag i mu
rene, mens der mod sideskibet kan have været 
en skjoldbue.121 En teglsten med årstallet 
»1578«, der indtil 1842 var indmuret ved dø
ren,122 var enten sekundært indsat eller eventuelt 
fejllæst, idet våbenhuset må regnes for omtrent 
et halvt hundrede år ældre.

En †tilbygning på skibets nordside ved 5. fag, 
formentlig et †kapel, gav sig kun til kende ved et 
tagspor (fig. 23) på hovedskibets nordmur over
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det senere opførte sideskib. Bygningen var til
syneladende opført i tilknytning til fagets to 
støttepiller, der endnu var bevarede i halv højde. 
Dens sadeltag, hvis rygning havde ligget vinkel
ret på skibet, dækkede omtrent helt skibets vin
due, der stod som niche mod bygningens tag
rum.

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I 
tidsrummet 1625-36 rejstes et tårn over skibets 
vestligste fag.123 Arbejdet udførtes efter et over
slag af mester Morten (Vichmand), kongens 
bygmester, der ved selvsyn havde konstateret, 
at kirkens mure kunne bære tårnet.48 Byggema
terialet var munkesten i kryds- eller blokskifte, 
og der kan have indgået sten fra den øverste del 
af det store tårn på Holbæk slot, som blev ned
taget 1631.124 Efter nedrivning af skibets vestre 
gavltrekant rejstes de tre af tårnets sider direkte 
på skibets murkroner, mens den fjerde, østre 
side, blev båret af et stort, spidsbueslag, der 
spændtes ud mellem skibets nord- og sydmur 
ved overgangen mellem 6. og 7. fag.125 Buen må 
fra opførelsen have været stabiliseret med tvær
gående ankerbjælker, der allerede 1636126 var 
delvis forrådnede og 1725-26 suppleredes, efter 
boring af huller i muren til yderligere 16 anker
jern.38 Kirkens klokker kunne formentlig oprin
delig ringes fra gulvet og senere fra orgelpulpi
turet i kirkens vestende; 1725-26 indsattes en 
træbøsning i hvælvet til 10-klokkens reb, mens 
det 1735-36 gjaldt en ændring af hullet i hvælvet 
over orgelværket og en ny »tud« til 12-klokkens 
reb.34

Tårnets mellemstokværk, der ved nævnte bue 
var i åben forbindelse med midtskibets lofts
rum, oplystes af to mindre, fladrundbuede 
glugger i nord og syd umiddelbart over sideski
benes pulttage samt en større, rundbuet luge i 
vest.

Klokkestokværket havde, svarende til tårnets 
tværstillede, rektangulære form, to glamhuller i 
øst og vest, samt et i nord og syd. Alle var tvil
lingdelte med kurvehankbuede lydåbninger i 
fladrundbuet spejl hvori en cirkulær åbning. 
Tårnet var i nord og syd udstyret med kam- 
takkede og blændingsprydede gavle,127 der 
sandsynligvis erstattedes af afvalmede gavle

1776 i forbindelse med omfattende reparationer 
af murværket i syd og vest;88 nævnte årstal i 
form af jernankre var frem til nedrivningen at 
læse på sydsiden (fig. 14) umiddelbart under 
glamhullet. Samtidig må være opmuret ny ge
sims med retkantet fremspring og tandsnit over 
to fremspring adskilt af 4 à 5 glatte skifter.

Formentlig fra opførelsen har tårnet båret et 
spir udformet som en tagrytter på rygningen af 
det tværvendte tag.128 Dette spir såvel som re
sten af tårnet var stærkt forfaldent 1697.129 Det 
til nedrivningen bevarede spir var rimeligvis 
identisk med det af Peder Pedersen skænkede 
(jfr. *epitafium nr. 3 og *vindfløj) og 1725 op
satte, der var udformet som en kobberklædt 
tagrytter med kvadratisk planform kronet af et 
let opskalket, firsidet spir (fig. 14-16). Det havde 
tilsyneladende kun en enkelt, lille luge i hen
holdsvis øst og vest.

Adgangsforholdene til tårnet er usikre. I løbet 
af 1600- og 1700’rne nævnes en række nye trap
per og istandsættelser af ældre, men oftest uden 
en præcisering af disses placering. En 174288 om
talt reparation af taget på kirkens nordside mel
lem våbenhuset og tårnopgangen viser, at sidst
nævnte må være identisk med vindeltrappen 
mellem 3. og 4. fag, og dette bekræftes 1829,130 
hvor stentrappen op til tårnet nævnes (sml. s. 
2835).

Før tårnets opførelse 1625-36 hang kirkens 
klokker uden tvivl i en †tagrytter, der sandsynlig
vis har været at finde på skibets tagryg ved over
gangen mellem 3. og 4. fag i passende nærhed af 
nordsidens vindeltrappe. Kirkens ur, der var 
forbundet med en klokkehammer i »spiret« ved 
en ståltråd, var før 1624 anbragt på et pulpitur i 
sydsiden af kirkens 4. fag, efter nævnte år et fag 
længere mod øst. Samtidig med urets flytning 
udførtes reparationer på tagrytteren, der for
mentlig var middelalderlig.131 Den synes at være 
nedrevet relativt kort efter tårnets opførelse, da 
den ikke genfindes på Resens prospekt af Hol
bæk.

†Hellegaards kapel. 29. nov. 1721 fik kommer- 
ceråd Christian Hellegaard skøde på et sted uden 
for Holbæk kirke, hvor han på egen bekostning 
havde ladet opmure, bebygge og indrette en ar-
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Fig. 28. Klosterkirken. Udsnit af langhusets nord
væg, 4. fag. Forneden arkade til nordre sideskib, der
over oprindeligt vindue (s. 2838) med sekundær 
blændingsdekoration (s. 2845). Thyra Fromm fot. 
1869. - The monastery church. Section of the north wall, 

fourth bay. Below, arcade of the north side aisle, and an 
original window above with secondary recessed decoration.

velig begravelse.132 Kapellet var opført som en 
tilbygning til søndre sideskib ud for midtskibets
4. fag. Af bygningens udseende kendes kun de 
rå konturer fra Burman Beckers tegning af klo
stret set fra øst (fig. 36), der viser en omtrent 
kvadratisk bygning, 7½x7½ alen,116 med valm
tag. Tagspor, der endnu var synlige 1869 (fig. 
18), angiver, at kapellet var indføjet mellem si
deskibets støttepiller og havde tagrygningen i 
højde med underkanten af 2. stokværks sekun
dære vindue.

Kapellets indre havde to etager, hvoraf den 
øvre stod i forbindelse med sideskibet, mens 
den nedre indeholdt en lukket gravkrypt. En 
hvælving, omtalt 1761,116 dækkede formentlig 
den øvre etage. 1822 ønskedes kapellet inddraget 
og anvendt til ligkapel for sognets døde, hvilket

bevilligedes ved kancelliresolution af 25. juni.133 
1829 blev bygningen overladt til kirken efter en 
istandsættelse på den tidligere ejers bekostning, 
hvor kælderen opfyldtes, og det rådne trægulv i
o veretagen erstattedes af et stengulv.31 Allerede 
1860 var kapellet atter brøstfældigt, hvorefter 
det blev nedrevet o. 1863,134 da den gamle råd
stue indrettedes til ligkapel.

Reparationer af den store kirke var talrige; 1636 
tales om stor brøstfældighed.32 1697 klagedes 
over, at kirken var en af de fattigste i landet, 
hvorfor den havde været stærkt forfalden indtil 
for nogle år siden.129 Den 24. november 1733 
udbrød der brand i latinskolen i rektors kakkel
ovnsrør, der angiveligt var hugget ind i kirkens 
mur, uden tvivl den vestlige del af søndre side
skib; skaden synes dog ikke at have været stor.25 
Samtidig med de omfattende reparationer på 
tårnet 1776 måtte fem piller på kirkens søndre 
side og tre i øst bag altret ommures og tækkes 
med bly.88 1808 burde kirken kalkes indvendig 
efter fjernelse af de fordærvende »kostaldsvarer« 
af hør og halmfourage, en mindelse om kirkens 
anvendelse under Napoleons-krigene.135

En gennemgribende istandsættelse af kirken 
planlagdes 1840.31 Af overslaget fremgår bl.a. at 
to lukkede stole i vest under orgelpulpituret øn
skedes sløjfet, og de to yderdøre hertil, der sad 
på hver side af kirkens vestportal, skulle erstat
tes af to buede vinduer. Herudover påtænktes 
murværket repareret og bomhullerne tilmuret; 
der skulle farves med rød kalkfarve udvendigt 
og hvidtes indvendigt. Arbejderne udførtes 1842 
og indbefattede tillige de tidligere omtalte por
taler i vestgavlen og nordre våbenhus. J. H. Lar
sen påpegede efter istandsættelsens afslutning, at 
udskiftning af korets vinduer og sænkning af til
bygningernes tage, således at skibets vinduer 
kunne (delvis) genåbnes, endnu manglede.45 
Ovennævnte var åbenbart kun tænkt som ind
ledning til en hovedrestaurering, hvortil der 
1846 udarbejdedes tegninger og overslag af arki
tekten Peter Christian Kramp.31 Arbejdet gjaldt 
fortrinsvis kirkens indre (fig. 30), alle arkadeåb
ninger skulle reguleres, de middelalderlige vin
duer genåbnes og forsynes med støbejerns- 
stel,136 og endelig ønskedes korets og midtski-
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Fig. 29. Klosterkirkens 
indre under nedriv
ning, set mod sydvest. 
Til venstre sakristiet (s. 
2840). Thyra Fromm 
fot. 1869. - The mona
stery church. Interior to 
the south-west during 
demolition. On the left is 
the sacristy.

bets vægge og hvælv dekoreret med gibsorna- 
menter - bl.a. 84 blade og 7 kroner til arkadebu- 
erne samt 267 alen gibsforsiringer til hvælvene. 
Der påtænktes opmuret 29 halvsøjler med til
hørende kapitæler til at »bære« hvælvene, mens 
14 konsoller formentlig var tiltænkt pulpiturfor
siderne. Hvælvene skulle males blå og det mid
terste tillige prydes med 84 stjerner i blik. Om
bygningen blev, formentlig af økonomiske årsa
ger, ikke gennemført.

Kirkesynet udtalte 1863,130 at bygningens to
tale restaurering blev mere og mere tiltrængt. 
Samme år indhentedes en udtalelse vedrørende 
kirkens arkitektoniske og historiske værdi fra 
N. L. Høyen, Christian Hansen og J. D. Her
holdt, der konkluderede, at »den oprindelige 
bygning ikke havde større betydning end den vi 
jævnlig kunne finde i vore købstæders kirker, 
mens den ved senere udvidelser havde tabt så 
meget af det tiltrækkende den kunne have haft i 
sin første simpelhed«.31 To år senere konstatere
des stor brøstfældighed på bygningen, ikke 
mindst hvælvene,54 og den 19. maj 1865 aflystes

gudtjenesten af sognepræsten grundet faren for 
hvælvenes sammenstyrtning. Kgl. bygningsin
spektør Christian Hansen blev anmodet om at 
besigtige kirken, hvilket skete senere på året, ef
ter at der var rejst stilladser, og revnerne i hvælv 
og murværk var blevet opkradsede. Christian 
Hansens konkluderede, at kirken ikke kunne re
staureres, men måtte erstattes af en nybyg
ning.36 I første omgang påregnedes, at koret 
kunne bevares og indgå i en ny kirke, men dette 
blev dog atter opgivet. Som udgangspunkt for 
de kommende byggearbejder, lod Christian 
Hansen hele kirken opmåle (fig. 31-33) samtidig 
med projekteringen af en ny kirke. Inventaret 
blev udflyttet 1866, og efter at en fornyet ud
talelse fra »Det særlige Kirkesyn« 1867 gik kir
kens bevarelse imod, blev dens nedrivning en
delig besluttet. Kirkesynet fandt 1868, at 
hvælvne burde nedrives straks, mens murværk 
og tårn kunne blive stående.130 Den 18. marts 
1869 afholdtes licitationen over kirkens ned
brydning, og entreprisen tilfaldt murermester 
Jens Ditlev Clausen, der skulle nedrive bygnin-
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Fig. 30a-b. Klosterkirken. Ombygningsforslag. 1:300. a. Længdesnit set mod syd. b. Længdesnit 
set mod nord. Tegnet af P. C. Kramp 1846. NM2. - Monastery church. Rebuilding proposal. a. 
Longitudinal section to the south. b. Longitudinal section to the north. Drawing by P. C. Kramp 1846.

Fig. 31. Klosterkirken. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen 1866. S. Nikolaj kirkes 
arkiv. - The monastery church. Ground-plan.
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Fig. 33. Klosterkirken. Længdesnit, set mod syd. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen 1866 
(jfr. fig. 31). - The monastery church. Measured drawing. Longitudinal section looking south.

Fig. 32. Klosterkirken. Tværsnit gennem 7. fag, set 
mod øst. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen 
1866 (jfr. fig. 31). - The monastery church. Measured 
drawing. Cross-section of seventh bay looking east.
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gen til grundstenene med undtagelse af den del 
af muren, der dannede gavl i skolebygningen, 
klostrets gamle vestfløj.36 Blot tre måneder se
nere meldtes nedbrydningen omtrent tilende
bragt - omend den havde voldt væsentlig flere 
kvaler end forudset - og grunden lå klar til op
førelsen af den nye kirke.130

Gulve omtales talrige gange i de eftermiddel- 
alderlige kilder. 1636 måtte gulvet mange steder 
forbedres med sten og grus.32 Våbenhusgulvet 
fornyedes 1706-07 med nye mursten og samti
dig repareredes korgulvet med astrag, mens det 
i søndre sideskib året efter suppleredes med så
vel astrag som klinker.25 I årene 1725-31 udførte 
Jacob murermester adskillige omlægninger og 
udbedringer af kirkens gulve, bl.a. udskiftedes 
en egeplanke i sakristiet.38 Talrige gange måtte 
gulvene omlægges og hæves på grund af sunkne 
begravelser, i årene 1744-45 således både i sa
kristiet og »den mørke gang«, dvs. søndre side

skib. 1747-48 forbedredes gulvet på gangen ved 
pulpituret, formentlig 2. stokværk i søndre side
skib, med brædder og søm.25 Bjælkerne under 
kirkegulvet, hvormed formentlig menes over
dækningerne af de mange murede begravelser, 
var 1760 rent forrådnede.88 Atter 1810-11 var der 
problemer med bjælker og bræddegulve, nu 
både under mandfolkestolene og i hovedgan
gen, sidstnævnte var forårsaget af tyngden af og 
slæben med de talrige militære ammunitions- 
kasser, der havde været indsat i kirken under 
krigen.137

Trapper. En trappe blev 1645-4648 anlagt »fra 
sakristiet op til orgelværket, at skolemesteren 
med børnene kan gå derop og ikke skal igennem 
kirken«. Placeringen er usikker, da den næppe 
har udgået fra selve sakristiet; den må have væ
ret at finde i østre ende af søndre sideskib, mu
ligvis i det smalle rum umiddelbart vest for sa
kristiet. En trappe her kan have eksisteret endnu 
1767-68,25 da snedkeren betaltes for trappen ved 
sakristiet.

I den mørke gang brugtes 1713-1425 to jernsti
vere til fastgørelse af trappen, der altså var af 
træ. Den var sandsynligvis identisk med den 
1725-2638 omtalte skoletrappe, der rimeligvis var 
anbragt i søndre sideskibs vestre ende, og trap
pen ved hører Bruuns kammer, der omtales et 
par gange i årene 1726-28.138 Den 1771-7226 op
satte »italienske« trappe og den nye trappe her
over til skoleloftet må være en fornyelse af oven
nævnte på samme sted. Den nedre trappe har da 
skabt forbindelse til 2. stokværk i såvel klostrets 
vestfløj, skolefløjen, som sideskibet og til pulpi
turerne både i sideskibet og i hovedskibets vest
ende, mens den øvre trappe må have ledt op til 
sideskibets loft, hvorfra der igen var forbindelse 
til skoleloftet, ligesom der herfra også kan have 
været en forbindelse til tårnets mellemstok- 
værk, hvilket dog forekommer mindre sand
synligt.139

Fig. 34. Klosterkirken. *Vindfløj (s. 2858), med gi
veren Peder Pedersens initialer og årstallet 1725. I 
Holbæk Museum. LL fot. 1978. - The monastery 
church. *Weathervane with the donor, Peder Pedersen’s 
initials and date 1725. Now in Holbæk Museum.
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Fig. 35. Klosterkirken og klostrets sydfløj, set fra syd. Maleri, usign. udat. (1844-63). I privat eje. - The 
monastery church and the south wing of the monastery. Unsigned painting (c. 1844-63).

Et allerede 1822 fremsat ønske om nedlæg
gelse af familien Pachs begravelse i søndre side
skibs østre fag blev gentaget 1841140 med den 
begrundelse, at der da her kunne indrettes en 
opgang til kirkens pulpiturer. Dette synes dog 
ikke bragt til udførelse, da J. H. Larsen 1845 
meddelte, at der stadig manglede en opgang til 
pulpiturerne, samt at der var indrettet en lukket 
stol i begravelsen.45 Larsen tænkte sig tilsynela
dende trappen anbragt i sideskibets vestende, da 
den ifølge ham skulle give adgang til både pulpi
turer og orgel.141

Vinduerne omtales tidligst ved det flere gange 
citerede syn 1636,32 hvor de generelt var brøst- 
fældige og manglede bly og glas, specielt var det 
store vestvindue ganske øde. I de følgende år
hundreder blev foretaget talrige udskiftninger af 
udblæste og på anden vis ødelagte vinduer, men 
180445 udstyredes alle eksisterende lysåbninger 
med nye karme og afsprossede rammer af træ, 
som var bevarede frem til kirkens nedrivning; 
ved dette arbejde indskrænkedes lysningen i 
samtlige åbninger væsentligt, ikke mindst i de 
store vinduer i koret.27
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Fig. 36. Klostergården, set fra øst. Tegning af Bur
man Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige Bi
bliotek. - Cloister seen from the east. Drawing by Bur- 
man Becker 1854.

Det er ikke muligt at afgøre, hvorvidt der var 
bevaret middelalderlige, endsige oprindelige, 
tagværker på dele af kirken. Hovedskibets tagstol 
havde 1869 (jfr. fig. 17) en hældning på ca. 60° 
og spærene afstivedes af to lag hanebånd, et sæt 
krydsbånd samt korte, lodrette stivere ved 
spærfoden. Sideskibenes spær udgik fra et punkt 
i højde med midtskibets nedre hanebånd og 
havde både her og ved tagfoden en let opskalk- 
ning. Tagværket over det bredere nordre side
skib afstivedes af et enkelt lag hanebånd (jfr. s. 
2845), mens sådanne manglede ved det smallere 
søndre. Såvel hoved- som sideskibe havde bind
bjælker, men der er ikke registreret oplysninger 
om, hvor tæt disse lå.142 På de bevarede fotogra
fier ses kun en enkelt i hovedskibet noget skævt 
i forhold til gjordbuen mellem 3. og 4. fag, bjæl
kerne har derfor sandsynligvis været anbragt 
uden hensyntagen til fagdelingen.143

Tagbeklædning. Ved nedrivningen var hele kir
ken hængt med vingetegl, dog undtaget en en
kelt støttepille, korpolygonens nordre, der sta
dig dækkedes af munke og nonner, samt det 
kobberklædte spir på tårnets tagryg.

Tagene har formentlig fra opførelsen hoved
sagelig været teglhængte, således nævnes endnu

Fig. 37. Klosterkirken, set fra vest. Tegning af Bur
man Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige Bi
bliotek. - The monastery church seen from the west. 
Drawing by Burman Becker 1854.

1734-3525 hulsten på kirkens nordside og tilsyne
ladende tillige i syd og på tårnet. I årene herefter 
må der være foretaget en løbende udskiftning 
med vingetegl. Som tidligere nævnt blev der 
177688 lagt bly på nogle piller, og det var mulig
vis samtidigt, at korpolygonen (jfr. fig. 35) blev 
klædt med bly eller - mindre sandsynligt - kob
ber. Denne tagbeklædning forsvandt før kirkens 
nedrivning, muligvis i forbindelse med repara
tionsarbejderne 1842.

Opvarmning. 1799 indførtes i kirkens regnskab 
indtægten fra salget af en †kakkelovn, hvis pla
cering ikke kendes.26

*Vindfløj (fig. 34) af kobber. Et rør, der for
oven afsluttes med lille vulst, bærer øverst et 
ligearmet kors med let udsvejfede ender. For
neden en fane med kantforstærkning i over- og 
underkant; gennembrudte initialer »PPS« i skri
veskrift og årstal »1725« for giveren Peder Pe-
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Fig. 38. Klosterkirken, set fra nordøst. Tegning af 
Burman Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige 
Bibliotek. - The monastery church seen from the north
east. Drawing by Burman Becker 1854.

dersen144 (sml. *epitafium nr. 3). Fløjens faste 
del med kugle (jfr. f.eks. fig. 15) mangler. Vind
fløjen og stangen nedblæste 1793, men opsattes 
atter efter forgyldning af kugle og kors.145 I 
Holbæk Museum (inv. nr. B 6).

†Kalkmalerier. 1) 1500-25. I 1867 eller -68 regi
strerede Jacob Kornerup to kalkmalede orna
menter (fig. 39), uden nærmere præcisering af 
deres placering. Det ene var et indvielseskors, 
der var indskrevet i et cirkelslag indenfor et kva
drat med trefligede blade i sviklerne; typen ken
des indenfor amtet fra Sdr. Asmindrup (s. 188), 
Tuse (s. 603) og Svinninge (s. 717).146 Det andet, 
der utvivlsomt var malet af samme maler, be
stod af et tredobbelt cirkelslag udfyldt af seks 
trefligede blade. Farverne var mørk okker, grå 
og grøn.

2) J. H. Larsen afdækkede på væggen bag al
tret et maleri af en helgeninde, der identificere
des som S. Katarina.147

Fig. 39. Klosterkirken. †Kalkmalerier, 1500-25. Ind
vielseskors og ornament (s. 2858). Akvarel ved Jacob 
Kornerup 1902. - The monastery church. †Mural paint
ings, 1500-25. Cross of consecration and ornament. Water
colour by facob Kornerup 1902.

3) O.1550. Kalkmalet epitafium over Axel 
Banner, i korets sydside.148 På væggen var malet 
hans fædrene og mødrene våbener, Banner og 
Rosenkrantz, og herunder: »Anno Dommini 
1550 Sønndagen nest for Sancti Olai dagh, dae 
bleff Erligh og Velbiurdigh Suennd, Axell Ban
ner, her begraffiud, huis siell Guddt haffuer An- 
namidtt.«

4) Formentlig 1599. På væggen over fru Helle 
Venstermandsdatters grav i midtergangen nær 
fonten (jfr. †gravsten nr. 3) var malet et Maria- 
billede og hendes fædrende og mødrende våbe
ner, slægterne Venstermand og Banner eller 
Høg, samt en gentagelse af indskriften på grav
stenen.148

5) O.1603. Bag altret (jfr. nr. 2) afdækkedes 
to malede våbenskjolde for slægterne Galt og 
Drefeld.147 Våbenerne, der formentlig udgjorde 
en del af en anerække, angiver henholdsvis far 
og farmor til Sofie Galt, Christoffer Pachs’ hu
stru, †1603 (jfr. gravsten nr. 1).
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Fig. 40. Alteropbygning fra 1872 med maleri signeret Carl Bloch 1873 (s. 2861). 
Forrest alterskranke fra 1872 (s. 2865). LL fot. 1982. - Altar from 1872 with painting 
signed Carl Bloch 1873. Rail from 1873.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens større inventarstykker, der i væ
sentlig grad er med til at præge interiøret, er anskaffet 
i forbindelse med opførelsen af den eksisterende byg
ning. Dog lykkedes det i årtierne efter indvielsen ef
terhånden at få restaureret og genopsat epitafierne, 
der i modsætning til inventaret undgik at blive solgt.

Oprindelig havde det været tanken at genanvende 
det gamle inventar, jfr. ønsket om at bevare koret og 
skitsen af den gamle altertavle på Christian Hansens 
forslag fra 1866 (fig. 11c); tømrer C. W. Flindt fik så
ledes i slutningen af 1865 betaling for at nedtage al
tret, prædikestolen og epitafierne samt for at »op
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bryde« stolene og gulvet ved orglet samt forfærdige 
kasser til disse genstandes opbevaring i dampbræn
deriet ved havnen. Endvidere blev altret fotograferet, 
for at billedet kunne tjene som vejledning ved genop
stillingen.149 Men 1871 solgte kirkeinspektionen styk
kerne (undtagen epitafierne, jfr. gravmindeoversig
ten), efter at Direktionen for de antikvariske Mindes- 
mærkers Bevaring havde tilkendegivet, at de ikke eg
nede sig til optagelse i Det Kongelige Museum for 
Nordiske Oldsager.150 Fonten ville dog først kunne 
modtages af køberen efter den nye kirkes indvielse,36 
fordi der ikke anskaffedes en midlertidig, som det var 
tilfældet med altertavle og prædikestol. Også orglet 
tænktes genopstillet, men kun nogle piber blev brugt 
i det nye. Salget af den gamle altertavle mm. vakte 
megen omtale i byen, og en offentlig klage i bladene 
havde været på tale, men blev forhindret.

Det er utvivlsomt kirkens arkitekt, Christian Han
sen, siden 1856 bygningsinspektør for Sjælland, der 
har ønsket at udforme det indre i overensstemmelse 
med arkitekturen, idet han sammen med tegningerne 
til selve bygningen også fremkom med forslag til al
terindfatning med søjler, billedskærerarbejde og et 
mindre parti ved hver side med to døre til bedestolen 
bagved samt alterbord, døbefont med billedskærer
arbejde og prædikestol på søjlefod samt orgelfacade. 
Allerede i slutningen af 1850’erne havde han i sin 
egenskab af bygningsinspektør leveret tilsvarende in
ventarstykker til ældre kirker, som hørte under Kø
benhavns Universitet eller Sorø Akademi. Malerme
ster A. Conradsen dekorerede og forgyldte altret og 
alterrammen samt prædikestolen med ægte guld; 
bagpå blev altret malet som egetræ, mens alterskran
ken og to kandelabre bronzeredes, foruden to figurer 
over dørene til bedestolen og fem til orglet. Panelet 
foran pulpiturerne og selve orglet stafferedes og de
koreredes tillige med 70 stole(stader) samt præstens 
og degnens stole.36

Da altertavlemaleriet, som var bestilt hos Carl 
Bloch, ikke var færdigt til kirkens indvielse, tilbød 
køberen af den gamle tavle, antikvitetshandler 
Brock, at udlåne en Kristusfigur til altret.151 Det ses 
imidlertid ikke, om kirken tog imod tilbuddet.

Altersølv, -stager og -krucifiks overførtes fra klo
sterkirken sammen med dåbsfadet og kirkeskibet. 
Også lysekroner, tårnur og klokker genanvendtes. 
Inden ophængningen blev seks lysekroner og tre ly
searme oppudset, kompletteret og omdannet til 
gas.36

Ved arkitekt Søren Lemches restaurering 1930 fjer
nedes dørene til bedestolen (skriftestolen) bag altret, 
der opsattes nye vægpaneler, og prædikestolen fik 
nye felter med reliefskæringer og ny opgang. Pulpi
turerne sænkedes, og der flyttedes rundt på epitafi
erne. Da kirkens oprindelige vægdekoration 1967 
genskabtes, afsatte Ernst Trier, Vallekilde, også farver

på inventaret: to grå nuancer med blå detaljer, på 
stole og vægpaneler. Samtidigt fornyedes orgelfaca
den ved arkitekt Rolf Graae.

Om de overflyttede genstandes placering i †klo- 
sterkirken læses i beskrivelsen af dennes inventar.

Alterbord, 1950, af eg, udført af snedker Clemens 
Jensen efter tegning af Marius Pedersen, begge 
Holbæk, med glatte fyldinger svarende til pane
lerne langs væggene.

Alteropbygning, fra 1872, udført af snedker 
Jens Brøtterup, København, efter Christian 
Hansens tegninger,36 med maleri forestillende 
Kristus og den lille dreng, signeret: »Carl Bloch 
1873«.152

Det nu fjernede †alterbord var af fyrretræ, 
mens altertavlen (fig. 40), er af eg. Den var op
rindelig bygget sammen med bordet og to flan
kerende døre, som lukkede for det bagved lig
gende rum, der indrettedes til bedestol.36 Alter
rammen er udformet i analogi med f.eks. arki
tektens lidt enklere i Slaglille tegnet 1866.133 Den 
står ligesom alterbordet i blank eg med forgyld
ning på baser, kapitæler og profillister, desuden 
er anvendt lidt grå farve.

Carl Blochs maleri (385x160-80 cm) viser 
Kristus glorieret, iført lang hvid dragt; drengen 
bærer gråt slag med rød halslinning og holder i 
højre hånd en bleggrøn palmegren. Forgrunden 
er grå, baggrunden mørk brun eller sort. Ind
skriften med gylden fraktur på sort bund i det 
flade felt nedenunder refererer til billedet: »San
delig siger jeg Eder: Hvo, som ikke modtager 
Guds Rige som et Barn, kommer ingenlunde 
derind. Lucas Evang: 18 Cap: 17 Vers«.

†Alterklæde, af rødt fløjl, nævnt 1873.36

Altersølv. Kalk, 1715 (fig. 41), 22 cm høj. Den 
cirkulære fod med godronnering langs randen 
har gennembrudt, støbt krave under de ind- 
knebne skaftled; knoppen er fladtrykt og lige
ledes forsynet med godronnering over og under 
den glatte midtring. Bægeret, med dobbelt gra
veret linje under mundingsranden, hviler i en 
skål svarende til fodens krave. Under bunden er 
med prikket skriveskrift graveret: »Holbechs 
Kirche Kalch 1715 Forbedred. Ved Amtssriuer 
Linds Bekostning«.154 Kalkens udseende viser, 
at forbedringen reelt har været en omsmeltning,

Danmarks Kirker, Holbæk amt 193
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Fig. 41. Alterkalk omdannet 1715 af Christen Jensen, 
København, af kalk fra 1660, sml. disk og kande nr. 1 
(s. 2861). LL fot. 1982. - Chalice made in 1715 by Chris
ten Jensen, Copenhagen, from a chalice of 1660, cf. paten 
and wine jug no. 1.

Fig. 43a. Alterkande nr. 1 omdannet 1711 af ældre fra 
1660, sml. kalk og disk (s. 2863). NE fot. 1978. - 
Wine jug no. 1 made in 1711 from an earlier one dating 

from 1660, cf. chalice and paten.

Fig. 42. Disk omdannet 1707 af ældre fra 1660, sml. 
kalk og kande (s. 2863). LL fot. 1982. - Paten made in 
1707 from earlier paten dating from 1660, cf. chalice and 
wine jug. Initials of Mayor Herman Eggers and his wife, 
cf. fig. 43b.

Fig. 43b. Udsnit af alterkande nr. 1, sml. fig. 43a. 
Våbener med initialer for borgmester Flerman Eggers 
og hustru (s. 2863). NE fot. 1994. - Section of wine jug 
no. 1, cf. fig. 43a. Marks and initials of Mayor Herman 
Eggers and his wife.
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sandsynligvis af en †kalk hørende til et altersæt 
fra 1660 (s. 2879, sml. disk og alterkande),51 jfr. 
kalkene i Rørvig fra 1720 (dog med fornyet bæ
ger) og Højby fra 1718;155 også kirkens sygekalk 
er beslægtet. Desuden læses: »Renov(eret) paa 
Kirkens Bekostning 1822«;156 her synes det at 
dreje sig om vedligeholdelse. Herudover ses fire 
stempler: mestermærke CIS over 1713 for Chri
sten Jensen (Bøje s. 53), Københavnsmærke 
1715, guardeinmærke for Conrad Ludolf og må- 
nedsmærke fiskenes tegn.

Disk (fig. 42), hørende sammen med alter
kande nr. 1 skænket 1660 (s.d.), omgjort 1707, 
hvorefter den vejede 8 lod 3 kvint mod tidligere
8 lod 1 kvint.25 Tvm. 13 cm, med let hvælvet 
bund. På fanen, der har lav, lodret kant, gra
verede initialer HE for Herman Eggers (borg
mester o. 1640-62) og EID sandsynligvis for 
hans hustru samt på modstående side et cirkel
kors. Under bunden graveret: »Renuv: paa Kir
kens Bekostning 1822«, sml. alterkalk.

Oblatæske (fig. 64), skænket 1655, cylinder- 
formet, 4 cm høj, 7 cm i tvm., glat. På låget 
graveret fremstilling af Frelseren holdende ver- 
denskuglen i højre hånd og sejrsfanen i venstre, 
flankeret af graverede versaler: »Dieses ist der 
Kirchen zvr Ehre Gottes verehret« og på siden: 
»Nicodemvs Gavpivs von der Thann Chirvrg 
A(nn)o 1655«.157

Alterkander. 1) (Fig. 43a), 1711 omstøbt af 
†kande skænket 1660 til †klosterkirken. 25 cm 
høj med lågknoppen. Cirkulær fod hvorpå pæ
restav over profileret fodplade, pæreformet kor
pus med tud og fladt låg, der langs kanten har 
pærestav som fodens og på midten bladknop be
stående af fire store akantusblade. Smukt tildan
net gæk ved afslutningen af bøjlehanken, der 
forneden ender i lille, støbt skjold. På korpus 
graveret årstal 1660 og derover to skjolde (fig. 
43b) med initialer som diskens og bomærker. 
Under bunden to meget slidte stempler: guar
deinmærke for Conrad Ludolf og Københavns 
bymærke 17[11], det år den blev omgjort og en 
del sølv lagt til, hvorefter vægten var 49 lod 3½ 
kvint mod tidligere 31½ lod.25 Desuden indprik
ket: »Renuv paa Kirkens Bekostning 1822« 
(sml. alterkalk fra 1715).

Fig. 44. Sygesæt udført 1715 af Christen Jensen, Kø
benhavn (s. 2864). LL fot. 1982. - Communion set for 
the Sick made in 1715, like the chalice, by Christen Jensen, 
Copenhagen.

2) (Fig. 63) omgjort 1725 af †kande skænket 
1612 til †klosterkirken (s. 2879). Højde 28 cm 
med knoppen. Flad, cirkulær fod med indknebet 
led under pæreformet korpus med tud og bøjle
hank hvorpå tvedelt gæk. Glat låg med enkel 
knop. Tværs over korpus er i ny tid graveret 
følgende versalindskrift: »Denne Kande hafver 
salig Borgemester Iens Søfrensen gifven til Hol- 
becks Kirke til en evig Hvkomelse A(nn)o 
MDCXII«. Graveret skriveskrift under fodpla
den meddeler: »Forbedret og omgiort af Kir- 
ckens verge Hans Nicolay Stampe Anno 1725«. 
Herfor betaltes guldsmed Jens Klitgaard i Kø
benhavn,38 jfr. stemplerne under bunden: me
stermærke med IKG over 17.. (Bøje s. 60), Kø
benhavnsmærke 1725, guardeinmærke for Con
rad Ludolf og månedsmærke skorpionen. Un
der bunden er desuden indprikket: 57 lod 2 
qu(int), hvilket angiver vægten efter omstøb
ningen, mod 49 lod før.158 Endelig læses: »Re
nuv: paa Kirkens Bekostning 1822«.

1752 betaltes guldsmed Niels (Christensen) 
Lind i Holbæk for kirkens »Potell« (kedel? 
kande),159 som blev fornyet og forbedret med 3 
lod sølv og tillige indvendig forgyldt.25 1848 
loddede I(ens) Lund, (Holbæk) en sølvalter- 
kande.36

193*
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Fig. 45. Alterstage skænket 1699 af Else Christine Eg
gers, enke efter Michael Strüwers (s. 2864). LL fot. 
1982. - Altar candlestick donated in 1699 by Else Chris
tine Eggers, the widow of Michael Strüwers.

Alterkalk og disk, fra 1950, 22 cm høj. Under 
bunden graveret: »Jul (19)52«. Formentlig jævn
aldrende, cylinderformet, glat oblatæske, 2,5 cm 
høj, 5,5 cm i tvm.

Sygesæt. (Fig. 44) fra 1715, da der betaltes for 
en lille kalk og disk med flaske og futteral til 
syge. Vægten opgives 1719 at være 25 lod 2½ 
kvint.23 Den nuværende vinbeholder med oblat
gemme er yngre. Kalken, der er 13 cm høj, sva
rer til den samtidige alterkalk. Under fodpladen 
fire stempler: mestermærke for Christen Jensen 
(Bøje s. 53), Københavnsmærke (171)5, guar
deinmærke for Conrad Ludolf og måneds- 
mærke vædderen. Desuden er der i nyere tid 
fastgjort en ring med gevind, hvori disken fast
skrues ved hjælp af gevind på dennes underside.

Den samtidige disk, 9,5 cm i tvm., har på 
fanen graveret cirkelkors svarende til det, der 
ses på samme mesters disk i Højby (s. 2160, fig.

53). Overført fra †klosterkirken (s.d.). †Futtera- 
ler. 1719 købtes skind til et futteral til kalk og 
disk samt 5 alen floretbånd til at kante med, og 
1744 betaltes for et nyt futteral til kalk og disk.25

Alterstager. 1) (Fig. 45) skænket 1699 til †klo
sterkirken (s. 2880), 60 cm høje. De kraftige sta
ger hviler på tre flade kuglefødder. Fod og skaft 
går i ét med mange profileringer. Flad lyseskål 
med krave svarende til fodpladen, hvorpå gra
veret versalindskrift: »Anno 1699 den 24 Juni 
Else Chrestine Eggers Sahlig Micael Striiwers«. 
Det er formentlig disse stager, der 1872 omdan
nedes til gas.25

2) To bronzestager, antagelig fra 1900’rnes be
gyndelse, skænket af etatsråd Seidelin sammen 
med to bronzevaser.160

3) Fra 1949, svarende til nr. 1, men uden kug
lefødder, 56 cm høje, med indskrift: »Anno 
1949«. - Syvarmet stage, skænket 1913(14?) af 
boghandler E. Henningsen.160

Alterkrucifiks (fig. 46), skænket 1782 til †klo
sterkirken (s. 2880), af sølv, på korstræ af iben
holt. Figuren er 26 cm høj, korstræet 48,5 cm og 
det ottesidede fodstykke 19 cm. Figuren hænger
i skrå arme med krummede fingre. Hovedet, 
der bærer flettet tornekrone, er faldet bagover; 
en hårlok hænger ned foran højre skulder, en 
anden bag venstre. Tvedelt hageskæg og let 
åben mund. I Kristi højre side er markeret lille 
vunde med størknet blod. Det smalle, snoede 
lændeklæde har knude på midten; ved venstre 
hofte ses kun den snor, der holder sammen på 
det. Benene er slanke med korslagte fødder. Til 
den lodrette korsarms øvre ende er fæstnet 
skriftbånd med reliefversaler: Inri, og forneden 
ligger kranium over korslagte knogler.

På fodstykket er fastgjort en oval sølvplade 
med graveret skriveskrift: »Givet til Holbechs 
Kirke af Nicolay Linde Iuveleer og Stads Cap
tain udi Kjøbenhavn 1782«. - 1843 renoverede 
og polerede I(ohan Adolf) Asmussen (Holbæk, 
Bøje s. 251) krucifikset og altersølvet.161

Messehagler. 1) 18-1900’rne, af rødt fløjl, med 
latinsk kors af guldgalon. 2) 1900’rne, af guld- 
brokadelignende stof. 3) 1930, af uld, hvid, med 
broderi i rygskjoldets kors. 4) 1962, gylden med 
vissengrønt kors. 5) 1988, udført af Birgit Zan-
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dor Olsen. Grøn silke med latinsk kors i grønne 
nuancer med guldindvirkning. 6) 1990, syet af 
Lise Guildal, Vivi Hailing, Ghita Kromann og 
Helen Lorentzen. Violet.

Alterskranke (sml. fig. 40), 1872, leveret af 
D. Løwener og Co., København.36 Skranken, 
der strækker sig fra korpolygonens hjørner i en 
flad bue ud i koret, har snoede støbejernssøjler 
hvorimellem gitterværk sammensat af volutter. 
Håndliste af mahogni. Søjlerne er grå, resten 
violet.

Fonten, fra 1872, af eg, udført af snedker (Jens) 
Brøtterup, København, efter etatsråd Hansens 
tegning,36 er udformet som en renæssancefont. 
Den er ottesidet med reliefskæringer og står i 
blank eg med forgyldning på ornamenterne. 
1930 opstillet midt i koret, i forbindelse med 
ændringen af kortrappen 1967 neden for koret, 
mod øst, efter 1972 atter flyttet op i koret.

Dåbsfad (fig. 65), o. 1550, tvm. 44,5 cm. I 
bunden drevet fremstilling af Bebudelsen om
givet af utydelig minuskelindskrift. På fanen 
stemplede, stærkt udpudsede ornamenter og 
indridset initialerne HB eller HR over giverens? 
bomærke.162 Under fadets bund er i nyeste tid 
graveret: »Skt. Nikolaj kirke 4300 Holbæk«.

Dåbskande, antagelig den, der anskaffedes
1876,36 af messing, 25 cm høj, med lav, cirkulær 
fod, hvorover svulmende korpus, der kun smal- 
ner lidt ind under den brede hals.

Korgitter, fra 1872, af træ. Den lave skranke 
består af en række rundbuede arkader med me
daljon i sviklerne. Gråmalet med forgyldte lister 
og karryfarvede svikler.

På hver af de to piller, som flankerer opgan
gen til koret, ligger kugle, hvorpå sidder basun- 
blæsende engel med palmegren; figurernes ka
rakteristiske udseende henfører dem til Lorentz 
Jørgensens værksted.163 Deres oprindelige pla
cering i den nedrevne klosterkirke kan næppe 
afgøres; 1872 sad de over dørene til bedestolen 
bag altret.36 Kuglerne er røde, som alterskran
ken, englene gyldne. Ved restaurering 1967 blev 
kortrappen gjort bredere og gitteret dermed 
kortere.

Prædikestol, fra 1872, af eg,36 med fyldinger og 
opgang udført 1930 af billedskærer Hviid.54

Fig. 46. Alterkrucifiks af sølv skænket 1782 af juveler 
og sølvsmed i København, Nicolai Linde (s. 2864). 
LL fot. 1982. - Altar crucifix of silver, donated in 1782 by 
Nicolai Linde, jeweller and silversmith of Copenhagen.

Kurven udgør fem sider af en regelmæssig otte
kant. De rektangulære felter rummer reliefskå
ret evangelistsymbol i kvadratisk felt indram
met af båndslyng og det midterste et latinsk 
kors omgivet af vinranke med drueklaser. En 
ottekantet pille bærer kurven. Opgangen har 
spinkle trætremmer. Stolen står lysegrå med 
forgyldt billedskærerarbejde. Før restaureringen 
1930 havde felterne arkader svarende til kor
skrankens. Opstillet ved skibets vestvæg, lige 
syd for vestre korsarm, med opgang fra koret.

En †himmel, var 1880 anbragt over stolen;29 
den havde pyramideformet afdækning og hæn- 
gestykker på hjørnerne, muligvis i form af eng- 
lehoved. Stafferingen bestod af mat egefarve 
med få kulører og ægte guld.36 Nedtaget i be
gyndelsen af 1900’rne.164

Stolestader, fra 1872, efter tegning af kirkens 
arkitekt, Christian Hansen, svarende til eksem-
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pelvis Havrebjergs fra 1862-64 (s. 1105). 1943 
var stolene chokoladebrune med mørkegrå og 
rødbrune profiler, nu står de lysegrå med mør
kere grå fylding i gavlen og på ryglænenes ram
mer. Desuden er anvendt samme karrygule 
farve som på korskranken. Langs væggene er 
paneler malet i grå nuancer. - Ved kirkens op
førelse var der bag altret indrettet bedestol,36 som 
fjernedes ved restaureringen 1930.

Pengebøsser. 1) (Fig. 53) 1832?, af sortmalet 
jernblik, formet som et skab med lås i forsidens 
låge og pengetragt i låget, muligvis den, blik
kenslager Withøft sammen med en oliekande af 
blik havde skænket til †klosterkirken (s. 2885).26

2-5) 1960, af messing, med græsk kors i relief på 
den cirkulære forside. Udført efter tegning af 
Martin Nyrop.54

Pulpiturerne i kirkens korsarme har forpanel 
med enkle fyldinger; de sænkedes ved restaure
ringen 1930.

Orgler: 1) Hovedorgel, 1967, med 40 stem
mer, bygget af Th. Frobenius & Sønner. Dis
position:
Hovedværk Svelleværk
Principal 8' Bordun 16'
Rørfløjte 8' Gedakt 8'
Oktav 4' Gamba 8'
Koppelfløjte 4' Principal 4'
Quint 2 2/3' Gedaktfløjte 4'
Oktav 2' Quint 2 2/3'
Terts 1 3/5' Tværfløjte 2'
Mixtur V Terts 1 3/5'
Dulcian 16' Sivfløjte 1'
Trompet 8' Mixtur IV 

Cymbel II 
Trompet 8' 
Oboe 8' 
Tremulant

Rygpositiv Pedal
Gedakt 8' Subbas 16'
Quintatøn 8' Principal 8'
Principal 4' Gedakt 8'
Rørfløjte 4' Quint 5 1/3'
Gemshorn 2' Oktav 4'
Nasat 1 1/3' Nathorn 2'
Scharf III Mixtur IV
Krumhorn 8' Fagot 16' 

Skalmeje 4'
Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. To fri pe

dalkombinationer. Mekanisk traktur, mekanisk ma
nualregistratur, elektropneumatisk pedalregistratur, 
sløjfevindlader.

Tegnet af Rolf Graae. Hovedværket er placeret 
på nordpulpituret, foran tårnrumsbuen. Hoved- 
værksfacaden er nedskåret på midten og består 
af to pibefelter, der tilsammen danner et V. Ryg
positivet, hvis facadeudformning afspejler ho
vedværkets, er indfældet i pulpiturbrystningen. 
Svelleværket, der flankeres af det todelte pedal
værk, er anbragt i tårnrummet, med facade i 
buen; værkets jalousidøre er skjult bag et gitter
værk. Staffering svarende til stolenes, dvs. grå 
med blåt og forgyldning.

2) Flytbart kororgel, 1990, med seks stem
mer, bygget af Carsten Lund, Birkerød. Dis
position: Principal 8' (diskant), Gedakt 8', 
Gemshorn 4', Oktav 2', Sesquialtera II (dis
kant), Regal 8'. Manualomfang: C-f''' Delte re
gistre (c'/cs'). Temperering: Werckmeister III. 
Kilebælg. Skabsformet orgelhus med låger, af 
umalet egetræ.

†Orgler. 1) 1872, med 20 stemmer, to manua
ler og pedal, bygget af Daniel Köhne, Køben
havn, med genanvendelse af piber fra det tid
ligere orgel.165

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Bordun 8'
Viola di gamba 8' 
Oktav 4' 
Gemshorn 4' 
Nazardkvint 2 2/3' 
Oktav 2'
Mixtur 3 Kor 
Trompet 8'

Kopler: II-I og I-P. Svelle for Manual II.166 Mekanisk 
traktur og registratur.

Facade og orgelhus udførtes af egetræ efter 
Christian Hansens tegninger. Facaden prydedes 
af gitterværk og gesimser samt af fem restaure
rede englefigurer, muligvis hidrørende fra †epi- 
tafier. Orglet blev bemalet i flere farver.167 På 
nordpulpituret.

Manual II Pedal
Gedakt 8' Subbas 16'
Fugara 8' Principal 8'
Fløjte 4' Gedakt 8'
Gemsehorn 2' Oktav 4'

Oktav 2'
Basun 16'
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Fig. 47. S. Nikolaj kirke. Indre, set mod nord. LL fot. 1982. - St. Nikolaj church. Interior to the north.

2) 1930, med 26 stemmer, bygget af A.C. Za- 
chariasen, Århus, med genanvendelse af dele fra 
det tidligere orgel.

Hovedværk 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Gedakt 8'

Svelleværk 
Tectus 8' 
Quintatøn 8' 
Fugara 8'

Viola 8' Prestant 4' missioner:
Oktav 4' Gedaktfløjte 4'
Rørfløjte 4' Spidsgamba 4'
Nassat 2 2/3' Gemsehorn 2' Hovedværk Svelleværk
Superoktav 2' Sesquialtera 2 2/3-1 3/5' Bordun 16' Gedakt 8'
Mixtur 4 cor Obo 8' Principal 8' Quintatøn 8'
Trompet 8' Gedakt 8' Prestant 4'

Oktav 4' Fløjte 4'
Pedal Rørfløjte 4' Gemshorn 2'
Principal 16' Nasard 2 2/3' Siffløjte 1'
Subbas 16' Oktav 2' Sesquialtera 2 fag
Oktavbas 8' Nathorn 2' Scharf 3-4 fag
Gedaktbas 8' Mixtur 4-6 fag Ranket 16'
Choralbas 4' Cymbel 3 fag Oboe 8'
Oktavfløjte 2' Trompet 8' Regal 4'

1938 blev orglet ombygget og udvidet af A.C. 
Zachariasen, under påvirkning af nye historise- 
rende orgelidealer; blandt andet tilføjedes to ud
prægede renæssancestemmer, Ranket 16' og Re
gal 4', inspirerede af Compeniusorglet i Frede
riksborg slotskirke (DK. Frborg s. 1852-55). 
Orglet havde herefter 29 stemmer og to trans-

Pedal
Principal 16' 
Subbas 16' 
Oktavbas 8' 
Gedakt 8' 
Oktav 4' 
Mixtur III 
Basun 16' 
Ranket 16'* 
Regal 4'*

Basun 16'

Pneumatisk traktur og registratur, keglevindlader. 
De med * mærkede stemmer var transmitteret fra 
svelleværket.169

Kopler: II 16-1, II 4-1, I-P, II-P. 2 frikombinationer. 
Generalcrescendo. Pneumatisk traktur og registratur, 
keglevindlader.168
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Fig. 48-49 . Lysekroner. 48. Nr. 1 fra 1661, skænket af rådmand Christen Thomsen og Sophia Albrechtsdatter (s. 
2868). NE fot. 1994. 49. Nr. 2 skænket 1713, af borgmester Anders Grubbe og Sidsel Pop, sandsynligvis udført i 
1600’rne (s. 2868). LL fot. 1982. - Chandeliers. 48. No. 1 from 1661 donated by Christen Thomsen and Sophia 
Albrechtsdatter. 49. No. 2 donated in 1713 by Mayor Anders Grubbe and Sidsel Pop, probably made in the 1600s.

Facaden erstattedes 1930 med en fritstående, 
uindrammet pibegruppering (sml. fig. 47).170 I 
tårnrummet, bag buen.

Salmenummertavler, antagelig fra 1967, aflø
sende tavler fra 1930.54 1872 nævnes seks num
mertavler, ca. 600 numre og fire kasser til disses 
opbevaring;36 det fremgår ikke, om de er nye 
eller overført fra den gamle kirke.

Præsterækketavle, 1986, efter tegning af arki
tekt Per Axelsen, Roskilde, malet på panelvæg
gen i vestre korsarm. En *præsterækketavle, fra 
1700’rnes slutning, overført fra den nedrevne 
kirke (jfr. s. 2889), var 1910 i kapellet og flytte
des 1930 fra en krog ved orglet til tårnrummet. 
Siden 1972 i Holbæk Museum (inv. nr. 18.874).

Mindetavle, 1643, vedrørende staffering af †al- 
tertavle i den nedrevne kirke, se s. 2878. Indtil 
opstillingen af det nye orgel 1967 skjult bag ar
kivskab i gangen ved orgeltrappen, derefter på 
skibets østvæg, nær tårnet.

Lysekroner. 1) (Fig. 48) 1661, med stor, midt- 
delt hængekugle, der ender i lille drejet knop 
forneden. Til et skiveled over kuglen er fastgjort

ti s-formede lysearme med stor volut ved stam
men og bladskede omkring kugleled på midten. 
Midt på stammen sidder skiveled og højere 
oppe ti pyntearme med (fornyede?) spir. På 
hængekuglen graveret versalindskrift: »Anno 
1661 Chresten Tommesen Sophia AlbredtsDaa- 
ter«.171 Nu ophængt i skibets vestside ud for 
korsarmen.

2) (Fig. 49) skænket 1713, sandsynligvis ud
ført i 1600’rne. Stor hængekugle, hvorunder lille 
drejet knop; lige over kuglen findes et skiveled, 
hvortil er fastgjort otte s-formede lysearme med 
lille volut nærmest stammen og spinkelt kugle
led på midten. Flade lyseskåle. Mellem lysear
mene sidder pyntearme med bruskværk og for
oven småspir. Til et skiveled højere oppe på 
stammen er fæstnet to sæt pyntearme, et lidt 
større, som vender nedad, og et mindre ven
dende opad, begge med bruskværk. Imellem de 
to skiveled er et vaseformet. Over øvre skiveled 
tre vulster; på den øverste knæler en engel med 
foldede hænder. Forneden på hængekuglen ses 
graveret versalindskrift: »Borgemester Anders
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Fig. 50-51. Lysekroner. 50. Nr. 3 skænket 1716 af Anders Christensen Brink og Lene Nielsdatter, antagelig 
udført i 1600’rne (s. 2869). 51. Nr. 4 skænket 1725 af borgmester Anders Grubbe og Sidsel Pop (s. 2869). LL fot. 
1982. - Chandeliers. 50. No. 3 donated in 1716 by Anders Christensen Brink og Lene Nielsdatter, probably made in the 
1600s. 51. No. 4 donated in 1725 by Mayor Anders Grubbe and Sidsel Pop.

Grubbe og Hans Hustru Sidsel Pop Hafver For
æred Denne Krone Til Holbechs Kirke Anno 
1713«.172 Hænger nu i korets vestside.

3) (Fig. 50) skænket 1716, antagelig udført i 
1600’rne. Stor, midtdelt hængekugle endende i 
lille profileret knop. Til det nederste af stam
mens to skiveled er fæstnet otte s-formede lyse
arme, hvis indre volut ender i flad maske, til det 
øvre er fastgjort otte, midtdelte pyntearme. På 
hængekuglen ses graveret giverindskrift med 
versaler: »Lena Nelsdaater Anders Christensen 
Brinch« (i København)172 og følgende vers samt 
årstal:

»Mien Siuel dig Jesu fauner om 
Imens ieg haffer Tid og Rum,«
»Anno 1716«
»Som mig til Hielp i Söffne kom,
Lad mig betaencke Død og Dom«.

Nu ophængt i østsiden, nord for korsarmen.
4) (Fig. 51) skænket 1725. Kronen har stor 

hængekugle hvorunder lille, fladtrykt knop og 
otte store s-formede arme, hvis flade lyseskåle

har form som tredelte, godronnerede blade. Til 
stammens led er fastgjort to gange otte bruskede 
små pyntearme. På hængekuglen graveret gi
verindskrift, navnene med versaler i øvrigt skri
veskrift: »Givdet af Borgemester Anders Lau
ridsen Grubbe og Sidsel Hans Daater Pop. Hol- 
bek den lste Augustij Anno 1725«. Overført fra 
†klosterkirken, hvor den muligvis har hængt i 
givernes gravkapel (sml. nr. 3),26 nu nordligst i 
skibets vestside.

5) (Fig. 72) skænket 1725. Den sammenstyk
kede krone har stor, midtdelt hængekugle en
dende i lille profileret knop. På stammen sidder 
tre skiveled mellem kugle-og balusterled; til det 
nedre er fæstnet otte uforholdsmæssigt små s- 
formede lysearme, til de øvre bruskede pynte
arme med småspir. Over øvre kugleled flad
trykt, flakt ørn. På hængekuglen giverindskrift 
med versaler og skriveskrift: »Gived af Borge
mester Anders Lauridsen Grubbe og Sidsel 
Hans Daater Pop«. Overført fra †klosterkirken, 
hvor den kan have hængt i givernes gravkapel 
(sml. nr. 4), nu i tårnrummet.
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Fig. 52. Lysekrone nr. 6 skænket 1777 af Hans Olsen 
Sandøe og Karen Jensdatters fire børn (s. 2870). NE 
fot. 1994. - Chandelier no. 6 donated in 1777 by the four 
children of Hans Olsen Sandøe and Karen Jensdatter.

Tidligere hang kronerne på én række midt i 
skibet, siden 1930 i to rækker flankerende midt
gangen, jfr. i øvrigt de enkelte kroner.54

†Lysearm. Renæssancestil, med løve i orna
mentet, bronceret. Siges 1909 at være omdannet 
til gas; sad da ved prædikestolen.36 Forsvundet i 
hvert fald siden 1953.

To *lygter, o. 1900, af zink, firesidede, med 
glas i de tre sider og hank foroven. På oversiden 
er med hvid antikva malet: »Kirken«. 1950 
skænket af menighedsrådet til Holbæk Museum 
(inv. nr. 1.656a-b).

Kirkeskib (fig. 55), 1750, orlogsskibet »Nor
ske Løve«, skænket af købmand H. O. Sandøe, 
repareret på bekostning af datteren, Anne San
døe Walleau 7. nov. 1807,173 ifølge nu forsvundet 
malet indskrift, som 1910 var gengivet på en 
seddel klistret under skroget. Der stod: »Dette 
Skib, Modellen af Orlogsskibet den norske 
Løve, bekostet og ophængt 1750 af min Fader

6) (Fig. 52) 1777, med stor hængekugle, der 
ender i drueklase. Til skiveformet led lige over 
kuglen er fastgjort ti lysearme, hvorimellem ti 
små, knoppede pyntearme, foroven afsluttet 
med klokkeblomst. Tilsvarende pyntearme sid
der på skiveled højere oppe på stammen. På 
hængekuglen graveret giverindskrift med kur
siv, efternavnet med store bogstaver: »Til Tak
nemmelig Erindring Af Vindskibelige, Gud
frygtige og Kiærlige Forældre, Hans Olsen San
døe og Karen Jensdatter Er denne Lÿÿse=Krone 
bekostet af Deres Fiire Efterladte Børn; Anders, 
Jens, Marie, Anna Sandøe Og Halvtrediesinds- 
tyve Rigsdaler Skiænket til Holbechs Kirke Paa 
det deraf Renter kand aarligen kiøbes Lÿÿs til at 
brænde udi Den. Holbech den 25de November 
A° 1777«. Udenom indskriften ses graverede 
kunstfærdige rocailler. Ophængt i østsiden, ud
for korsarmen.

7) 1930,54 kopi af krone nr. 2. Hænger som 
pendant til denne, østligt i koret.

8-9) 1930,54 to mindre kroner i barokform, 
ophængt i korsarmene.

Fig. 53. Pengebøsse, muligvis skænket 1832 (s. 2866). 
LL fot. 1982. - Offertory box, possibly donated 1832.
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Hans Olsen Sandøe, Kjøbmand i Holbæk, har 
jeg Anne Sandøe Walleau ikke uden Hensyn paa 
Aarets Tildragelser ladet nedtage, og med sit 
Tilbehør fornyet igjen ophænge den 7 Novbr. 
1807. Atter nedtaget, og, med Tilbehør fornyet, 
igjen ophængt 6te April 1852. Vist vender Bla
det sig, og Danmarks Flaade, skal dække Nor
ges Kyst og over Sundet raade«.174 Stod 1947 
over døren mellem tårnrum og skib, nu op
hængt under orgelpulpituret.

Tårnur, signeret og dateret på urværkets jern
ramme: »Peter Mathiesen Copenhagen Anno 
1737«. Døgnværk med stiftgang samt kvarter- 
og timeslag, hvis aksler står vinkelret på gang
værket. På gangpaletternes kontravægt er ind
ridset: »No 118 Fornyet 1871. P. Chr. Louv. 
Kiøbenhavn«. En messingplade på træstolen 
under værket oplyser: »Tårnuret er restaureret 
1965. F. Bertram-Larsen«. Værkets smedejerns- 
ramme (længde 146 cm, bredde 67 cm, højde 
med ben og topvolutter 135 cm) er stemplet 
sammenskrevet HLP(?) og samlet med kiler. De 
otte lodrette jernstivere er forlænget nedefter 
som udadbøjede ben, foroven prydet med brede 
volutter. Endvidere er der fire lodrette stivere, 
hvori gangværket og de to slagværkslejer er an
bragt. De vandrette stivere er profilerede i en
derne. Slagværkernes aksler (tre i hver), hjul og

Fig. 55. Kirkeskib fra 1750, »Norske Løve«, skænket 
af Hans Olsen Sandøe, repareret 1807 på bekostning 
af datteren, Anne Sandøe Walleau (s. 2870). LL fot. 
1982. - Model of the ship »The Lion of Norway« from 
1750 donated by Hans Olsen Sandøe, repaired in 1807 at 
the expense of his daughter, Anne Sandøe Walleau.

Fig. 54. Udsnit af tårnur udført 1737 af Peter Mathie
sen, København, indskrift på smedejernsrammen 
(s. 2871). HS fot. 1993. - Section of the tower clock 
made in 1737 by Peter Mathiesen, Copenhagen, inscribed 

frame.

vinkelspærværker samt udløsningerne til slag
værkerne, synes oprindelige, mens valser, op- 
træksgear og vindfang er nyere. Der er blind
fælg i begge slagværker; i kvarterslagværket 
fungerer den som slagskive.

Gangværket er helt fornyet, tilsyneladende af 
P. Chr. Louv. Ved opførelsen af den nye kirke 
henvistes der til ham som »dygtig og erfaren«.51 
Han mente, der burde forfærdiges et helt nyt ur; 
imidlertid istandsattes det gamle værk. Pendul, 
ca. 2 m langt, af træ, dog er den gamle blylinse i 
behold. Viserværkerne, visere og skiver i tårnets 
nord- og sydside er karakteristiske for Louv. 
Skiverne har forgyldte romertal på sort bund, 
mens midtpartiet er blåt.

Værket renoveredes 1752 ved Peter Mathie
sen, 1760, 178225 og 1792.88 1842 ønskedes et nyt
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Fig. 56. Klokke nr. 1 fra o. 1450, tilskrevet Hans Niel
sen (s. 2872). - Bell no. 1 from c. 1450, attributed to Hans 
Nielsen.

ur af en anden og lettere konstruktion med både 
time- og minutvisere, men kirken formåede 
ikke at bekoste det. 1915 istandsattes uret af F. 
Bertram Larsen (jfr. messingplade).

Ved opsætning 1978 af klokkespil, flyttedes 
urværket, som tidligere stod lige ud for ski
verne, mod øst af hensyn til spillekabinen. Sam
tidig opsattes der elektrisk optrækning, ligesom 
hamrene løftes elektrisk. Dele fra værket, bl.a. 
hamre, ligger på loftet under spillekabinen.

Klokker. 1) (Fig. 56) o. 1450, tilskrevet Hans 
Nielsen (Johannes Nicolai).175 Tvm. 90 cm. Om 
halsen latinsk indskrift med reliefminuskler: 
»Alpha et o(mega) b(e)u(fejl for n, e)dic(tus) 
d(ominu)s ho(m)o rex gl(ori)e veni cu(m) pace 
amen« (Begyndelse og ende, o velsignede Gud
menneske, ærens konge kom med fred, amen). 
To segl flankerer ordet amen og et muligt stø
bermærke (fig. 57) med uidentificeret rand
skrift, som af Uldall er sammenstillet med det 
på klokke nr. 1 i Benløse (DK. Sorø s. 419). 
Omkring indskriften og på slagkanten ses ram
meliste. Ophængt i slyngebom.

2) (Fig. 59) 1611, støbt af Borchart Gelgiesser 
(Quellichmeyer), tvm. 111 cm. Om halsen to 
rigt udformede borter med akantusbladværk

Fig. 57. Støbersegl? på klokke nr. 1, sml. fig. 56 (s. 2872). LL fot. 1982. - Foundry master’s marks? On bell no. 1, cf. 
fig. 56.
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Fig. 58. Udsnit af bort hvorunder kirkeværgernes bomærke flankeret af initialer, sml. fig. 59 (s. 2873). LL fot. 
1982. - Detail of border and below, the personal mark of the churchwardens flanked by their initials, cf. fig. 59.

(fig. 58). Herimellem indskrift med reliefversa
ler på latin, dansk og tysk, i to linjer adskilt af 
rammelister: »Spes mea Christvs est Chriesten 
Rasmvsson Henni Bravnschweigk Kiercke- 
werge till Holbecke Kercke verbvm domini ma
net in æternvm gos mich Borchart Gelgieser 
anno domini 1611« (Kristus er mit håb. Christen 
Rasmussen, Henning Braunschweig kirkeværge 
til Holbæk kirke. Herrens ord varer evindeligt. 
Borchart Gelgiesser (Quellichmeyer) støbte mig 
år 1611). Lige under den nedre bladbort ses kir
keværgernes bomærker flankeret af deres initia
ler. På slagkanten er tre rammelister.

1892 var den største klokke sprunget. Firmaet 
L. Ohlson & Søn i Ystad påtog sig at istandsætte 
den på stedet, så at man undgik at bryde hul i 
tårnet, hvilket måtte ske, hvis den skulle om
støbes.176 Ophængt i slyngebom.

En tredje *klokke, støbt 1725 til klosterkirkens 
spir (jfr. s. 2891), overførtes ligeledes fra den 
nedrevne kirke, men er flyttet til kapellet fra 
1928 på Østre kirkegård (s.d.).

Klokkespil, fra 1978, leveret af firmaet Thu- 
balka, Vejle, med 37 klokker støbt af Eijsbouts i 
Holland, skænket af Kristine Pedersen, Hol
bæk.177

Klokkestol, 1978, af stål, opstillet i forbindelse 
med etablering af klokkespil.

Fig. 59. Klokke nr. 2 støbt 1611 af Borchart Gelgiesser 
Quellichmeyer (s. 2872). LL fot. 1982. - Bell no. 2 cast 
in 1611 by Borchart Gelgiesser Quellichmeyer.
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Fig. 60a. *(Relikvie)skrin. De oprindelige dele an
tagelig fra 1500’rne, kassen fornyet 1870 (s. 2875). I 
NM. NE fot. 1993. — *Casket (reliquary). The original 

fittings presumably date from the 16th century, the box was 
renewed in 1870.

INVENTAR I DEN NEDREVNE KIRKE
Oversigt. Om det middelalderlige inventar haves kun 
få oplysninger. 7. sept. 1456 skænkede Christian I.s 
dronning, Dorothea, kalk, bog, messerede (brugs
genstande ved den katolske messe) og alterklæde for 
at afholde en evig daglig messe.14 Ingen af disse gen
stande vides at være bevaret, men fra samme tid 
stammer kirkens ældste klokke formentlig støbt af 
Hans Nielsen, der virkede ved midten af 1400’rne.

1500’rne er dårligt belyst; skriftlige kilder eksisterer 
næppe og inventarstykker heller ikke. Dog står der i 
Nationalmuseet et, ganske vist stærkt renoveret, (re
likvie) skrin, som ved kirkens nedbrydning blev fun
det under altret, og hvortil findes en parallel i Tysk
land.

Vedrørende 16-1700’rne er kendskabet langt bedre. 
Oluf Brockenhuus nåede at markere sin korte lens- 
mandstid, 1651-53, med opstillingen af en prædike
stol, og hans efterfølgers våben samt årstallet 1657 sås 
på en pulpiturstol i sydsiden. Endvidere haves adskil
lige oplysninger om gaver fra byens borgere enten i 
form af inventar eller midler til dettes vedligehol
delse. Rådmand Søren Nielsens enke skænkede såle
des 200 rdl. til staffering af en altertavle; herom min
der en bevaret stentavle fra 1643, og 1661 udstyrede 
rådmand Niels Nielsen kirken både med et korgitter 
og en lysekrone. Sidstnævnte donation skal antagelig 
ses i lyset af Svenskekrigenes afslutning, da kirken 
endvidere modtog adskillige stykker altersølv, som 
dog blev renoveret eller helt omdannet et lille hun
drede år senere. 1672 lod borgmester Anders Schult

og hans hustru indrette et dåbskapel med deres be
gravelsesplads nedenunder. Hertil bekostede de for
uden gitret med mindetavler i form af to endnu be
varede topstykker også fonten; og i 1700’rnes første 
årti forærede de alterklæde, messehagel og en dørfløj 
i indgangen til våbenhuset. Rådmand Jens Rasmussen 
forsynede 1684 fonten med et dåbsfad, og de endnu 
eksisterende alterstager var en gave i året 1699.

Kort før sin død 1723 overdrog købmand Peder 
Pedersen 4000 rdl. til kirken. Kapitalen skulle anven
des til et smukt kirkespir med en god klokke, som 
blev leveret 1725 af Friederich Holtzmann, og til et 
orgelværk opstillet 1726. Restsummen sattes på rente 
til kirkens gavn og bedste samt til vedligeholdelse af 
orglet og hans begravelse.178 I løbet af 1700’rne gav 
også andre af byens fremtrædende borgere en sum til 
kirken, hvis renter bl.a. var bestemt til vedligehol
delse og rengøring af de lysekroner, testator havde 
skænket, og til indkøb af lys, som kunne være en 
ganske betydelig udgiftspost.179 Om »de salige Pach- 
sers« 500 rdl. nævnt på deres mindetavle havde man 
1715 »ingen oplysning«, mens amtsskriver og borg
mester Mads Nielsen Linds gave var beregnet til lys i 
gangen og ved kirkedøren under prædiken. Tilsva
rende hedder det 1727, at der af renten fra kancelliråd 
og borgmester i Ålborg, Henrik Grotums, legat skal 
forskaffes vokslys til de af borgmester Grubbe givne 
to lysekroner og -arme på hver julehøjtid og nytårs
dag til aftensang samt til vedligeholdelse af hans be
gravelse. Henrik Grotums første hustru var enke ef
ter Holbæks borgmester, Lars Christensen, †1708, og 
efter hendes død ægtede Ålborg-borgmesteren An
ders Grubbes enke, Sidsel Pop. Anders Grubbe havde 
også selv givet et beløb til indkøb af lys til de af ham 
ophængte lysekroner.38 Endvidere fremgår det af 
mindetavlen over ham, at han havde doneret alter
skranken. Endelig forærede Hans Olsen Sandøe og
Fig. 60b. *(Relikvie)skrin, sml. fig. 60a, set bagfra. - 
Back of *casket (reliquary).
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Karen Jensdatters børn, Anders og Anna, 1778 50 rdl. 
til lys i den lysekrone, som de tidligere havde be
kostet. 1807 betalte datteren en istandsættelse af kir
keskibet, der var en gave fra hendes fader.

Den megen ringen med klokkerne i forbindelse med 
kongelige dødsfald voldte ikke sjældent skade på så
vel klokker som tømmer. I erkendelse heraf synedes 
klokkerne, før der 1730 blev ringet for Frederik IV, 
hvorefter tømrer Hans Olsen og smed Rasmus Jensen 
betaltes for reparationer.38 Alligevel blev det året efter 
nødvendigt at udbede sig stiftamtmand Johan Ludvig 
von Holsteins og biskop Christen Worms godken
delse af udbedring af den store skade på den store 
klokkes tømmerværk.180 I anledning af den kongelige 
begravelse blev der holdt prædiken, og til dagen lod 
kirken gøre 35 små og et stort vokslys.38

I forbindelse med forberedelserne til en større 
istandsættelse solgtes en del materialer o.a. ved of
fentlig auktion 5. nov. 1840. Det drejede sig for in
ventarets vedkommende især om døre og paneler 
samt balustre. Og igen efter indvielsen af den nye 
kirke bortauktioneredes 28. aug. 1871 altertavle, præ
dikestol med himmel og døbefont. Handlingen blev 
bekendtgjort i Berlingske Tidende, Holbæk Amts 
Avis og Holbæk Posten samt ved trommeslag i byen. 
Stykkerne indbragte henholdsvis 50, 31 og 10 rdl. 
mod vurderingens 300, 150 og 30 rdl.; de købtes af 
københavnske antikvitetshandlere. Altertavle og font 
af Ludvig Brock, prædikestolen og dens himmel af 
Christian Stavnsholm, mens S. Henriques underhån
den erhvervede et fontegelænder, to rammer og 
nogle figurer for 80 rbdl.181 29. juli samme år havde 
biskoppens stedfortræder tilbudt Direktionen for de 
antikvariske mindesmærkers Bevaring (Nationalmu
seet) den »ældre« altertavle, prædikestol og font, men 
de pågældende genstande fandtes ikke egnede til ind
lemmelse i museet.182 Samtidig henstilledes dog, at 
gravminder fra den gamle kirke, ikke fjernedes fra 
området.

Foruden ved auktion anføres en del genstande at 
være solgt underhånden, og endelig siges nogle at 
være »opslidt«.183

Vedrørende inventarets farveholdning fremgår det, 
at de fleste af de på en auktion 1840 solgte genstande 
var blåmalede, men i forbindelse med istandsættelses
arbejder nævnes også grønt, hvidt og perlefarve, som 
brugtes ved reparation på stolene 1848 og til alterfo
den 1862.36 I et overslag fra 1846 til en ikke realiseret 
hovedreparation foresloges den tids yndede egetræs- 
farve påført prædikestolen, stolestaderne og den store 
indgangsdør.31

†Alterbord, muret. 1847184 siges der bag altret at 
være en mærkelig hvælving forbundet med mu
ren bagved. Den mentes at være brugt til »et 
eget øjemed«, der, lidt fantasifuldt, forklaredes

således: »Lige for midtfeltet af alterbladet, hvil
ket felt har i katolicismens tid været til at udtage 
og deri at indsætte et andet«. Det formodedes, 
at man der havde haft et madonnabillede, som 
munkene efter omstændighederne lod græde el
ler ved synlige tegn glæde sig. Det forekom 
meddeleren vanskeligt at tænke sig denne hvæl
ving, hvorpå et par mennesker kunne finde 
plads, til andet øjemed. I dag virker forklaringen 
mindre sandsynlig, og der kan kun gisnes om 
brugen og henvises til et arrangement i Raklev 
(s. 1386, fig. 13), hvor hensynet til menighedens 
offergang er bragt i forslag.

Fra en †helgengrav indsendte provst Smith 
1808 en *dæksten af grøn porfyr (serpentino 
verde antigo), som havde ligget over fordyb
ningen i alterbordet. Stenen kan ikke identifi
ceres med sikkerhed, og de to stykker, som kan 
komme på tale, er kun delvis bevaret, hvorfor 
det ikke er muligt at danne sig en forestilling om 
gravens størrelse. I Nationalmuseet (inv. nr. 
D52-1970 el. D53-1970).

*(Relikvie)skrin (fig. 60). De oprindelige dele 
er antagelig fra 1500’rne, mens selve kassen blev 
fornyet 1870 med bibeholdelse af enkelte gamle 
stykker træ.185 Også lågets hank og låsen på for
siden, der begge er yngre, stammer formentlig 
fra dette tidspunkt. Et identisk, velbevaret 
skrin, som dateres til 1500’rne, hører til domkir
keskatten i Fritzlar nær Kassel.186

Skrinet er af eg, ligesom de småstykker, der 
er bevaret af det oprindelige; det måler ca. 20x12 
cm, højde 12 cm. På oversiden er fastgjort et 
fåtal små plader af ben, ca. 1,6-1,8 cm i kvadrat; 
på samme måde må de lodrette sider have været 
udsmykket med plader i skaktavlmønster, som 
det ses på parallellen i Tyskland, der er beklædt 
med tavl skiftevis af lyst ben og mørkt, næsten 
sort horn. Skrinet står på halvkugleformede 
fødder af messingblik (en mangler), og tilsva
rende kugler er fæstnet til lågets hjørner (kun to 
bevaret). Langs kanterne sidder bånd af messing 
med drevet eller indpunslet kuglemønster. Lig
nende bånd med tovstav er fastgjort til låg og 
sider, to på hver kortside, tre på låg og bagside. 
Den oprindelige hank må antages på midten at 
have haft en kugle af messing svarende til hjør
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nernes, som den eksisterende på skrinet i Fritz- 
lar. Tilsvarende er forsidens lås sandsynligvis 
fornyet i stil med den originale, men uden ind- 
punslede zigzaglinjer.

Sammen med skrinet fulgte brudstykker af et 
eller snarere flere *relikviegemmer dannet af bly
plader omsluttende nogle stykker stof, hvoraf to 
var bundet sammen i en knude; desuden var der 
nogle borter gennemtrukket med irret metaltråd 
og pyntede med et lille stykke forgyldt sølvblik. 
1993 er der foretaget en nøjere undersøgelse af 
tekstilerne, som viser, at den ene af de to små 
sammenknyttede stofpakker rummede knogle
stumper, den anden træsplinter. Derudover fin
des små fragmenter, ca. 2 - 5 cm, af 13 for
skellige stoffer. Alle har kæde og skud af silke, 
syv er lærredsvævning (et med stribemønster), 
et fløjlsvævning (muligvis en relieffløjl med luv 
i to højder), et damaskvævning, to samitum- 
vævning (stoffet har været mønstret, foruden 
brunt ses en blå farve) og endelig er et bånd
fragment repsvævning. Det måler ca. 4 mm i 
bredden og er kantet med to metaltråde, som nu 
er stærkt korroderet. Af et af stykkerne i lær
redsvævning, et meget tyndt, fint stof, findes to 
knaplignende fragmenter lavet ved, at der om
kring en lille tut af stoffet er viklet en tråd.

Endelig var der *relikvier angiveligt i form af 
to små stykker af et kranium, en tand, to styk
ker af en armknogle, to fingerben og tre stykker 
af ribben samt små klumper tang.

Skrinet eller dets placering omtales ikke i de 
skriftlige kilder. Hvorvidt relikvierne på et tids
punkt har ligget i det eller i alterbordets helgen
grav, er heller ikke oplyst, ligesom der ingen 
billedfremstillinger findes til vejledning for be
stemmelsen af skrinets oprindelige funktion. 
Det kan teoretisk været skænket til kirken længe 
efter forfærdigelsestidspunktet, og relikvierne 
kan være samlet fra flere af de fjernede sidealtre. 
Ved kirkens nedbrydning 1869 fandtes skrinet 
sammen med de løse genstande »under altret«, 
hvorved kan menes både alterbord og altertavle, 
og overleveredes 1870 af kirkeinspektionen i 
Holbæk til Nationalmuseet (inv. nr. D600).

†Alt er kl æder. 7. sept. 1456 modtog sortebrød- 
reklostret af dronning Dorothea et ikke nær

mere beskrevet alterklæde.14 Velbyrdige Georg 
Schultz [fejl for Anders Schult?] og hans »kiere- 
ste« skænkede 1705 et nyt klæde af samme stof 
som messehaglen, dvs. af rødt sølvmor med 
guldblomster i. Samme år omtales foruden et 
gammelt af fløjl, et andet gammelt besat med 
adskillige figurer. 1711 købtes silke og hager til 
at sy i alterklæderne, og 1720 forbedredes alter
klædet med ¾ alen »latton«;25 tilsvarende brugtes 
1728 1 alen brunt lærred.38 1790 og igen 1816 
nævnes et karmoisinrødt klæde med silkefrynser 
givet af en ubekendt person,26 og 1804 et gam
melt rødt fløjlsalterklæde samt et af samme tøj 
som messehaglen, dvs. det af Anders Schult 
skænkede.511857 burde et nyt klæde anskaffes.130

†Altertavle (fig. 61), fra 1600’rnes anden fjerde
del, dog før 1643 da den stafferedes, jfr. minde
tavle (ndf.).187 Tavlens udseende kendes fra et 
noget tåget fotografi taget før den gamle kirkes 
nedrivning og fra et par kortfattede omtaler 
samt Christian Hansens projekt (fig. 11c). I et 
overslag 1840 over malerarbejde ved kirkens på
tænkte istandsættelse nævnes altrets tre histori
ske stykker og fire søjler, der skulle males brune 
og lakeres.31 Ved salget 1871 er den beskrevet 
således: En stor altertavle fra Christian IV.s tid 
bestående af en stor og en mindre tavle med bas- 
relieffer og mange fritstående figurer udskåret i 
træ.36 Fotografiet viser en arkitektonisk opbyg
get tavle med portalformet nadverrelief i stor
stykkets midtfelt, som flankeres af ialt fire søjler 
med prydbælte, hvori englehoved? I nicherne 
mellem søjlerne er anbragt statuetter: til venstre 
Troen, til højre Kærlighed; de rektangulære fel
ter over nicherne rummede muligvis våbener, 
der kunne tænkes at stå for kirkens patron, dr. 
Laurids Mortensen Scavenius, som efter Daniel 
Knopfs død 1625 overtog Præbendet Syv ved 
Roskilde domkirke.188 I vingerne, som er opløst 
i bruskværk, indgår små konsoller, hvorpå står 
henholdsvis Moses og Johannes Døberen. Po- 
stamentet har glat, rektangulært felt, hvorover 
kraftigt bjælkelag og under det midterste par 
storsøjler knægte med engle? Til siderne ud
skårne vinger.

Over storsøjlerne synes også at være anbragt 
knægte, som bærer den brudte gesims. Top
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Fig. 61. †Altertavle fra 1600’rnes anden fjerdedel, fotograferet inden klosterkirkens nedrivning (s. 2876). Til 
venstre ses Peder Pedersens *epitafium (s. 2910) og til højre Anders Andersen Borchs (s. 2904). Ældre fot. i NM. 
- †Altar-piece from the second quarter of the 17 th century, photographed prior to the demolition of the old church. To the left, 
wall monument for Peder Pedersen and to the right for Anders Andersen Borch.

stykket rummer Gravlæggelsen flankeret af her
mer (den søndre kvinde), og det rektangulære 
topfelt muligvis Opstandelsen. Da feltet er op

tegnet på fotografiet, kan det vanskeligt afgøres; 
ydermere nævner beskrivelsen kun to relieffer. 
På siderne, nærmest fastgjort til gesimsen, ses

Danmarks Kirker, Holbæk amt 194
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Fig. 62. *(Side)altertavlefigur fra o. 1450 (s. 2879). I 
NM2. Ældre fot. i NM. - *Figure from c. 1450 altar- 
piece for a side altar.

gennembrudte, bruskede vinger, hvorpå spir. 
Øverst en figur, som synes at fremstille den Op
standne.

Tavlen er blevet sammenholdt med den i 
Undløse; på grundlag af det eksisterende mate
riale kan spørgsmålet om fælles oprindelse dog 
næppe afklares.

1871 solgtes tavlen på auktion til antikvitets
handler Ludvig Brock, København.181 Før salget 
28. aug. var der gjort forgæves forsøg på at be
vare den, således påpegede arkitekt F. Uldall 
15. aug. 1871 overfor Direktionen for de anti

kvariske Mindesmærker, at han »på en Reise 
med Dampskibet op ad Limfjorden« tilfældigt 
havde erfaret, at man allerede sidst på måneden 
ville bortauktionere altertavle, prædikestol og 
øvrigt billedskærerarbejde (jfr. oversigten).189

5. marts 1876 skrev pastor Rosenstand fra 
Horsens til direktøren for Museet for nordiske 
Oldsager, J. J. A. Worsaae om en stor udskåren 
altertavle fra 1621, der nogle år tidligere var ned
taget fra en sjællandsk kirke [med samtidig 
skrift er tilføjet: Altertavlen i den nedbrudte 
kirke i Holbæk]190 og nu ejedes af antikvitets
handler Brock i Store Strandstræde. Pastoren 
havde fået tilsendt en tegning af tavlen for mu
ligvis at få den anbragt på alterbordet i Vor Frel
sers kirke til erstatning for et trækors. Den men
tes at ville blive en udmærket pendant til prædi
kestolen.191 Tanken blev imidlertid ikke virke
liggjort, og i 1884 var der igen interesse for at 
erhverve tavlen. Sognepræsten ved S. Peders 
kirke i Næstved udbad sig Worsaaes »kyndige 
Udtalelse om Altertavlens Værd«. Det fremgår, 
at antikvitetshandleren i mellemstunder havde 
solgt tavlen til grev Moltke-Hvitfeldt i Paris, 
som tænkte at anvende den til dekoration i sin 
private bolig. Da tavlen imidlertid efter sigende 
henstod i de kasser, hvori den var blevet sendt til 
Paris, havde kirkeinspektionen overvejet at er
holde den til S. Peders kirke,192 om muligt som 
gave fra ejeren, der anførtes at være enten den 
daværende gesandt (ovennævnte grev Gebhard 
Léon Moltke-Hvitfeldt, †1896) eller en afdød 
broders enke. En uge senere svarede Worsaae, at 
han meget vel erindrede altertavlen, hvis for- 
bliven i kirken i Holbæk han meget søgte at an
befale, ligesom han forgæves havde stræbt at 
standse dens salg ved auktion. Men tavlen kom 
heller ikke til Næstved. Tre figurer, som Fre- 
deriksborgmuseet o. 1905 modtog som testa
mentarisk gave fra grev Joachim Sigismund 
Ditlev Knuth (legationssekretær i Paris 1871— 
84), opgives at hidrøre fra altertavlen. En sam
menligning med det ovenfor omtalte fotografi 
(fig. 61) synes imidlertid at afkræfte antagelsen.

Mindetavle, 1643. Tavle af brunt marmor, med 
fordybet versalindskrift: »Til dete Herrens Husis 
Beprydelse hafver hans Tienerinde Else Ras-
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mvsdater s(alig) Søfren Nielsens forige Rad
mand her i Holbech, hans Efterleeversche gifvet 
to hvndre Rigsdaler till Altertaflens Stafering. 7. 
Avgvsti Anno 1643«. Tavlen hang ved 1700’rnes 
midte »næst ved siden af Jakob Willumsens epi
tafium neden i kirken ved fruentimmerstolene« 
(dvs. i nordsiden),193 vel som 1847 indmuret i 
den første, dvs. vestligste af højkirkens piller, 
over for Willumsens epitafium, som da var flyt
tet til nordre sidegang.184 Overflyttet til den ek
sisterende kirke; om placeringen der, se s. 2868.

*(Side) altertavlefigur (fig. 62), o. 1450, forestil
lende Maria. Figuren har formentlig indgået i en 
gruppe, der sandsynligvis skildrede Marias him
melkroning,194 jfr. eksempelvis Skellebjerg (s. 
1037 med fig. 16). Gudsmoderen, 114 cm høj, 
sidder på en bænk, hvoraf ses en lille rest i ven
stre side. Det ægformede hoved er fremstillet 
frontalt, let foroverbøjet, med bølget hår, der 
falder i lange lokker over skuldrene og næsten 
når albuerne. Kun rester af kroneringen er be
varet over den høje pande, ligeledes mangler 
begge underarme. Maria er iklædt fodsid kjole 
hvorover kappe, der ligger glat om skuldrene 
og danner rolige folder over skødet. Langs kap
pens kanter ses to rækker trædyvler, der snarest 
må opfattes som afbrudte blomster eller sten, 
skåret i træ, jfr. eksempelvis en Birgittafigur i 
Törnevalla i Östergötland, Sverige.195 1964 
kommet fra privateje til Nationalmuseet (inv. 
nr. D12/1964).

†Alterkalk. 7. sept. 1456 modtog kirken en 
kalk af dronning Dorothea.14 †Altersølv, skænket 
1660. Kalken, der omtales i inventariet 1705 som 
en lille forgyldt kalk, der vejede 27 lod,25 ændre
des 1715, disken 1707 og kanden 1711. Alle tre 
dele bruges i den eksisterende kirke (s. 2861f.).

Oblatæske (fig. 64), skænket 1655 af Nicode- 
mus Gaupius von der Thann, overført til den 
eksisterende kirke (s. 2863).

†Alterkande, skænket 1612, omdannet 1725, 
overført til den eksisterende kirke (s. 2863).

†Sygesæt. 180451 nævnes foruden sygesæt nr. 1 
(beskrevet s. 2864), en lille sygekalk og disk af 
sølv, med flaske og futteral, vægt 25 lod 1 kvint, 
givet af købmand Christen Nicolay Lind i Hol
bæk, der døde år 1800.196

Fig. 63. Alterkande nr. 2 omdannet 1725 af Jens Klit- 
gaard, København, af kande skænket 1612 (s. 2863). 
LL fot. 1982. - Wine jug no. 2 made in 1125 by Jens 
Klitgaard, Copenhagen, from a jug donated in 1612.

Fig. 64. Oblatæske skænket 1655 af Nicodemus Than 
(s. 2863). LL fot. 1982. - Wafer box donated in 1655.

194*
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Alterstager, skænket 1699 af Else Christine Eg
gers, overført til den eksisterende kirke (s. 
2864). †Alterstager. Et par gamle messingstager, 
der vejede 1 lispd. 15 pd., blev 1761 omgjort til 
fem små og en lysesaks.197 Et inventarium 1840 
nævner to bliklysestager med lamper,26 hvor
med sandsynligvis tænkes på de ved denne tid 
hyppigt forekommende såkaldte blikalterlys, 
jfr. f.eks. Søndersted.198

Alterkrucifiks, skænket 1782 af guldsmed Ni
colai Linde, København, overført til den eksi
sterende kirke (s. 2864).

†Røgelsekar? 1723 blev ildfadet repareret.38 Ud 
fra oplysningen kan det ikke afgøres, om det var 
et røgelsekar, der brugtes til at hente ild i eller et 
yngre ildkar anskaffet til formålet, sml. bevaret 
ildkar i Alslev (DK. Ribe s. 2022).

†Messehagler. 1705 omtales en ny af rødt sølv
mor »med guldblomster i«, skænket af Anders 
Schult [Georg Schultz] og hans kæreste. Des
uden en rød fløjlsmessehagel med guldkniplin
ger om.25 Den første nævnes i inventariet 1804, 
men ansås 1822 ikke længere for at være anstæn
dig, hvorfor en ny burde anskaffes, hvilket skete 
året efter.199 Fløjlshaglen synes at have eksisteret 
endnu 1828. 1834 opføres en ny messehagel af 
rødt fløjl med guldtresser,26 og 1836 indtægten 
for den til guldtrækker Cohen solgte gamle ha
gel.200

†Alterskranke(r?), fra 1700’rnes første fjerde
del? Alderen på den skranke, der ændredes ved 
kirkens istandsættelse 1840 kendes ikke, så lidt 
som dens nærmere udformning, blot vides, at 
den havde syv knopper, som skulle afdrejes, sli
bes og poleres,31 samt at 17 forgyldte balustre 
derfra solgtes ved samme lejlighed. Det kan 
være den skranke, Anders Grubbe, borgmester 
(1705 til sin død 1725), skænkede ifølge indskrif
ten på hans epitafium (nr. 7). I maj 1841 anskaf
fedes fem »madrasser« og karmoisinrødt klæde 
samt frynser og shirting til knæfaldet omkring 
altret. Gelænderet om alterfoden samt 15 (nye?) 
balustre blev forgyldt og lakeret.36

*Fontekumme, romansk, af rødlig granit, tvm. 
71 cm, højde 38 cm. I mange år brugt som 
blomsterkumme i en have ved Vintremøller,201 
hvis ejer, proprietær Oppermann, overførte den

til Solbjerg kirkegård, hvor den har fundet an
vendelse som kirkegårdsmonument (s.d.). Det 
er dog usikkert, om den virkelig har stået i den 
gamle klosterkirke.

†Font, skænket 1672 af borgmester Anders 
Schult og hustru Elsebeth [Hansdatter] Drejers 
ifølge oplysning fra midten af 1700’rne.193 Sand
synligvis er der tale om både fontegitret (jfr. 
ndf.) og selve døbefonten, der 1847 omtales som 
et »efter den tids smag smukt arbejde«, hvor
med antydes, at det har drejet sig om en font fra 
1672 og næppe en ældre.184 Om en mulig repara
tion 1787, se (†)fontegitter. Ifølge et overslag fra 
1840 skulle den males, bronzeres og lakeres.31

1871 solgtes fonten, som var af træ, på auktion 
til antikvitetshandler Ludvig Brock, Køben
havn, dog således at køberen først efter den nye 
kirkes indvielse kunne modtage fonten, der - 
modsat altertavle og prædikestol - skulle bruges 
i interimskirken.181 Dåbspladsen var indrettet 
over en begravelse i nordre sidegangs østre 
hjørne og aflukket fra kirken ved et højt tral
værk, se (†)fontegitter.

Dåbsfad, o. 1550, overført til den eksisterende 
kirke (s. 2865).

†Dabsfad. Et inventarium, vistnok fra 1705, 
nævner et messingfad, der vejede 12 pd.,25 an
tagelig identisk med det, hvis indskrift 1758 
gengives: »Haab og troe paa Herren. Hand 
schall aldrig forlade sine. I.R:S.W.-E.N.D.« og 
på randen: »Til dette Guds Huuses Ære og Hol
bæk Kirkes Funtes Prydelse haver Jens Rasmus
sen Wiwel Raadmand i Holbec med sin Elske
lige Kiere hustrue Else Niels Datter foræret 
dette Funte Fad d. 24 Novembr. 1684 -udi hans 
fulde Alders Aar og Dag 39«202 (sml. †muret be
gravelse nr. 5). Inventarierne 1804 og 1840 op
fører uden nærmere beskrivelse et messing
fad,203 som kan være dette eller det eksisterende.

*Dåbskande (fig. 66), o. 1850, fra pottemager 
Lars Hansen Lunds værksted i Holbæk.204 Af ler 
med brungul glasur både indvendig og udven
dig, 30 cm høj. Omvendt pæreformet korpus 
med kort smal hals og fortykket mundingsrand. 
Lille hank med fingermærker forneden. Brugt 
til at bære varmt vand til fonten ved barnedåb. 
1923 skænkedes den af graver og forhenværende
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pottemager Johan Chr. Lund til Holbæk Mu
seum (inv. nr. 1.697).

†Dåbskande. 1705 nævnes en messingkande, 
der vejede 3½ pd.25 1768 siges den at være bort
kommet for mange år siden, uden viden om 
hvordan det var gået til.26

*Dåbshåndklæde, af hvidt hørlærred. Ved den 
ene ende en bred bort, ved den anden en smal; 
begge steder trendefletning med frynser. 1946 
skænket Holbæk Museum (inv. nr. 8.012).

†Fontehimmel. 1847184 beskrevet som et pyra
midalsk dække hængende i en kæde, der istand
sattes 1852.36 Derovenpå Jesus som døbes af Jo
hannes.

Af et (†)fontegitter foræret 1672 af borgmester 
Anders Schult205 er bevaret to *topstykker, der 
tjente som epitafium over borgmesteren og hans 
familie, idet det rum, gitret indrammede, ikke 
blot fungerede som dåbsplads, men også som 
begravelsessted for donator (jfr. †gravkapel 
nr. 2). Blandt de få eksempler på en beslægtet 
kombination af dåbsrum og begravelsessted kan 
nævnes Nykøbing kirke på Falster, hvor giver
nes to epitafiemalerier dog fra begyndelsen sy
nes at have været ophængt på væggen.206

Oplysninger i forbindelse med gitrets repara
tioner og salg ved kirkens nedrivning kan give 
en vag forestilling om dets udseende. 1787 tog 
(snedker) Jens Cordt Lund alle piller (søjler eller 
pilastre) og zirater af dåben, dvs. font eller sna
rere gitter;207 dette beskrives 1847 som et højt 
tralværk lig det tidligere korgitter, der var fjer
net få år forinden.184 Det har antagelig bestået af 
et panel, hvorover enten søjler som eksempelvis 
i Helsingør S. Olai kirke og Køge S. Nicolai, el
ler trælister anbragt vinkelret på hinanden som 
Gammelkøgegaards pulpitur.208 »Omkring fon
ten« eller som det også siges på gesimsen,25 dvs. 
gesimsfrisen, læstes 1758: »Lader de smaa Børn 
komme til mig. Mark. 10, 14«.

De to eksisterende *topstykker var anbragt 
henholdsvis over døren mod kirken (det med 
maleri af Anders Schult, hans kone og fire børn, 
fig. 108)209 og på den vestre side, dvs. mod nor
dre sideskib (fig. 109); sidstnævnte rummede 
gravskriften, hvori indgik oplysningen om, at 
ægteparret havde bekostet fonten. Topstyk

Fig. 65. Dåbsfad fra o. 1550, af messing (s. 2865). NE 
fot. 1993. - Brass baptismal dish c. 1550.

Fig. 66. *Dåbskande fra o. 1850 udført i pottemager 
Lars Hansen Lunds værksted, Holbæk (s. 2880). Hol
bæk Museum fot. 1985. - *Baptismal ewer c. 1850, 
made by Lars Hansen Lund’s pottery, Holbæk.
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Fig. 67. *Topstykke fra †fontegitter skænket 1672 af borgmester Anders Schult, sml. fig. 68, 108 og 109 (s. 2881). 
På den anden side er malet fremstilling af ham, hans hustru og deres børn. I Holbæk Museum. NE fot. 1993. - 
*Top piece from †font screen donated by Mayor Anders Schult in 1672, cf. fig. 68, 108 and 109. On the other side a painting 
depicting the mayor, his wife and their children. In Holbæk Museum.

kerne er ca. 80 cm høje og 125 cm brede; de 
hviler på en 95 cm bred fodliste og afsluttes for
oven med en 21 cm bred konsol hvori dyvel til 
fastgørelse af en figur. Rammeværket er grønt 
med gyldne kanter hvorpå lidt hvidt og rødt. 
Tavlernes maleri og indskrifter beskrives i for
bindelse med gravkapellet.

Dåbs- og begravelsespladsen var indrettet i 
den nordre sidegangs østre hjørne. Efter kirkens 
nedrivning solgtes »døbefontegelænderet«, to 
rammer og nogle figurer 1872 under hånden til 
antikvitetshandler S. Henriques i København.210 
1895 lå den ovale tavle (fig. 68) med indskrift 
hentydende til dåben og årstallet 1787 på loftet; 
året efter var epitafiet (dvs. maleritavlen) over 
borgmester Schult anbragt under et pulpitur i 
kirken, men 1967 henlå begge topstykker på tår
nets loft. 1971 deponeredes de i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.636 og 18.637).

†Korgitre. 1) Fra 1661, fjernet 1842, og beskre
vet 1847184 som et højt til dels forgyldt tralværk

med to fløjdøre. På gesimsen stod med store 
forgyldte bogstaver: »Til dette fattige Guds Hu
ses Ære og Prydelse hafver ærlig og velacte 
Mand Niels Nielsen Raadmand og Kirkeværge i 
Holbæk med sin kære Hustrue Elsebet Her- 
mandsdatter ladet dette Chor opsætte, andre 
Gudfrygtige til en christelig Admindelse anno 
1661«. Ind mod koret læstes følgende vers:
»Elskværdig Menighed du takkes skal og lønnis 
For Gavens Villighed til Altertavle Chor,
Hvis nye Prydelse af Efterslægten skiønnes 
Og vil aarsage vist fornyet Gudsfrygts Spor.
Den 1 Novbr. 1787 T. Smith.«

antagelig til minde om en nystaffering. 1835 og 
stadig 1837 trængte søjlerne i gitterværket om
kring koret til at fastsættes,130 hvorefter gitret
1842 blev taget ned og erstattet af et nyt.

2) 1842, »bestående af en balustrade uden 
døre«,184 hvorved vel forstås at en åbning gav 
adgang til koret.
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Fig. 68. *Topstykke fra †fontegitter, skænket 1672 af borgmester Anders Schult, sml. fig. 67, 108 og 109, med 
vers forfattet 1787 til minde om Anne Walleau og Christen Lind (s. 2881). På den anden side er malet gravskrift. I 
Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font screen donated by Mayor Anders Schult 1672, cf. fig. 67, 108 
and 109, with inscription from 1787. On the other side an epitaph. In Holbæk Museum.

†Lektorium? 1845 siges det for koret værende 
pulpitur at være blevet borttaget 1842.45 Samti
dig ligesom også i ældre tid omtales prædikesto
len i nordsiden, hvorfor der næppe kan være tale 
om en lektorieprædikestol, men snarest søndre 
sidegangs østligste pulpitur.

†Prædikestol, 1651-53. Af præsteindberetnin- 
gen 1758 fremgår, at stolen havde fem fag med 
relieffer forestillende Kristi fødsel, Korsfæstel
sen, Gravlæggelsen, Opstandelsen og Himmel
farten med Kristus og de fire evangelister som 
helfigurer eller hermer på hjørnerne.211 I gesim
sen var »udgravet i forgyldte bogstaver«, hvil
ket formentlig skal opfattes som reliefbogstaver: 
»Ole Brockenhuus Karine Ulfelt« (O. B. var 
lensmand 1651-53).193 1760 limede og fastgjorde 
snedker Lund lister og billeder samt reparerede 
skamlen på prædikestolen,207 og 1786 testamen
terede Dorothea Margaretha Dithmarn, af- 
gangne kontreadmiral Bendix Lassen Billes ef
terleverske, 40 rdl. til stolens renovering med

maling og forgyldning. Arbejdet udførtes af 
Erenst Nicolai Schandorf fra 8. jan. til 10. marts 
1787. Endvidere reparerede snedkeren igen li
ster, billeder og stolens dør, som omtales endnu 
1843;36 desuden tog han dekorationerne ned og 
satte dem atter op. Det fremgår ikke, hvor de 12 
drejede trækvaste, han fik betaling for,212 fandt 
anvendelse, men himlen forekommer at være 
det sandsynligste sted. 1842 leverede Thems 
enke en (bog)pult med to messingkroge til at 
hægte fast på siderne af prædikestolen.36

1865 nedtog tømrer C. W. Flindt stolen, der 
sammen med altertavle, stolestader og epitafier 
transporteredes til dampbrænderiet for opbeva
ring der.36 Men 1871 blev prædikestolen og dens 
himmel solgt på auktion til grosserer Christian 
Stavnsholm, København.181 Før nedtagningen 
stod den ved skibets nordvæg, tæt ved fonten.

†Stolestader. Stolenes udseende kendes ikke, 
men 1785 redegøres for deres opstilling, som 
antagelig i store træk har været uforandret til
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kirkens nedrivning. Det siges, at der fra koret til 
tværgangen var otte mandfolkestole og fra 
tværgangen »til enden ved de lukkede stole«, 
dvs. i vest, 12 stole, alle med fire sæder i hver, 
måske undtagen nr. 14, der tilhørte borgmester
embedet frit uden afgift. I den mørke gang, d.e. 
søndre sideskib, var seks stole med tre sæder, og 
to små »indklædte« stole hver på et sæde.32 1811 
opregnedes kun ti stole fra tværgangen til de 
lukkede stole, men stadig seks i sideskibet.88

I nordsiden var der fra koret til tværgangen 
ved prædikestolen plads til ni fruentimmerstole, 
ligesom i mandssiden med fire sæder i hver. Fra 
tværgangen til nederste tværgang (der formid
lede adgang til sideskib og våbenhusets dør) 
stod otte stole af samme bredde, og på det sidste 
stykke hen til den lukkede stol i vest var to stole 
også med fire sæder i hver. Fra tværgangen ved 
prædikestolen til en muret pille én stol med tre 
sæder. Imellem pillerne ud til den lyse gang ved 
dåben (i nordre sideskibs østhjørne) var fire 
stole og fra disse stole til dåben seks stole, alle 
med tre sæder.32 1811 var disse seks stole frie for 
de fattige.88

Yderligere siddepladser fandtes i de pulpitur
stole, der var anbragt i de fire arkader i sydsi
den, udhængende og uregelmæssigt, siges det 
184631 (se †pulpiturer).

Blandt udgifter til reparationer og småforny- 
elser kan anføres, at Daniel Snedker i Holbæk
1623 fik betaling for nye fodstykker under 12 
stole i nordsiden, og 1645 reparerede Lauers 
klejnsmed et par hængsler på en kvindestol.48 
En unavngiven snedker leverede 1705 materialer 
til ni fruentimmerstole, og 1710 fik han betaling 
for fire mandsstole i den store gang samt seks 
kvindestole i den lille gang ved fonten. Smeden 
satte låse og hængsler på stolene, og mureren 
murede under dem. 1714 blev der gjort fem nye 
kvindestole og tre mandsstole;25 1719 og igen 
1730 foretog Niels snedker reparationer ved sto
lene.34 På grund af det nye orgelværk blev der 
1725 »opbygget« nye stole i stedet for de, der 
måtte nedbrydes, hvorefter Emanuel Mahler 
nummererede alle kirkens stole med oliefarve.38 
Rasmus klejnsmed gjorde 1736 noget arbejde 
med hængsler, kroge og kramper ved mands-

stolene mod koret, hvor kommunikanterne sad, 
og året efter forbedrede snedker Jens Cortsen 
rækken af kvindestole fra dåben til den nordre 
kirkedør, og også her fulgte Rasmus klejnsmed 
efter. Igen 1739 reparerede han 12 låse på stolene 
og indrettede dem til hovednøgle; 1765 hed 
smeden Hans Krebs.25 Snedker Lund udskiftede 
1777 seks bænke (sæder) i fruentimmersto- 
lene,207 og 1832 påtog tømrermester Clausen sig 
at forny underlagstræet i de forreste mandfol
kestole.31 I forbindelse med istandsættelsesarbej
derne i 1840’rne blev der 1843 sat låse på 39 sto
ledøre.36

Et inventarium, vistnok fra 1705, nævner 20 
»foldestole« til de fattige;25 1768 siges de for
længst at være kasserede, og i stedet var anskaf
fet bænke (jfr. ndf.).26

†Skriftestole. 1714 blev der gjort en skriftestol i 
koret og købt grøn rask til gardiner; en skam
mel i stolen blev overtrukket med nyt læder. 
1735 fik mag. (kapellan Peder Troelsen) Smiths 
skriftestol en ny jerngardinstang,25 og 1758 blev 
den repareret af snedker Lund.207

Provstens skriftestol omtales 1731 og 1735 i 
sakristiet, hvor begravelsen under den var gan
ske nedfalden.213 1823 var den brøstfældige 
skriftestol sat i passende stand, og sådan ind
retning tilføjet, at der i stedet for 12 konfitenter 
kunne være 20 til 24 efter omstændighederne.214 
1847 beskrevet som en almindelig langstol og 
tre perlemalede bænke til konfitenterne184 (sml. 
†skriftestol nr. 2 i Egebjerg s. 2311).

†Degnestol, omtalt 1843 da der blev sat en lås 
for degn Petersens stol i koret.36

†Bænke. 1740 udførtes otte løse bænkestole i 
den brede gang til »rytterne«;25 de blev 1766 re
pareret af snedker Lund.207 1768 omtales ti 
bænke til de fattige (sml. †stolestader),26 og 1816 
indkøbtes ti bænke til det indkvarterede mand
skab, men da seks var solgt som sønderslagne 
ved auktion 19. dec. 1804 havde man nu 14.51 
1834 nævnes to malede bænke i koret og otte i 
sakristiet. Et inventarium 1840 opregner 20 ma
lede bænke;26 tre år senere var der anskaffet to. 
Endelig omtales 1851 tre lange bænke ved den 
nordre kirkemur og seks små i den mørke gang, 
dvs. søndre sideskib.36
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†Brudestol. 1714 forfærdigedes to brudestole 
oppe i koret og året efter fire lyseplader til 
dem.25 1769 »forarbejdede« snedker Lund bru
destolen.207

†Herskabsstole og lukkede stole. 1645 blev lens
mandens stol forlænget af Jens snedker.48 1705 
købte renteskriver Jacob Sørensen, kaptajn 
Urne og amtsforvalter Mads (Nielsen) Lind 
hver en plads til en lukket stol; to år senere blev 
magister (Johannes) Heerforts stol af ny opbyg
get.25 Hr. Minuth fik 1728 tilladelse til på egen 
bekostning at lade gøre en himmel over den 
stol, han 1714 havde fæstet i den mørke gang (i 
syd), på betingelse af at den ikke tog noget lys 
fra kirken.215 1739 siges den tidligere stol, der 
bestod af fire stader, til sognepræstens hustru 
forlængst at være bortfæstet. I stedet afstod ma
dam Brinch halvdelen af sin lukkede stol mod at 
blive fritaget for at svare leje. Herefter betalte 
kirken snedker Jens Cortsen for at dele stolen. 
1740 reparerede han den stol, ritmesterens frue 
sad i; samtidig nævnes også ritmesterens stol. 
1746 istandsattes loftet og skillerummet i kap
tajn Barfoeds stol, og igen 1750 måtte den re
pareres.25 Snedker Niels Lund gjorde 1777 bl.a. 
to vinduesrammer til borgmesterens stol,207 op
stillet i skibets sydside ifølge en redegørelse 
1785.32 1761 var der »overalt« nede i kirken tre 
lukkede stole og under tårnet foruden to små 
også to store, lukkede stole, som blev borttaget 
1842.116 Samme år indrettede snedker C. Clau
sen i Pachs gravkapel en lukket stol bestående af 
gulv, en dobbeltdør, en trappe og en balustrade 
samt en dør til materialhuset og 26 kvadratalen 
brystpanel; et grønt shirtingsgardin forandredes 
med henblik på ophængning i stolen.36 Frem
deles skulle en lukket stol i den såkaldte korgang 
fjernes for at udvide denne gang.31 1847 omtales 
to lukkede stole på pulpituret ved orglet,184 og
1851 samt igen 1856 reparationer på Kornerups 
stol ved søndre mur.36

†Kister og †skabe. 1734 blev en kistebænk til 
alterlysene beslået. Den stod i sakristiet. 1738 
betaltes for to skabslåse, »hvori alterklæderne 
gemmes«, og 1751 nævnes en kiste til alterklæ
derne. Bogskabet i koret blev repareret 1764.25 
1789 omtales en »kasse« til opbevaring af kir

kens papirer,26 og 1816 bekostedes en stærkt be
slået egekasse.51

†Pengeblokke. Pengeblokkenes udseende ken
des ikke, men det oplyses i hvilket øjemed mid
lerne indsamledes. 1623 fik Niels klejnsmed be
taling for en lås til en af kirkens blokke, hvis 
indhold var bestemt for Børnehuset i Køben
havn,216 to andre blokkes var for byens egne fat
tige.217 Ifølge indskriften malet 1709 på en sort- 
malet †tavle med røde kanter ophængt over på
gældende blok var denne beregnet til latinsko
len. Verset lød:

»Læg i denne Fredags Blok!
Dobbelt maa igien forventes;
Thi en samlet Hielp her hentes 
for Latinske Skoleflok.
1709, l Januarie«.

Blokken stod før 1842 (bag?)ved altret.184

1753 siges kirken at have tre blokke; en af dem 
havde 1785 plads i vestsiden, ved tværgangen.32 
1840 nævnes to blokke med låse til tavlepenge; 
tre år senere var den ene ramponeret efter ind
brud.26 Ved auktion 1869 solgtes en blok med lås 
til tavlepenge.36

Pengebøsse (fig. 53), fra 1832?, overflyttet til 
den eksisterende kirke (s. 2866).

Tre *pengetavler, formentlig anskaffet 184136 
til afløsning af tre ubrugelige fra 1758.25 Tav
lernes rektangulære skuffe, der har let udbu- 
gende sider, er dækket af plade hvori mønt
sprække kantet af elfenben. Rygskjold med ud
savning foroven og drejet håndtag; i modstå
ende kortside et nøglehul. Siden 1919 i Holbæk 
Museum (inv. nr. 43a-c).

†Klingpunge. 1726 skænkede Esther Brinch, 
rådmand Eggers enke, tre »tavlepunge med 
skafter«. Pungene var af rødt fløjl med guld
frynser.26

*Dørfløj (fig. 69), fra o. 1840. Fløjdør, hvoraf 
kun den ene fløj er bevaret. Nuværende mål 
185x77 cm, afsavet forneden, hvor et yngre 
bræt er fastgjort. Fløjen er udført som en stil
efterligning i nyrenæssance. Forsiden har seks 
fyldinger, af hvilke de to øverste er tilpasset dø
rens buede øvre afslutning, rammeværket ud
styret med delvis skråfas og fyldingerne med en
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form for pålagte riflinger. Opgives at stamme 
fra S. Lucius kirke, dvs. den nedrevne kloster
kirke, blev 1947 overført fra et baghus i Øster
stræde 14 til Holbæk Museum (inv. B 1.550).

†Dørfløje. 1708, skænket af Anders Schult og 
Elsebeth Hansdatter, hvis navne sås på døren 
1847. Indgangsdør til våbenhuset. Samme gi
vere havde skænket en brudeport, der var fjer
net før 1847.184 1787 bekostede sognepræsten, 
hr. (Peder Troelsen) Smith en fløjdør med ialt 
seks fyldinger og hollandsk dobbelt dirkefri lås 
mellem sakristiet og koret; desuden en duelig 
fløjdør i karm, med enkelt lås og store hængsler 
indvendig på muren mellem to sidepiller fra kir
kegården til sakristiet.88

Fig. 69. *Dørfløj fra o. 1840 (s. 2885). I Holbæk Mu
seum. NE fot. 1993. - *Door-leaf c. 1840.

†Pulpiturer. Indtil 1630’rne var skibet i sydsi
den forneden lukket mod klostrets nordre kor
gang (jfr. s. 2845), mens etagen ovenover denne 
benyttedes som pulpiturer, hvor kirkens ur og 
orgel havde plads. Efter orglets flytning 1724 
indrettedes faget, hvor det havde stået, til en 
lukket stol med bibeholdelse af brystningspane- 
let mod skibet (jfr. †orgel nr. 1). Samtidig byg
gede Peder Pedersen en stol, der 1847184 berøm
mes for »sin lyse og frie stil«, mens den vestfor 
betegnedes »mørk og smagløs i alle henseen
der«. Ifølge brandtaksationen 1761 var de fire 
lukkede pulpiturstole afdelt til otte familier. Af 
overslaget over en ikke realiseret reparation 1846 
fremgik, at pulpiturstolene var brøstfældige, 
men 1851 blev de repareret og var herefter alde
les sikre og pålidelige.31 På grund af deres iøjne
faldende uheldige udseende bestemtes imidler
tid, at de skulle fjernes, så snart omstændighe
derne tillod det, hvilket skete 1863.29

1) Tidligst omtalt 1624, da uret flyttedes fra 
»det gamle pulpitur« i fjerde fag til det nye i 
faget østfor. I den forbindelse tilmuredes på det 
sted, hvor uret havde stået, og Daniel snedker 
satte panel op og stafferede.48

2) Fra 1624, da Andreas drejer drejede pillerne 
omkring det nye pulpitur (i tredje fag, jfr. nr. 1), 
og Jørgen murermester betaltes for en dør ind til 
sejerværket, hvor det nu stod.48

3-4) 1657 eller tidligere, jfr. indskrift på pane
let foran †orgel nr. 1.

†Orgler. 1) Anskaffet mellem 1627 og 1645,218 
muligvis det instrument der 1720-21 repareredes 
af organisten.25 På pulpitur i syd,184 over for 
prædikestolen, antagelig i tredje fag.219 Orglet 
eller orgelpulpituret bar to indskrifter: »Non 
vox, sed vota, non musica cordula sed cor, non 
clamans, sed amans psallit in aure Dei 1657« 
(Ikke stemme, men bønner, ikke musiske små- 
hjerter, men hjertet, ikke råbende, men elskende 
synger det salmer i Guds øre) og: »Ephes. 5, 
19«. 1847 fandtes disse indskrifter stadig på et 
herskabspulpitur, der var dannet »af det gamle 
orgels ydre beklædning«. Den lukkede stol pry
dedes herudover af fire adelsvåbener og navnene 
Stygge (sandsynligvis fejl for Tyge) Kruse og 
Karen Sehested, Jørgen Seefeld og Barbara
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Det færdige orgel fik en noget ændret klanglig 
opbygning, formentlig identisk med den dispo
sition, det havde 1759, da organist E. Johansen 
kom til Holbæk:88

Fig. 70. Del af *orgelpibe fra †orgel leveret 1726 af 
Lambert Daniel Kastens, København (s. 2887). I Hol
bæk Museum. Holbæk Museum fot. 1986. - Part of 
*organ pipe from †organ delivered 1726 by Lambert Daniel 
Kastens. In Holbæk Museum.

Friis;184 Tyge Kruse, †1629, var gift med Karen 
Sehested, der 1641 ægtede lensmanden på Hol
bæk slot, Jørgen Seefeld (Enevoldsen), hvis før
ste hustru var Barbara Friis. Piber fra orglet gen
anvendtes 1726 i et nyt på vestpulpituret.

2) 1726,38 med 26 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Lambert Daniel Kastens, Kø
benhavn, med genanvendelse af piber fra det 
tidligere orgel.220 Instrumentet var en testamen
tarisk gave fra købmand Peder Pedersen, Hol
bæk.178 Ifølge det approberede overslag skulle 
orglet bygges med 25 stemmer og følgende dis
position:38

Hoved- Verket 
Principal 8 Foed 
Qvinte Dena 16 Foed 
Gedacht 8 Foed 
Spids=Fløyte 4 Foed 
Nassat 3 Foed 
Gemshorn 2 Foed 
Rausch Qvint 2 Fach 
Octav 4 Foed 
Mixtur 4. 5. 6 Fach 
Cymbel 3 Fach 
Tromet 8 Foed

Bryst Verket 
Fløyte=Dous 8 Foed 
Bloch=Fløyte 4 Foed 
Principal 2 Foed 
Sesqvialtera 2 Fach 
Scharff 3 Fach 
Krumhorn 8 Foed
Pedalen
Principal 8 Foed 
Undersats 16 Foed 
Octaw 4 Foed 
NachtHorn 2 Foed 
Mixtur 6 Fach 
Posaune 16 Foed 
Tromet 8 Foed 
Schalmey 4 Foed

Manualomfang: C, D, E - c'" (47 toner); pedalom
fang: C, D, E - d' (25 toner). Tremulant. »Cymbal 
=Stierne med Klokker«. Tre spærreventiler.

Brystværk 
Gedact 8 Fus 
Fleute 4 Fus 
Octav 2 Fus 
Gemshorn 2 Fus 
Sexqvealter 2 Fach 
Scharf 3 Fach 
Schalmey

Manual
Qvintadena 16 Fus 
Principal 8 Fus 
Gedact 8 Fus 
Fleute 4 Fus 
Octav 4 Fus 
Spilf. eller Raus=Feife

3 Fag 
Tertiana 2 Fach 
Zimbel 3 Fach 
Mixtur 4, 5 á 6 Fag 
Trompet 8 Fus 
Vox homana eller Kromhorn
Pedal
Unterfag eller Sub=Bass 16 Fus
Principal 8 Fus
Octav 4 Fus
Nachthorn 2 Fus
Mixtur 6 Fag
Bassaun 16 Fus
Dolcian 8 Fus
Trompet 4 Fus

Hovedværkets »Vox homana eller Kromhorn« 
var en Vox humana 8', lydbægeret fra *piben C 
(fig. 70) er bevaret i Holbæk Museum (inv. nr. 
27.177). Stemmen var tilkommet udover kon
trakten og ifølge indskrift på det omtalte lyd
bæger skænket af Børge Aastesen, en søstersøn 
til orglets donator.221 Brystværkets Schalmey 
havde 8 fods længde.222 Ifølge kontrakten skulle 
vindforsyningen besørges af fire bælge (længde:
8 fod, bredde: 3 fod 8"), og klaviaturet belægges 
med træ på undertangenterne og elfenben på 
overtangenterne. Prospektpiberne skulle udfø
res af tin, og de indvendige piber af en legering 
med forholdet 1000 pd. bly til 300 pd. tin. Pi
berne skulle placeres på fire vindlader: én for 
hovedværket, én for brystværket og to for pe
dalværket.

Den første større reparation fandt sted 
1745-46 og synes især at have omfattet pibevær
ket, der var i særdeles ringe stand.223 1781 re
pareredes orglet påny, denne gang af Daniel 
Wroblewsky, København.224 1815 foretog Johan
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Georg Rapp, København, en reparation af 
bælge og piber.225 Disse arbejder var dog ikke 
tilstrækkelige, og 1822 kunne organist Lund op
regne en række alvorlige mangler ved instru
mentet, først og fremmest ved pibeværket. Dis
positionen havde på dette tidspunkt kun under
gået mindre forandringer siden 1759:
Manual
Principal 8 Fod 
Octav 4 Fod 
Gedact 8 Fod 
Quintadena 16 Fod 
Spits Flöte 4 F: 
Nachthorn 3 F: 
Terziana 2 Fach 
Zimbel 3 Fach 
Mixtura a 6 Fach 
Trompet 8 Fod 
Woxhumana 8 Fod

Bryst Wærket 
Flöite minor 4 Fod 
Octav 2 Fod 
Gedact 8 Fod 
Gemshorn 2 Fod 
Sexquialter 
Scharff 3 Fach 
Schalmey 8 Fod
Pedal
Principal 8 Fod 
Subbas 16 Fod 
Octav 4 Fod 
Wald Flöte 2 Fod 
Mixtura à 6 Fach 
Posaune 16 Fod 
Trompet 8 Fod 
Trompet 4 Fod

Imidlertid var der fortsat problemer med Ka
stens’ orgelværk, og 1822 udarbejdede kantor 
Joh. E. Hartmann, Roskilde, organist N. C. 
Lund, Holbæk, og orgelbygger J. C. Gronen- 
berg, København, endnu en oversigt over 
manglerne og en plan for deres udbedring.31

Det var antagelig dele af denne plan, der lå til 
grund for Marcussen & Reuter-medarbejderen 
Peter Albrechtsens reparation af orglet 1833.226

1858 foretog Peter Albrechtsen endnu en repara
tion.227 1865, forud for kirkens nedbrydning, 
nedtog orgelbygger Daniel Köhne, København, 
orglet med henblik på genopsættelse i den ny 
kirke. Imidlertid besluttede man sig i stedet for 
til at bygge et nyt orgel med genanvendelse af 
piber fra det gamle. På vestpulpituret.228

†Orgelfacade. Der findes ingen afbildning af 
Lambert Daniel Kastens’ orgel, som stod i kir
ken 1726-1865. Den omstændighed, at det havde 
to pedalvindlader, tyder imidlertid på, at faca
den har haft to pedaltårne, og det er tænkeligt, 
at opbygningen har svaret til det 25 stemmers

orgel, Kastens byggede 1728 til Københavns 
slotskapel (facaden nu i Reformert kirke, Kø
benhavn, jfr. DK. Kbh. By, bd. 5, s. 91-92). 
Facadestemmerne var hovedværkets Principal 8 
Fus (fra piben F) og pedalets Principal 8 Fus. 
Brystværket har skullet kunne åbnes fortil af 
hensyn til adgangen til Schalmey 8 Fod, der 
krævede hyppig stemning, og har antagelig haft 
hængslede døre med attrappiber.229

I henhold til orgelbyggerens overslag 1725 
skulle facaden bygges af egetræ, med billedskæ
rerarbejder af fyr. Den prydedes foroven af Fre
derik IV.s initialer og, på begge sider heraf, af 
Peder Pedersens.230 Cymbelstjernen har antage
lig haft en eller to facadestjerner, der roterede, 
når klokkespillet var i gang.

1823, til jubelfesten for Holbæk købstads 
store velgører, købmand Peder Pedersen, blev 
facaden malet i flere farver, og »bjælken, der 
bærer det hele orgel« udstyret med indskriften: 
»In honorem b(eati) Petri Petersenii ejusqve Do
nationis Jubilaeum 1823 pie celebrandum, hoc 
organon eleganti Colorum varietate obducen- 
dum cierarunt Ecclesiæ Inspectores« (Til ære for 
den salige Peder Pedersen og for fromt at fejre 
hans gaves jubilæum 1823 opfordrede kirkens 
værger til at beklæde dette orgel med en elegant 
farveveksel).184

†Salmenummertavler. 1850 anstrøg C. Clausen 
seks tavler med sort oliefarve og hvid påskrift 
samt to tavler, den ene med hvid påskrift på to 
sider, desuden 850 nummerbrikker og seks kas
ser dertil. 1851 forfærdigede snedker I. Jørgen
sen to nye tavler og 550 nye brikker til alle tav
lerne samt seks kasser med ti rum i hver til brik
kerne. 1853 maledes 32 nummerbrikker.36

*Præsterækketavle (fig. 71), fra 1700’rnes slut
ning, af eg, ca. 125x152 cm, bestående af fem 
vandrette brædder holdt sammen på bagsiden af 
to skråtstillede revler. Vandret underkant med 
profilliste, tungede sider og større buetunge for
oven kantet af smal rundstav. Tavlen deles på 
midten af en lodret liste. Blåmalet med brune 
kanter og gul, brunkontureret skriveskrift, som 
til venstre anfører sognepræsternes navne og 
dødsår og til højre kapellanernes. Supplerin- 
gerne skyldes J. H. Larsen.
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»Ecclesiæ Pastores«:
1 Janus Martini 1549 (nævnes som den i hvis tid sog

nekaldet blev tillagt Merløse kongetiende)
2 Dom(inus) Laurits Madsen obiit (død) 1613
3 Esbiørn Lauritsen †1633 (sml. gravsten nr. 2)
4 Mag Søren May †1679 (sml. †gravsten nr. 12)
5 Mag Jacob Baden †1695,231 kaldet 1679, blev kort 

efter provst i Merløse herred
6 Prepositis (provst) Mag(ister) Johan(n)es Herfordt 

†1738
7 Prepositis (provst) Doct(or) Andreas Bredenberg 

(kaldet 1738, senere provst i Merløse hrd.) †1753
8 Mag(ister) Peter Smith (fra 1732 kapellan, derpå 

sognepræst) †1784232
9 Prepositis (provst) Truels Smith -1823 (*27. jan. 

1744, sognepræst 1770 i Mern, i Holbæk 1784, 
provst i Merløse hrd. 1802, resignerede provste- 
embedet 1810, jubellærer 1819, resignerede kaldet 
1821, †6. dec. 1824, gift 1.° med Anne Agnete 
Plum, †1805, 2.° med Apollonia Tønnesen født 
Lollrup?, †ll. dec. 1832). Sml. gravsten nr. 3

10 Doct(or) Janus Henricus Larsen (tiltrådte 1821) 
†1849

11 I. S. Hvistendahl Galskiøt R(idder) af D(annebrog) 
†1875

12 Anders Herskind R(idder) af D(annebrog)
»Holbecensis Sacellani«:

1 D(ominus) Hans Pedersen obidt! (død) 1611
2 Laurits Knudsen 1624
3 Laurits Iversen 1629
4 Mag(ister) Søren Mai 1633
5 Laurits Jespersen 1662
6 Michael Faaborg 1665
7 Niels Solrød 1698
8 Peder Asfarin 1709
9 Johan Ruhe 1725

10 Jørgen Mörk 1732
11 Mag(ister) Peter Smith 1753 (siden 1732 kapellan i 

21 år, derpå sognepræst, resignerede 1784)
12 Hans Lund 1763
13 Augustinus Floer 1787
14 Hans Lyngbye 1822 (*24. juni 1749 på Hørbygård,

11 år lærer i Frederiksborg latinskole, †1822, 73 år 
gammel ligger begravet mellem korets sydligste 
apsispille og sakristiet. Med ham ophørte det resi
derende kapellani). Ifølge Wiberg blev kapellaniet 
nedlagt efter reskript 26. juli 1803.

Det første og de fire sidste præstenavne samt det 
sidste kapellannavn er tilføjelser. J. H. Larsen 
skriver i sine kommentarer til tavlens navne, at 
Jens Mortensen »forhen ej nævntes på tavlen«; 
det kan næppe afgøres, om oplysningen skyldes 
konkret viden eller er en slutning, fordi navnet

Fig. 71. *Præsterækketavle fra 1700’rnes slutning (s. 
2889). I Holbæk Museum. N. J. Termansen fot. 1967.
- *Board from the end of the 18th century listing the incum
bents.

er tilføjet senere. Under den nuværende maling 
spores ældre indskrift ligeledes med fraktur, 
vistnok mindre bogstaver og linieafstand, hvor
ved der har været plads til mere uddybende om
taler. 1847 omtalt som forhen værende i sakri
stiet.184

Seks lysekroner, en skænket 1661 af rådmand 
Christen Thomsen, en 1713 og to 1725 af borg
mester Anders Grubbe og Sidsel Pop, en 1716 af 
Lena Nelsdatter og Anders Christensen Brinch 
samt en skænket 1777 til minde om Hans Olsen 
Sandøe og Karen Jensdatter, er overflyttet til 
den eksisterende kirke (s. 2868). Om deres pla
cering i kirken vides, at de to skænket 1725 hang 
henholdsvis i den lille gang ved fonten og i 
borgmester Grubbes †gravkapel,26 hvilket er i 
overensstemmelse med oplysningen fra 1847, at 
fire hang under højkirkens hvælvinger.184 Ved
rørende anskaffelse af lys til kronerne, se over
sigt s. 2874.

1852 forfærdigede C. Lauritzen 30 bøgetræs- 
kugler, der var hule indvendig, til ophæng- 
ningsstængerne, hvorefter de blev forgyldt med 
ægte guld.36

†Lysearme. Af en lysearm skænket 1710 ken
des kun * vægpladen med graveret versalindskrift
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Fig. 72. Lysekrone nr. 5 skænket 1725 af borgmester 
Anders Grubbe og Sidsel Pop, sammenstykket af 
dele fra forskellig tid (s. 2869). LL fot. 1982. - Chan
delier no. 5 donated in 1725 by Mayor Anders Grubbe and 
Sidsel Pop, incorporating parts from different times.

i to linjer langs kanten: »B(orgmester) Anders 
Grvbbe, Sidsel Pop anno 1710«. Det kan ikke 
afgøres, om pladen stammer fra den enkelte el
ler den dobbelte lysearm, som borgmesteren 
ifølge inventariet 171925 havde skænket, og som 
nævnes endnu 1804.51 1909 anbragt oven på 
spindelen i den nye kirkes tårntrappe, 1936 
skænket til Holbæk Museum (inv. nr. B 888).

1719 og endnu 1804 nævnes en lysearm skæn
ket af rådmand Jacob Jensen233 (udnævnt 1708, 
†1732). Til lysearmen på prædikestolen anskaffe- 
des 1751 en »styver«.25 I et overslag fra 1840 
over malerarbejde nævnes syv lysearme.31

Kirkeskib, fra 1750, hang 1847 i nordre side
skib.184 Overflyttet til den eksisterende kirke.

(†)Ligbårer. Af den ligbåre, som borgmester 
Lars Christensen (†1708) havde skænket ifølge 
tilføjelse i inventarium o. 1705,25 er muligvis be
varet to figurer fra *bærestængerne? (fig. 73). De
res anvendelse er højst usikker, men såvel da
teringen til o. 1700 som udseendet antyder, at de 
har været brugt på en ligbåre eller ligvogn. I

Nordiska Museet, Stokholm. Båren er muligvis 
en af de fem, der blev solgt på auktion 1822.26

†Ligbàrer. 1623 fik Jens Poulsen betaling for en 
ligbør til salig fru Karen Skinkels lig.48 1768 an
føres, at der i materialhuset foruden ligbåren 
foræret af borgmester Lars Christensen (jfr. 
ovf.) fandtes yderligere fem andre gamle, små 
og store. Ifølge en senere tilføjelse solgtes de ved 
auktion 1822.26 1752 betaltes Niels Lund for en 
ny,25 1758 reparerede han den næststørste samt 
den mindre ligbåre, og 1764 gjorde han en stor 
ligbåre.207 1841 indstilledes det, at kirken frafaldt 
sin ret til det gamle skur ved rådstuen, hvor der 
stod to store gamle ligbårer, som tidligere be
nyttedes af liglavet, der dog nu bar kisterne i 
disses hanke.51

†Tärnur. Et tårnur nævnes tidligst 1536, da 
Christian III overlod sortebrødrenes kirke til 
borgerne i Holbæk mod blandt andet at vedlige
holde urværket.234 Det vides ikke, om det er 
samme ur, der 1624 med Truels snedkers hjælp 
flyttedes fra »det gamle pulpitur« i fjerde fag, til 
et nyt, tilsyneladende i faget umiddelbart øst 
for, hvor Rasmus tømmermand lagde bjælker 
under uret. Samtidig rensedes og »færdiggjor
des« værket af Henrik sejermester. Ved flytnin
gen bidrog i øvrigt Rasmus tømmermand og 
Daniel snedker, som bl.a. fæstnede hammeren, 
der slog på klokken i tagrytterens spir; uret 
havde kun timeslagværk.48 1636 var sejerværket 
meget slidt.32 1709-10 blev urværket flyttet fra 
pulpituret op i tårnet, og urmager Johan Hend- 
rich Heischman foretog en stor reparation, bl.a. 
omfattende ændring af gangen, idet spindelen 
med foliot fjernedes til fordel for hagegang med 
pendul med blylinse. Tømreren udførte »en ki
ste, som værkets lodder skulle gå i«.25 Endvi
dere blev der opsat fire urskiver på tårnet.235 
1725 blev uret tilset og repareret af urmager 
Agatius Lohmand og mester Lars Ryssen (Rey- 
ersen).38 1731 flyttedes slaghammeren fra den 
store klokke til 12-klokken (fra 1450). 1733 blev 
urværket skilt ad, renset og repareret, og en ny 
fjeder til pendulet indsat; allerede næste år ansås 
det for at være næsten ubrugeligt, men reparere
des dog af Lars Reyersen, og »opvartedes« i to 
år af Caspar Billenberg. 1737 forlangte biskop



INVENTAR 2891

Fig. 73. *Bærestænger? 
muligvis fra †ligbåre 
udført o. 1700 (s. 2890). 
I Nordiska Museet, 
Stockholm. Verner 
Thomsen fot. 1992. - 
*Carrying poles (?) pos
sibly from †bier made c.
1100. In Nordiska Mu
seet, Stockholm.

Worm, at der skulle opsættes et nyt urværk, det 
eksisterende (s. 2871). Da træværket under det 
tidligere ur var helt brøstfældigt, blev det nye 
værk 1737, stående på en træstol, omgivet af et 
urhus (»foderal«), anbragt andetsteds i tårnet. 
Der opsattes trækasser omkring akslerne ud til 
viserne, mens det gamle lodhus fjernedes. Der 
var nu »dobbelt umage med at opvarte og op
trække, både med kvarterer og fuld slagværk«.25 
Også urskiverne istandsattes, hvorefter de male- 
des af Johan Torch.236 1847 fornyedes de med 
»sandeltræ« og »æbletræ«(?).25

Klokker. 1-2) Fra o. 1450 og 1611 må indtil 
tårnets opførelse have hængt i tagrytteren, og på 
skift have fungeret som slagklokke for urvær
ket. Overflyttet til den eksisterende kirke 
(s. 2872).

†3) 1637, støbt af Felix Fuchs,238 til det nyop
førte tårn; den såkaldte 10-klokke, med indskrift 
på tysk: »Gos mich Felix Fuchs anno 1637«. 1709 
betaltes smeden for at nedtage den og beslå den 
med nyt jern;25 den nævnes igen 1725 sammen 
med 12-klokken,32 blev nedtaget 1786 og solgt 
på auktion til en knapmager, der forvandlede 
den til knapper.184

*4) 1725 støbt af Holtzmann, skænket af Pe
der Pedersen til ophængning i det nye, af ham 
bekostede spir på tårnet88 (sml. s. 2873).

Ved Frederik IV.s død reparerede Hans Olsøn 
tømmermand klokkeværket og klokkerne med 
tømmer, og Rasmus Jensen smed fik betaling 
for jernet til klokkerne.38 1731 flyttedes klokke
hammeren fra den store klokke til 12-klokken; 
1735 blev hullet på hvælvingen over orgelvær
ket forandret, og der betaltes for en stor tud til 
rebet, som gik fra 12-klokken. På grund af 
gangværkets brøstfældighed måtte den største 
klokke nedtages 1741, senere på året og igen 
1743 samt 1747 repræsenteredes 12-klokkens 
gangværk.25

†5) Alder? Tingklokken, ejedes egentlig ikke 
af kirken.239 Den brugtes til at sammenkalde 
borgerne med, når nye forordninger skulle be
kendtgøres på tinge, beskrives 1847 som »for
falden«. I den forbindelse fremgik at den hang i 
et af lydhullerne i tårnets vestside,240 og kun 
brugtes i klemtetilfælde og når lig begravedes, 
hvorover ringedes og hvorfor til magistraten 
betaltes 2 dl. 4 sk. Den havde en grim, gennem
trængende lyd, så at man måtte holde sig for 
ørerne. Da klokken ikke tilhørte kirken og hang 
på et for tårnet skadeligt og ved ringningen far
ligt sted, anbefalede inspektionen, at den flytte
des til den ledige plads i klokkestolen,31 men 
1849 var den taget ned.130

†Klokkestol, til to klokker (sml. fig. 32-33).
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Fig. 74. Hængestykke på *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s. 2908). NE fot. 1994. - Detail of *wall monument no. 2, 
cf. fig. 90.

GRAVMINDER

Oversigt. I modsætning til inventaret behandles grav
minderne samlet, da de allerfleste er udført før den 
eksisterende kirkes opførelse. Ved lov af 22. febr. 
1805 blev det forbudt at foretage begravelse inde i 
kirkerne, hvorefter der selvsagt ikke længere anbrag
tes gravsten i gulvet.241 Enkelte mindetavler blev sta
dig ophængt på væggene, eksempelvis nr. 7 og 8 i 
tårnrummet, men i øvrigt rykkede mindesmærkerne 
ud på kirkegården. En hel del af de epitafier, der hang 
på væggene i klosterkirken før dens nedbrydning, 
hænger nu i den eksisterende kirke, jfr. en meddelelse 
20. jan. 1866 gående ud på, at ligsten og epitafier var 
fjernet, og at de, såfremt kirken skulle ombygges,

ville blive flyttet til den nye kirke. At der imidlertid 
har været en vis ulyst til at genanbringe dem antydes i 
J. J. A. Worsaaes242 opfordring til, »såfremt der ikke 
var plads til de gamle malerier og ornamentstykker«, 
da at anbringe dem på rådhuset eller et andet sted i 
byen fremfor at sælge dem på auktion, som det skete 
med inventaret (sml. s. 2875). Det havde vakt megen 
omtale i byen, da inspektionen afhændede altertavlen 
mm.; nogle ville endog have gjort sagen til genstand 
for en offentlig klage i bladene, hvilket dog blev for
hindret.

Alle epitafierne kom imidlertid ikke straks op i kir
ken, men flyttedes fra deres midlertidige opbeva



GRAVMINDER 2893

ringssted i et pakhus til kirkeloftet, hvorfra de senere 
lidt efter lidt hentedes ned. Kun de fire bedst beva
rede malerier fik med det samme plads i kirkerum
met. Ikke førend i 1890’erne lykkedes det at komme i 
gang med istandsættelsen af de tilbageblevne, nu ret 
defekte snitværksrammer, hvoraf de fleste efter yder
ligere en halv snes år anbragtes ved det tilhørende 
epitafium eller for sig selv.

Etatsråd Worsaae havde foreslået, at tavlerne for 
borgmester Christensen (epitafium nr. 3) og Anders 
Schult (se gravkapel) blev ophængt i kirken, epitafiet 
over Karen Sørensdatter (nr. 2), enten i kirken eller 
kapellet, og Jakob Willumsens mindetavle (nr. 1) i 
kapellet. Endelig kunne tre epitafier: over Peder Jen
sen (nr. 4), Jochum Schougaard (*nr. 2) og et ulæ
seligt lægges på loftet.31 De til epitafierammerne hø
rende indskriftfelter var også lagt derop, hvorfor Di
rektionen for de antikvariske Mindesmærkers Beva
ring henstillede til kirkeinspektionen, at disse felter, 
såvidt pladsen tillod det, og de i øvrigt forefandtes, 
som rådmand Peder Jensens og borgmester Christen
sens, måtte blive ophængt i kirken, eller, at portræt- 
malerierne i al fald, mens de endnu kendtes, forsyne
des med påskrifter om navne, stillinger, fødsels- og 
dødsår, hvilket imidlertid ikke helt lykkedes jfr. epi
tafium nr. 6, der mangler indskrifttavle.

En stor del af de træskårne epitafierammer kan til
skrives Lorentz Jørgensens værksted, som havde til 
huse på Algade i Holbæk.163 I flere tilfælde er de til
hørende malerier henført til Heinrich Dittmers;243 der 
er imidlertid ikke tale om signerede arbejder men til
skrivninger, som næppe alle holder.

Gravstenene er i højere grad forsvundet; enten 
solgtes de til verdsligt formål eller til genbrug i kirke
lig sammenhæng. Det kan nævnes, at Niels Jacobsen 
Møller 1770 købte en sten, der var hjemfalden til kir
ken, og 1814 opføres indtægten af gravsten solgt på 
auktion,26 men da garvermester Flack 1840 ønskede at 
købe to gravsten, den ene i koret, den anden i sa
kristiet, turde kirkeinspektionen ikke indlade sig på 
handlen med den begrundelse, at de i koret værende 
sten enten tilhørte familier, der havde rettighed til at 
lade dem ligge urørt, f.eks. Peder Pedersen og tid
ligere borgmester, kammerråd Lund (†gravsten nr. 18 
og 20), eller også var de »hjemfaldne historien« og 
hørte til de af Abildgaard på kongelig befaling ud
førte tegninger i Det antikvariske Museum, dvs. Na
tionalmuseet (sml. fig. 96b-99b). En i sakristiet til
hørte den adelige familie Tymand (Tidemand), og 
den sønderbrudte var over magister May, velkendt 
bl.a. på grund af familieskabet med rigskansleren, 
grev Griffenfeld. Den hvidgrå, store sten i koret (*nr. 
1) opgives at være fra 1474 over en Parsberg, der var 
lensmand på Holbæk slot, hvorfor kirkeinspektøren 
ikke kunne samtykke i noget salg af disse sten og 
allermindst til profant brug.244

Hvad angår gravstenenes skæbne ved kirkens ned
rivning må en del tænkes at være gået til, andre blev 
solgt på auktion 1872.166 Seks gamle sten indmuredes 
i ligkapellets vægge (klostrets sydfløj).245 Da Holbæk 
Museum 1919 flyttede til den nuværende adresse i 
Klosterstræde overførtes fire sten (*nr. 1-4) hertil, 
mens to (nr. 1-2) forblev i rummet.

I arkivalierne vedrørende klosterkirken var sunkne 
eller sammenfaldne grave et tilbagevendende pro
blem, eksempelvis »ophøjede« Jørgen murmester
1624 de grave foran den store kirkedør, som var 
sunkne,48 og af samme årsag måtte Daniel murmester 
1739 tage en del gravsten op i den store gangs gulv og 
lægge dem lige igen. Under en af stenene var ege
træet forrådnet, hvorfor en egestolpe blev indlagt. Da 
begravelsen tilhørte kirken, måtte denne afholde ud
giften. Også sakristiets begravelser blev repareret, 
f.eks. 1741 og 1742, og det følgende år anskaffedes en 
kiste til de ben, som blev fundet i graven; igen 1744 
var gulvet ganske sunket, og 1752 istandsattes præ
sternes begravelse, hvor bl.a. doktor (Andreas) Bre- 
denberg blev nedsat.25

1724 blev de dødes ben, som fandtes i benhuset 
(sml. s. 2819), nedkastet i en grav på kirkegården,38 
og i forbindelse med kirkens nedrivning leveredes 
1869 en ligkiste til ben fra begravelser under kirkens 
gulv.36

1847 »ophidsedes« tre gravsten, som var faldet ned 
i kælderen under hovedindgangen.36 Samme år skrev 
pastor Larsen,184 at der i gulvet var en del murede og 
tørre begravelser, som ikke mere benyttedes, og 
nogle af dem var efterhånden fyldt med jord. I for
bindelse med arkæologiske undersøgelser 1954 og 
istandsættelsesarbejder 1972 stødte man på rester af 
murede grave i vestenden af den nedrevne kirke.

Der gives flere eksempler på, at lig henstilledes 
midlertidigt i kirken, således nedsattes renteskriver 
Jacob Sørensens lig 3. sept. 1708 i en fremmed muret 
begravelse, men blev atter taget op og anbragt i ko
ret, hvor det stod i ni måneder, og derefter førtes til 
København. 1741 indsattes Tyge Langes kærestes lig i 
kirken, indtil det kom til Soderup kirke.25 Skikken 
holdt sig ind i det følgende århundrede, da Helle- 
gaards gravkapel indrettedes til en liggehal, hvor lig 
kunne hensættes i tre måneder mod en ringe betaling 
til kirken.184 Modsat skete det også, at lig bragtes an
detsteds fra til Holbæk. Eksempelvis fik rådmand i 
Holbæk, Johan Eggers, 1679 tilladelse til at flytte for
ældrenes lig fra Flinterup kirke til Holbæk, og 1680 
hustruen, Maren Sørensdatters ... så længe han vil; 
det fremgår endvidere, at hendes kiste måtte udstyres 
med messingbeslag.246

Begravelsesskik. 1738 betaltes murmesteren for at 
hugge hul på muren i (rektor ved latinskolen) magi
ster (Laurits Steensen) Linds værelse, for at udtage 
hans lig og for at tilmure.247

Danmarks Kirker, Holbæk amt 195
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Fig. 75. Epitafium nr. 1, sml. fig. 76. Fotomontage fra restaureringen. Storstykket med maleri af den kors
fæstede, hvorunder borgmesteren og den ene af hans hustruer knæler (s. 2894). Ole Dufour fot. 1979. - Wall 
monument no. 1, cf. fig. 16. Photo montage from its restoration. The painting of Christ Crucified on the central panel, with 
the mayor and one wife kneeling beneath it.

EPITAFIER OG MINDETAVLER

1) Med malet årstal 1594 (fig. 75-76), over borg
mester Jakob Willumsen, †1592, hans to hu
struer og ialt 19 børn, tænkeligt bekostet af en-

ken og sønnen Baltzer, hvis bomærker findes 
under søjlerne.248 Epitafiet, der måler 266x236 
cm, er udformet med henblik på anbringelse i en
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Fig. 76. Epitafium nr. 1 med malet årstal 1594, over borgmester Jakob Willumsen, †1592, hans to hustruer og ialt 
19 børn, som er afbildet i storstykkets maleri under den korsfæstede Kristus, sml. fig. 75 (s. 2894). Ole Dufour 
fot. 1979. - Wall monument no. 1 with painted date 1594 commemorating Mayor Jakob Willumsen, †1592, his two wives, 
and 19 children in all, depicted in the painting on the central panel below Christ on the Cross, cf. fig. 75.

arkadeåbning mellem midt- og sideskib, hvor
for det højst usædvanligt har snitværk, maleri 
og indskrift på begge sider.249 På den ene om
tales og afbildes forældrene, dog kun en af hu

struerne, på den anden ses alle borgmesterens 
børn. Begge siders gravskrift begynder med or
dene: »For denne tavle ligger begravet«, som 
kunne antyde, at familien havde to begravelser;

195*
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der kendes dog kun én gravsten over borgme
steren med hans første hustru (†nr. 2). Den lå 
1847 i skibets midtgang. Forholdet gør det sand
synligt, at den side af epitafiet, der nu er skjult 
mod væggen, oprindelig har vendt ud mod kir
kens midtskib.

De to sider er ens opbygget med kvadratisk 
storstykke flankeret af fritstående søjler foran 
smalfelt, og vinger med reliefskåret beslagværk. 
Ensdannet forkrøppet postament og gesims. 
For topstykkets vedkommende er søjlerne er
stattet af kannelerede pilastre; øverst sidder tre
kantgavl. Søjler, pilastre og en del lister mangler 
på den nuværende bagside (fig. 75). Nogle lister 
mm. blev fornyet ved istandsættelse 1910.250

Stafferingen bygger på den oprindelige, og 
består af gyldent rammeværk omkring bosser 
og rosetter, sort, falmet forsølvet, rødt og 
hvidt. Søjlerne står lysegrå svarende til pilastre- 
nes kannelurer.

Indskrifter med gylden fraktur på sort bund, i 
postamentet: »For denne tavle ligger begravet 
ærlig og gudfrygtig mand Jachop Villumse(n) 
med sin kære hustru, Jehan(n)e Hansd(atter), 
som levede med ham i 29 år og døde hu(n) 
an(n)o (15)79 (sml. †gravsten nr. 2, der korrekt - 
jfr. 14 års ægteskab - anfører, at hun blev be
gravet 1578), levede han med sin anden hustru, 
An(n)e Hindrichz daater i 14 år og var borgme
ster i Holbæk i 30 år og døde an(n)o (15)92. Gud 
giffue den(n)em Med Alle tro Christne en salig 
oc glædelig Opstandelse oc det Evige Liff«. I 
gesimsfrisen citeres Sl. 66 og 124, i topfeltet an
føres Sl. 90.

På den anden sides postament læses: »... Ja
chop Willumsen borgmesters børn her i 
Holbæ(k), som han med sin første hustru Je- 
han(n)e Hansd(atter) avlet har, var 13, og avlede 
han med sin anden hustru Anne Hindrichsd(at- 
ter) seks, hvis sjæle Gud har an(n)ammet...«, i 
gesimsfrisen Sl. 147, mens topfeltets indskrift ci
terer Sl. 95 og 96. På postamentfremspringene 
er malet bomærke hvorover initialer, til venstre 
JHD, til højre BJ, tolket som henholdsvis Jo
hanne Hans Datters og sønnen Baltzer (Jakob
sens); under hans bomærke versalerne Afivm. 
På gesimsfremspringene ses årstallet 1594.

Storstykkets malerier, 113x113 cm, viser Kri- 
stus på korset omgivet af gule og røde skyer, 
svævende engle samt knælende portrætfigurer; 
på den ene side ses borgmesteren og hans første, 
afdøde hustru, modsat normalt (sml. eksempel
vis epitafium nr. 3). På den kuperede grønsvær 
vokser lave stiliserede planter, og i baggrunden 
ses byens huse og tårne. Den anden side afbilder 
alle hans 19 børn malet knælende på række og 
geled. På sort skriftbånd holdt af engle over 
børnenes hoveder er deres navne og dødsår ma
let med gylden kursiv: »Hans, Jacopss Villu 
J(akobsen) d(ød) i lybcke (Lybæk) a(o forkert 
opmalet for)e(tatis) 5 a(nn)o (15)54, Hi(n)drick 
J(akobsen) d(ød) a(nn)o (15)63, Hans J. †(15)63, 
Baltzer. J., Hans. J. †(15)92, Villum J †(15)92, 
Hindrick J. †(15)75, Hidrick. J †(15)73, Hidrick 
J. †(15)88, Volloff †(15)92, og på kvindesiden 
Karie J(akobs)d(atter) a(nn)o (15)80, Elssebet 
J. †(15)92, J(e)ha(nn)e J. †(15)80, Jehan(n)e J 
†(15)59, Jehanne. J. †(15)56, Lissebet. J. d. 
†(15)67, Karine. J. d. †(15)66, og Marine J d.«. 
Kun tre børn, to sønner og en datter, synes at 
have været i live på billedets forfærdigelsestids- 
punkt. Malerierne minder om alterbordsforsi- 
derne i eksempelvis Svinninge og Tømmerup, 
signeret HM (eller MH).251 I trekantgavlen er på 
begge sider malet Helligåndsduen.

Midt i 1700’rne omtales epitafiet »neden i kir
ken ved fruentimmerstolene«,193 og da det 1847 
hang i den nordre sidegang erindredes, at det 
tidligere havde været »opstillet mellem højkir
kens piller imod nordre sidegang«,184 dvs. i ar
kadeåbningen, så at begge sider var synlige.
1872 foresloges det i paklokalet opbevarede 
mærkelige epitafium ophængt i ligkapellet, men 
det blev henlagt på kirkeloftet, og først 1910 
kom istandsættelse og anbringelse i kirken atter 
på tale. 1953 hang det på østre korsarms pulpi
tur, sydvæggen, i hvert fald siden 1980 ophængt 
på skibets østvæg, nord for korsarmen.

2) (Fig. 77), fra 1600’rnes anden fjerdedel, 
over Karen Sørensdatter.252 Arkitektonisk re
næssanceopbygning, 156x115 cm, nu bestående 
af et storstykke med trekantgavl, flankeret af 
spir anbragt på gesimsen over storfeltets her
mer, og med hængekugler under postamentet
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Fig. 77. Epitafium nr. 2 fra 1600’rnes anden fjerdedel, over Karen Sørensdatter (s. 2896). LL fot. 1982. - Wall 
monument no. 2 from the second quarter of the 17th century for Karen Sørensdatter.

på tilsvarende sted. De oprindelige dele er af eg, 
tilføjelserne, som er udført efter 1896, af fyr 
(trekantgavlen) og en blødere træsort (spir og 
hængekugler). Hængestykke og sidevinger 
mangler. Storstykkets maleri flankeres af mand
lig og kvindelig herme, hvis arme har form af 
oprullede volutter. Tilsvarende danner hermens 
kapitæl og afslutter skafternes masker forneden. 
Glat postament- og gesimsfrise, førstnævnte

forkrøppet under hermerne, sidstnævnte med 
malede bosser over dem.

Stafferingen er nyere, vistnok fra 1890’erne, 
og består hovedsagelig af sort med lidt lysegråt 
samt rødt og forgyldning på listerne. I gesims
frisen gravskrift med gylden fraktur på sort 
bund over Karen Søffrens Datter, som levede og 
døde i Holbæk 16□. I postamentet citat fra Rom. 
5, 8 og i topstykket Jesumogram.
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Maleriet på træ, 60x51 cm, viser afdøde knæ
lende foran krucifiks i et (kirke?) rum med to 
vinduer. Hun er iført sort kjole med hvid krave 
og kniplingsmanchetter samt hvidt forklæde; 
bag hende ses et rødt draperi, som er trukket til 
side. Under krucifikset ligger kranium over 
korslagte knogler.

Hang 1847 lige over for Grubbes begravelse (i 
nordre sideskibs vestende), mellem dåben (i 
nordøsthjørnet) og prædikestolen, dvs. på nor
dre sideskibs østvæg.184 I januar 1872 tænktes det 
anbragt i (lig)kapellet eller den nye kirke, men 
blev liggende på loftet indtil istandsættelse 1896 
ved Niels P. Petersen, Holbæk. 1910 var det op
hængt på panelet bag altertavlen, hvorfra det 
1930 flyttedes til korets østvæg over for prædi
kestolen. I hvert fald siden 1980 på korets vest
væg.

3) (Fig. 78) opsat 1648 af Mogens Christen
sens anden hustru og to døtre til minde om tid
ligere borgmester i Holbek, Mogens Cherstens- 
søn, født i Skader i Judland 13. okt. 1569, 
†26. febr. 1645, og hans første hustru, Mette Ly- 
derssdater, født i Flenssborg 31. maj 1574, død 
Palmesøndag (31. marts) 1624, gift i 16 år minus 
23 dage, samt deres to døde børn. Desuden hans 
anden hustru, Dorithe Lauridssdater, født i Hel- 
singøer 22. sept. 1593, gift i 19 år, 7 mdr. og 3 
uger, samt en afdød søn og datter.

Af rammeværket er kun bevaret det elegante 
hængestykke, der kan henføres til Lorentz Jør
gensen.253 Det rummer let hvælvet indskrift
tavle omgivet af viltre, fritskårne volutter samt 
bruskværk og krones af vinget englehoved af 
værkstedets velkendte udseende. Ornamenterne 
står med sort forgyldning og lidt rødt. Grav
skriften er malet med gylden fraktur på sort 
bund.

Maleriet, på blyplader sammenloddet med 
tin, 173x139 cm, var inden restaurering 1983 
holdt fast til en bagklædning af træ ved hjælp af 
blytappe.254 Billedet, der er afrundet foroven, 
viser borgmesteren, hans to hustruer og seks 
børn. Han er fremstillet med gråt hår, overskæg 
og hageskæg, iklædt sort dragt med pibekrave 
og kort sort kappe, knælende på en rød pude. 
Hans første hustru bærer sort dragt med hvid

krave og hvidt underliv samt hvidt forklæde. 
Imellem de to er afbildet en yngre kvinde, en
ken, og bag ved hende to piger med lyst hår, 
iført sort dragt med hvid krave og en svær guld
kæde om halsen. De afmalede drenge er klædt i 
sort eller mørkviolet dragt. På en rød pude ne
den for moderen ses to små blonde børn i brun
violette dragter med hvid krave og forklæde, 
holdende et æble i hånden. Øverst Gudfader i 
skyer flankeret af engle. Hudfarven er kraftig 
rød, øjnenes pupiller sorte.252 Forgyldt ramme.

1847 hang epitafiet på nordvæggen, vest for 
prædikestolen.184 1872 var maleriet et af de fire 
bedst bevarede, der ophængtes i den nye kirke, 
vistnok i tårnrummet (jfr. nr. 4), mens hænge- 
stykket lå på loftet; først 1911 blev det istandsat 
og kom ned i kirken.255 Siden 1930 hænger epi
tafiet på skibets vestvæg, nord for korsarmen.

4) (Fig. 81) o. 1649, opsat af enken, »efter min 
Salig Mans beger«. Rådmand i Holbece i 26 år, 
Peder Jensen, født på Tossing 16. febr. 1583, 
†2. juni 1649 og hustru Margere Nieelsdatter, 
født i Lolland på Olstrupgaar (Fuglse hrd.) 
18. juni 1601, † □, gift i 29 år og 8 mdr.

Storstykkets maleri flankeres af fritstående 
søjle foran dobbeltsøjler; de glatte skafter har 
prydbælte hvorover bruskede reliefskæringer og 
tilsvarende, blot mindre under kapitælerne. Si
devingernes bruskværk indrammer glat hjerte- 
formet felt. På gesimsstumperne over søjlerne 
står figurer af Troen med kors og kalk samt Hå
bet med krydslagte arme trædende på anker 
(sml. *epitafium nr. 2). Topfiguren, der er ufor
holdsmæssig lille i forhold til de to dydefigurer, 
forestiller en kvinde med pen og bog.256 Såvel 
selve fremstillingen som figurens størrelse be-

Fig. 78. Epitafium nr. 3 fra 1648, over borgmester 
Mogens Christensen, †1645, og hans første hustru, 
Mette Lydersdatter, †1624, opsat af hans anden hu
stru, Dorthe Lauridsdatter, og to døtre. Udført i Lo
rentz Jørgensens værksted i Holbæk (s. 2898). NE 
fot. 1994. - Wall monument no. 3 from 1648 for Mayor 
Mogens Christensen, †1645, and his first wife, Mette Ly
dersdatter, commissioned by the second wife, Dorthe Lau
ridsdatter, and two daughters. Made in Lorentz Jørgensen’s 
workshop in Holbæk.
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Fig. 79. Englehoved. Udsnit af hængestykke under 
epitafium nr. 4, sml. fig. 81 (s. 2900). LL fot. 1982. - 
Angel’s head. Detail of wall monument no. 4, cf. fig. 81.

Fig. 80a. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 90. 
Diademhoved på bjælken mellem postament og stor
stykke (s. 2908). NE fot. 1994. - Detail of *wall monu
ment no. 2, cf. fig. 90. Mask with head-dress.

Fig. 80b. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s. 
2908). Englehoved under storsøjle. NE fot. 1994. - 
Detail of *wall monument no. 2. Angel’s head.

grunder den antagelse, at hun næppe er oprinde
lig på dette sted, men erstatter den tredje kardi
naldyd: Kærligheden. Hun står på en konsol bå
ret af et barnehoved, der flankeres af englebørn 
med flitsbue af bambus og kobbertråd tilføjet i 
1900’rne. Forneden hængestykke (sml. fig. 79), 
lidt tungere i udformningen end på epitafium 
nr. 3; alligevel må træskærerarbejdet henføres til 
Lorentz Jørgensens værksted.163

Broget staffering hvori indgår forgyldning, 
rødt og grønt samt blåt på dragterne. Indskrift 
med gylden kursiv på sort bund i hængestykket.

Maleriet (fig. 82), på metal, 125x94 cm, viser 
det afdøde ægtepar knælende, han på en rød 
pude, med hænderne samlede i bøn. Begge i 
sorte dragter, han med hvid pibekrave. I bag
grunden blå himmel med hvide skyer. Begge er 
iklædt sort dragt med hvidt kravetøj.

1847 hang epitafiet, hvis indskrift kun for en 
mindre del kunne læses, på nordvæggen, vest 
for nr. 3.184 1892 lå det på kirkens loft og blev 
vistnok istandsat 1893 af maler Rahbek i Ring
sted.257 1911 noteredes, at det fra det østlige pul
pitur burde flyttes ned i kirken, hvor det ville 
være en passende parallel til nr. 3.54 1930 og 
endnu 1953 ophængt på skibets østvæg, nord for 
østre korsarm, i hvert fald siden 1979 syd for 
korsarmen nærmest apsiden.

5) (Fig. 103) 1654. Mogens Pags (Pachs) til 
Torup, kgl. majestæts befalingsmand på Hol- 
beck slot, søn af velbårne Christoper Pagsis og 
fru Sophie Galt, født på Holbechs slot 10. juli 
1577, levede 65 år og 17 uger, død på Holbechs 
slot 20. nov. 1642, og fru Beritte Mund, datter af 
Claus Mund og fru Kiestine Harboe, født på 
Serrisløfgård 9. jan. 1591, levede 61 år, døde på 
Ringsted kloster 28. aug. 1652. Efter sin hus
bonds død købte hun et gravkapel til deres be-

Fig. 81. Epitafium nr. 4 over rådmand Peder Jensen, 
†1649, og hustru, opsat af enken Margrethe Niels- 
datter. Tilskrevet Lorentz Jørgensen, Holbæk (s. 
2898). LL fot. 1982. - Wall monument no. 4 for Alder
man Peder Jensen, †1649, and his wife, commissioned by 
his widow, Margrethe Nielsdatter. Attributed to Lorentz 
Jørgensen of Holbæk.
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Fig. 82. Maleri i epitafium nr. 4, sml. fig. 81 (s. 2900). N.J. Termansen fot. 1968. - Painting of Alderman Peder 
Jensen and Margrethe Nielsdatter in wall monument no. 4, cf. fig. 81.

gravelsessted (se †nr. 1) og forærede desuden 
kirken 500 rdl. og de fattige 200 sletdaler.

Enkel tavle af rødlig kalksten, 96x74 cm, med 
fordybede versaler, hvori rest af forgyldning, 
tværs over stenen, sluttende med årstallet 1654. I 
et liggende ovalfelt foroven fordybede versaler: 
S (alig) M(ogens) P(achs) F(ædrene) og S (alig) 
F(ru) B(erete) M(unds) F(ædrene), som forkla
rer de flankerende våbener for Pachs og Mund. 
Den dybere liggende bund bag initialfeltet og 
våbenerne har rester af sort bemaling. Tavlen 
hang 1753 på (øst)væggen i familiens gravkapel 
(s. 2921)258 og 1845 på kirkens sydvæg ved ind
gangen til den lukkede stol, der var indrettet i

det da nedlagte gravkapel (jfr. s. 2885).45 1930 
omtalt i den nuværende kirkes tårnrum259 og i 
hvert fald siden 1979 på skibets vestvæg, tæt ved 
hjørnet.

6) (Fig. 83) kun maleriet, fra 1600’rne, af en 
ukendt familie er bevaret.252 Billedet, som er 
malet på metal, muligvis tin, sømmet på træ
plade, måler 172x140 cm; det viser en mand og 
hans to hustruer med ialt 11 børn. Han knæler på 
en rød pude og er ligesom de to hustruer iklædt 
sort dragt med hvidt kravetøj og holder hæn
derne foldede i bøn. Bag ham ses fem drenge og 
bag kvinderne fire piger; desuden sidder der i 
forgrunden to små piger i rødviolet kjole med
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Fig. 83. Epitafium nr. 6 fra 1600’rne, kun maleriet af en ukendt familie er bevaret (s. 2902). LL fot. 1982. - Wall 
monument no. 6 from the 1600s, only the painting of an unknown family is preserved.

hvid krave, hver holdende en rød blomst i hån
den. Den forreste kvinde samler hænderne i 
bøn. Foroven er Kristus afbildet siddende på 
Verdenskuglen flankeret af fire engle, af hvilke 
de to i kransen af skyer blæser i basun. I nyere 
ramme.

1847 omtalt som et stort epitafium med 14 
personer, men uden navne og årstal; hang da 
neden for korgitret, i nordsiden,184 1895 og 1911

i tårnrummet, vistnok 1930 flyttet til østre kors- 
arms sydvæg. Siden 1970’erne på skibets øst
væg, syd for korsarmen.

7) (Fig. 84) 1727. Anders Larsøn Grubbe, tid
ligere borgmester i Holbeck, født i Store Hed
dinge 1663 år efter Kristi fødsel, død i Holbeck 
63 år efter hans egen fødsel. Rådmand i Holbeck 
7 år, borgmester i 19 år.260 Gift tre gange: med 
den artige Gieske Vinter [†1705, jfr. †gravkapel
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Fig. 84. Mindetavle nr. 7 opsat 1727 over Anders Lar
sen Grubbe, †1725, og hans tre hustruer, den artige 
Giedske Vinther, den yndige Valgiertrud Zigwards- 
datter og den dydige Sidsel Hansdatter Pop (s. 2903). 
LL fot. 1982. - Memorial tablet no. 7 installed 1727 to 
commemorate Anders Larsen Grubbe, †1725, and his three 
wives: kind Giedske Vinther, pretty Valgiertrud Zieg- 
wardsdatter, and virtuous Sidsel Hansdatter Pop.

nr. 3], den yndige madame Valgiertrud Zig- 
vardsdatter [†1709] og den dydige madam Zitzel 
Hansdatter Popp, af hvilke den sidste efterle
vende beklager hans død (1725)261 så højt, som 
han levende ærede hendes dyd. Over alt var han 
en god kristen, der elskede Gud, Guds ord, 
Guds tempel, thi Holbecks kirke forærede han 
tre lysekroner, to lysearme, Gud til ære og tem
plet til zir. Altergulvet med jern(ræk)værk om

kring lod han selv bekoste menigheden til tjene
ste. Desuden skænkede han til kirken 100 rdl. i 
kroner, for hvis renter de tre lysekroner (nr. 2, 4 
og 5) og to †lysearme til hvert års julehøjtid 
skulle forsynes med vokslys, og begravelsesste- 
det, en muret grav, som »nu 1727 er i forsvarlig 
stand og bevarer den Salig mands Jordede lev
ninger, Ævindeligen maa blive Holdet vedlige. 
Lader Ham ligge, ingen Rører Hans been. 2 
Reg: 23 Cap: 18 w« (sml. †gravkapel s. 2924). 
Indskrift med fordybet skriveskrift i sort kalk
sten, 112x62 cm, der 1847 var indfattet i †ramme 
af træ med to hoveder, der kyssede hinanden, 
foroven og dødningehoved forneden.184 1967 
anbragt på tårnrummets østvæg.

8) (Fig. 85) opsat 1837 af eksekutor i boet efter 
borger og købmand Anders Andersen Borch, 
†2. febr. 1837, og hustru Inger Eleonora, født 
Kornerup, †20. dec. 1826 (sml. gravsten nr. 7-8). 
Ved testamente konfirmeret 23. dec. 1826 opret
tede de fire legater: 1. Det Borchske legat på 
20.000 rbdl., af hvis rente 800 rbdl. skulle gå til 
de 15 ældste og svage, af syge og sengeliggende 
og dernæst allermest trængende værdige skulle 
nyde 1 rbdl. hver samt 20 rbdl. i det hele til 
brændsel for disse fattige. 2. Det Borchske legat 
for husarme i Holbek 15.000 rbdl. af hvis rente 
600 rbdl., seks sande husarme familier, som li
der nød, fordi de ved deres forhenværende stil
linger i livet af undseelse og tilbageholdenhed 
ikke som andre fattige kunne erholde understøt
telse, skulle erholde 25 rbdl. kvartalet. 3. Det 
Borchske legat til Holbek skole 15.000 rbdl. a. 
Renten af de 10.000, nemlig 400 rbdl. skulle an
vendes til fattige skolebørns undervisning, 
hvorved de kunne blive duelige til tjenestety
ende, til løn for en lærerinde samt til brændsel 
for hende og lokalet, såvel som til vedligehol
delse af det nødvendige inventarium samt op- 
klædning af 2 a 3 drenge og 2 a 3 fattige piger, 
som mest har udmærket sig. b. Renten af de 
5000 rbdl. anvendes til fattige skolebørns op- 
klædning til deres konfirmation. 4. Det Borch
ske legat til Holbeks kirke 2000 rbdl. Renten 
heraf 80 rbdl. skal opspares og tillægges kapita
len, indtil en hovedreparation findes fornøden, 
hvortil da de opsparede renter men ikke kapita
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Fig. 85-86. Mindetavler. 85. Nr. 8 opsat 1837 over købmand Anders Andersen Borch, †1837, og hustru Inger 
Eleonora, født Kornerup, †1826, sml. fig. 94 (s. 2904). 86. Nr. 9 over tømrermester Jens Christian Pedersen 
Fugl, †1884 (s. 2905). LL fot. 1982. - Wall monuments. 85. No. 8 erected 1837 to Anders Andersen Borch, †1837, and his 
wife Inger Eleonora Kornerup, †1826, cf. fig. 94. 86. No. 9 for master joiner, fens Christian Pedersen Fugl, †1884.

len må anvendes. Under indskriften A. A. 
Borch og I. E. Borchii, født Kornerup.

Grå marmortavle, 215x124 cm, med fordy
bet, gylden versalindskrift, som skal være for
fattet af kammerherre, amtsforvalter Wegener i 
Holbæk. I et lavere, fordybet parti foroven er 
anbragt emblemer udført i hvid marmor: bi
kube, overflødighedshorn, tønde, vareballer, 
fakkel og æskulapstav symboliserende vindski- 
belighed, overflod og gavmildhed; æskulapsta
ven var lægeguden Æskulaps tegn, findes derfor

på gravmæler over læger. Hang 1847 i koret, 
syd for altret,184 jfr. fig. 61. 1967 opsat på tårn
rummets østvæg.

9) (Fig. 86) o. 1884. Legatstifter, tømrerme
ster Jens Christian Pedersen Fugl, *12. juli 1813, 
†26.juli 1884. Indskrift med fordybede, gyldne 
versaler på grå marmortavle, 220x125 cm, hvis 
udformning svarer til nr. 8. Foran den forsæn
kede del foroven er der her anbragt et skjold af 
hvidt marmor hvori tømrerværktøj, flankeret af 
bladslyng. På tårnrummets vestvæg.
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Fig. 87a-b. Detaljer af *epitafium nr. 1, sml. fig. 88. 
Topfigur og hængestykkets englehoved (s. 2906). I 
Holbæk Museum. NE fot. 1993. - Christ figure and 
angel’s head from *wall monument no. 1, cf. fig. 88.

*EPITAFIER OG MINDETAVLER
1) (Fig. 88) antagelig fra 1634 eller 1637 (jfr. ma
let årstal i hængestykket), over rigets skriver, 
borgmester i Holbæk (1613-24), Claudius Mar- 
tinius (Claus Mortensen). Indskriften på latin 
var allerede 1845 så ødelagt, at kun navnet, års
tallene 1604 og 1634 kunne læses.45 Af eg, 
287x185 cm, med oval indskrifttavle, hvoraf 
knap halvdelen er fornyet, flankeret af to store 
vingede, svungne havfruer i forholdsvis fladt re
lief. Lignende ses på altertavler, der henføres til 
Anders Nielsen Hatts værksted (f.eks. i Grand- 
løse fra 1622 og Jorløse fra 1626, s. 210 og 1977); 
arbejder af denne billedskærer kendes ikke se
nere end 1620’rne, men en mulig elev og efter
følger er forsøgsvis foreslået i beskrivelsen af 
Rørby kirkes prædikestol (s. 1528). Til siderne 
småkonsoller hvorpå står Johannes Døberen og 
Moses, med stærkt markeret hals og smalt, 
sammentrykt hoved. Over en buet gesims sid
der et mindre, firkantet topstykke flankeret af 
bruskede vinger og kronet af englehoved under 
svungen profilgavl. Øverst stod tidligere den 
velsignende Kristus, som med vestre hånd hol
der Verdenskuglen, højre er brækket af (fig. 
87a). (På grund af den ringe loftshøjde i museet 
er figuren i dag anbragt ved siden af epitafiet). 
Hængestykke med bruskbarokt bladværk, eng
lehoved (fig. 87b) og vrængemasker.

Den meget medtagne staffering viser naturlig 
karnation på figurerne; i øvrigt er anvendt sort, 
brunt, rødt og guld. Også gravskriften på latin 
med gyldne versaler og fraktur på sort bund er 
kun sporadisk bevaret. Af hængestykkets latin
ske indskrift med versaler synes at fremgå, at 
epitafiet er opsat 1637 over forældrene. I top
stykket med fraktur citat fra Jos. 19, 25. 26.

Hang 1847 som det eneste i syd, på første pille 
fra vest.184 1931 deponeret i Holbæk Museum 
(inv. nr. B 6.30).

Fig. 88. *Epitafium nr. 1 antagelig fra 1637, over 
borgmester Claus Mortensen, †1624 (s. 2906). I Hol
bæk Museum. NE fot. 1993. - *WalI monument no. 1 
probably from 1637 for Mayor Claus Mortensen, †1624.
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Fig. 89. Topfigur fremstillende Kærlighed (Charitas) 
på *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s. 2908). Fot. i 
NM2. -Figure above on *wall monument no. 2 repre
senting Love (Charitas), cf. fig. 90.

2) (Fig. 90) o. 1660, genanvendt o. 1740. Det 
usædvanlig store epitafium, 600x280 cm, der 
henføres til Lorentz Jørgensens værksted, består 
af en egetræsramme med bruskbarokt billed
skærerarbejde hvori tavle af fyrretræ med yngre 
gravskrift, som antagelig erstatter et oprindeligt 
midtfelt med portrætter af de afdøde.

Epitafiet prydes med en overvældende rig
dom af ornamenter. Midtfeltet flankeres af sno
ede, vinløvsomvundne søjler; i stedet for side

vinger ses konsol opløst i viltre volutter, hvorpå 
står dydefigur, hvis latinske navn er anført med 
reliefversaler i skriftbånd. Til venstre Mådehold 
(»Temperantia«), som skænker vin fra en kande 
ned i bæger og til højre Klogskab (»Prvdentia«) 
med spejl i højre hånd og slange viklet om ven
stre arm. Storstykkets gesims er opløst i brusk
værk; over storsøjlerne yderligere to dyder, her 
siddende småfigurer: Troen (»Fides«) nu uden 
attribut og Håbet (»Spes«) med korslagte arme. 
Derover står henholdsvis Styrke (»Fortitvdo«) 
med søjle på højre skulder og Retfærd (»Ivsti- 
tia«) med vægt i venstre hånd.262 Imellem dem 
er topfeltets reliefskårne fremstilling af Opstan
delsen i opløst bruskramme med englehoveder. 
Tavlen krones af Kærlighed (»Charitas«) hol
dende et barn i hver arm (fig. 89). Hængestyk- 
ket, der rummer glat liggende ovalfelt, afsluttes 
forneden af mindre kartouche; til siderne, under 
storsøjlerne, sidder englehoved.

Epitafiet er i opbygningen beslægtet med et 
fra o. 1680 over Jørgen Biørnsen i Holmens 
kirke, København,263 og bl.a. fremstillingen af 
Styrke er skåret efter samme forlæg. Englehove- 
det (fig. 80b) kan sammenstilles med sikre arbej
der af Lorentz Jørgensen eksempelvis prædike
stolen i Holmstrup (s. 1834).

7. marts 1740 ansøgte kancelliråd Jochum 
Schougaard om at få overladt en tavle, som i 
mere end 100 år havde hængt i kirken.25 Kan
celliråd, borgmester i Holbæk og amtsforvalter 
over Holbæk amt, Jochum Schovgaard indret
tede epitafiet til minde om hustruen, fru Mar
grethe Hedvig Schrøder, *12. juli 1702, »af præ
stelig slægt«, gift 2. maj 1730, †16. sept. 1739 
(jfr. †muret begravelse nr. 14). I ægteskabet var 
otte børn, hvoraf tre sønner og to døtre over
levede hende. Efter gravskriften, som kun ud
fylder den øvre del af indskrifttavlen, læses citat 
fra »Psalme 73 - v. 24«.

Hang 1740 på den nordre side i koret,25 hvor 
det omtales igen 1847, ved siden af Festenberg 
Pachs’ gravsten (nr. 1).184 1895 beskrives det 
blandt epitafier på kirkeloftet som usædvanlig 
stort, prydet med en overvældende rigdom af 
ornamenter. Skønt meget ramponeret, stygt 
overmalet og tilsmudset, sås dog levningerne af
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Fig. 90. *Epitafium nr. 2 fra o. 1660, skåret i Lorentz Jørgensens værksted, genanvendt o. 1740 af borgmester og 
amtsforvalter Jochum Schougaard til minde om hustruen, Margrethe Hedvig Schrøder, †1739 (s. 2908). I NM2. 
Ældre fot. i NM. - *Wall monument no. 2 from c. 1660, carved by Lorentz Jørgensen’s workshop, reused c. 1740 by 
Jochum Schougaard, mayor and district revenue officer, for his wife Margrethe Hedvig Schrøder, †1739.

den rige farvepragt, der 1910 beskrives således: 
guld, kraftige lasurer, mørkeblå, næsten sort or
namentbund og cinnoberfarvede lister på stærkt 
skallende kridtgrund. Ikke alene epitafiets be

tydelige størrelse, men navnlig dets kunstneri
ske kvalitet ansås for at være så væsentlig, at det 
anbefaledes til restaurering.264 Det blev imidler
tid liggende på loftet, og ved indleveringen til

Danmarks Kirker, Holbæk amt 196
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Nationalmuseet 1936 var farverne i ret stor ud
strækning afskallet, ligesom adskillige dele af 
træværket var løsnede eller borte. Af farver er 
udover indskriftavlernes sorte, som også ses på 
søjlerne, bevaret rødt på konsoller og lister samt 
mørk blåt eller grønt på dragter, desuden lidt 
forgyldning (inv. nr. D12714).

3) (Fig. 91) o. 1723. Tidligere negociant og 
handelsmand i Holbec Peder Pedersen, *1. 
marts 1676 i Skaarup præstegård på Fyen, boede 
i Holbec 19 år 1 måned, døde i Holbec 11. (1?) 
juli 1723, testamenterede før sin død til kirken 
4000 rdl., som skulle anvendes til et spir på kir
kens tårn, en klokke i samme tårn og et orgel
værk. Resten af kapitalen sættes på rente, hvoraf 
kirkens tårnklokke, orgelværket og hans begra-

Fig. 91. *Mindetavle nr. 3 over handelsmand Peder 
Pedersen, †1723 (s. 2910). I Holbæk Museum. NE 
fot. 1993. - *Wall monument no. 3 for Peder Pedersen, 
merchant, †1723. In Holbæk Museum.

velsessted, sålænge Holbec by og kirke er til, 
stedse skal være og forblive urørt, skal holdes 
vedlige, samt til latinskolen 2000 rdl., hvoraf de 
fattigste og flittigste diciple årlig skal nyde ren
ten, og endelig til kirken 1000 rdl., hvoraf en 
velstuderet person som prædiker aftensang i 
Holbec kirke årlig skal nyde renten. Sluttelig 
2000 rdl. hvoraf byens sengeliggende og fattig
ste nyder renten, hvorimod de fattigste hver 
søndag og andre hellige dage skal bestrø hans 
gravsted med blomster og urter samt endelig til 
Skaarups hospital på Fyen 1000 rdl., hvoraf 
samme hospitalslemmer skal nyde renten årlig.

Under indskriften er afbildet et timeglas og 
derunder igen læses:

»Nu salig Siæl, du giorde vel, 
for mange fattiglemmer, 
saalænge Vand har Holbeks strand,
Dit Navn vi ikke glemmer.
Pon. ?rar. Dm. I(ohan) C(hristian Levinsen) 

Ruhe og N(iels) N. Krag.«265

Forgyldt, delvis afskallet kalksten, 198x117 cm, 
med fordybet versalindskrift tværs over ste
nen.266 I den øvre, halvrunde afslutning spejl
monogram flankeret af palmegrene, forneden 
kranium over korslagte knogler. Den versifice
rede indskrift og kraniet indrammes af akantus- 
blade (sml. gravsten nr. 9 og †nr. 18 samt †muret 
begravelse nr. 17).

1847 var epitafiet indmuret i væggen ved al
trets nordre side (sml. fig. 61),184 1 1930 omtales 
det i tårnrummet,259 1967 flyttet til kirkegården 
syd for kirken og 1972 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.875).

Af et (†)epitafium? er bevaret en *figur (fig. 
92), fra 16-1700’rne, af grå, forvitret sandsten, 
formentlig forestillende Håbet. Afbrudt under 
knæene, nuværende højde er 95 cm. Kvinden, 
som holder hovedet lidt bagover, har langt, løst 
hår; på højre hånd, der har holdt om noget, sid
der en fugl, den venstre arm er brækket af ved 
albuen. I Holbæk Museum (inv. nr. 3.964).

†EPITAFIER
1) O.1550. Axel Banners fædrene og mødrene 
våbener samt indskrift, se †kalkmalerier nr. 3.
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2) 1775 opsat af Niels Siersted26 over hans for
ældre: Sr. H(ans) E. Siersted, negotiant og han
delsmand i Holbæk, *20 juni 1693, †l. maj 1769, 
Mette Siersted, født Rørdam, *16 marts 1697, 
†17 sept. 1762, sønnen, ungkarl Jens Siersted, 
*20 Juli 1728, †18 juni 1758 og to af købmand i 
Holbæk, Niels Hansen Siersteds børn døde som 
spæde. Efter personalia læstes: »Denne indmu
rede Steen er til evig Amindelse for oventegnede 
Forældre, Broder og egne Børn, imod en Kien- 
delsen til Kirken bekostet af velbemeldte Sr. 
N(iels) H(ansen) Siersted og opskriften på 
samme med hosfølgende lidet Vers forfattet af 
velærværdige Hr. Magister Peder Smith, Sogne
præst til Holbek og Mærløse Anno 1775, den 
24. Junii:

Disse kiære Venner ære 
Nu i Deres sovested 
Veltildækket,
Glad opvækket,
Skal De blive, Gud dem glæde.
Ærens Krone
For guds Trone
De til sammen bærer der,
Himmelbolig
Tryg og roelig
Har de samtlig, een og hver.
Gud dem fryder 
og bepryder 
I et evigt saligt Liv.
Sejers Palmer
Lovsangs Psalmer
Gud os med dem engang giv.«

Brun marmorsten, hvorpå forneden var udhug
get en engel i skyer, som ikke uden synlig an
strengelse trak en knælende og tilbedende per
son på jorden op i himlen. Ligesom en anden på 
sine knæ, med ryggen vendt imod solen, sang 
ovennævnte lovsangs salmer. 1847 indmuret i 
tårnpillen ved nordre gang.184

3) O.1784. Fru Johanne With, født Jacobsen, 
*4. juli 1746, gift 1774 med kammerråd og amts
forvalter Jens With, moder til tre sønner og fire 
døtre, †1784. Enkelt, ovalt marmormonument, 
der 1847 hang på nordvæggen, øst for prædi
kestolen (sml. fig. 24).184

Fig. 92. *Figur forestillende Håbet fra (†)epitafium 
eller kirkegårdsmonument (s. 2910). I Holbæk Mu
seum. LL fot. 1982. - *Figure symbolising Hope from a 
(†)wall monument or churchyard monument.

GRAVSTEN
1) (Fig. 95) efter 1612. Christofer von Festenberg 
Packs til Torvpgaard, født til Kreibe i Slesien 
1511. Var befalingsmand på Holbeck slot 47 år, 
levede 97 år, †9. juni 1608, og hans hustru So
phie Galt til Kindholm, datter af rigsråd, salig 
Peder Ebbesøn til Tyrrestrvp, levede 63 år, 
†30. maj 1603 efter 31 års ægteskab, velsignet 
med fire sønner og to døtre, af hvilke herhos er 
begravet Fredric Packs, død i sin barndom 1575 
(indføjet med småt), Peder Packs til Gersnes, 
†26. maj 1608, 29 år gammel, og jomfru Lize- 
beth Packs til Siersholm, †29. okt. 1612, 39 år 
gammel.

Kalksten, 258x155 cm uden topstykket, som 
er 56 cm højt. Figursten med postament hvis 
liggende oval i midten rummer gravskriften

196*
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get simpel sandstensramme, der var skørnet og 
stykvis faldet ned; samme skæbne havde nogle 
englefigurer af alabast.267 Den var indsat i korets 
tilmurede nordvindue (sml. fig. 27 og †kalkma- 
leri nr. 5). Ved kirkens nedrivning anbragt i klo
strets sydfløj (daværende ligkapel), antagelig 
først ved rummets ændring 1916 på nuværende 
plads op ad østvæggen.

2) (Fig. 93) o. 1633. Figursten over to af kir
kens præster, den udsøgt lærde Esben Lauritsen 
og den særdeles kundskabsrige og lærde Hans 
Petersen. Esbernus Laurentij, denne kirkes 
præst... i 20 år, †3. febr. 1633 i sit 57. år, og 
Iohannus Petrus, †1611 i sit 58. år. Graven var 
»med tårer besørget på børnenes bekostning«. 
Lysegrå, gotlandsk kalksten, 209x134 cm, med 
fordybet versalindskrift på latin i liggende oval
felt nederst på stenen, flankeret af Troen med 
kors (til venstre) og Håbet, som træder på anker 
og har en stor fugl siddende på armen (til højre). 
Herover er de to præster afbildet stående under 
tredelte bueslag hvorpå fordybet, latinsk versal
indskrift: »Mi Iesv propter hoc nomen tvvm fac 
mihi secvndvm nomen tvvm mi Iesv propter re 
me tip svm esto mihi Iesvs« (Min Jesus, for dit 
navns skyld, gør for mig i dit navn. Min Jesus,Fig. 93. Gravsten nr. 2 fra o. 1633 over to af kirkens 

præster, Esben Lauritsen, †1633, og Hans Petersen,
†1611 (s. 2912). LL fot. 1982. - Tombstone no. 2from c.
1633 for two vicars of the church, Esben Lauritsen, †1633, 
and Hans Petersen, †1611.

med fordybede versaler. I hjørnefelterne ses 
hjelm og skjold. I arkadefeltet ovenover er lens
manden, iført rustning, afbildet sammen med 
hustruen, den døde søn i hofdragt, og en datter 
samt ved hendes fødder et svøbelsesbarn, søn
nen Frederik, der døde som spæd. I sviklerne 
svæver engle med dødssymboler: kranium og 
timeglas. Stenen er på tre sider indrammet af 
2x16 anevåbener. Foroven topstykke med vo- 
lutter omkring medaljon, hvori fordybet versal
indskrift, som citerer 2. Kor. 4, 14. 1847184 siges 
stenen tidligere at have været omgivet af en me-

Fig. 94. Gravsten nr. 7 over Anders Borch, †1837, 
sml. fig. 85 (s. 2914). LL fot. 1982. - Tombstone no. 7 

for Anders Borch, †1837, cf. fig. 85.
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for din egen skyld, vær Jesus for mig). På slut
stenens plads ses et englehoved og i de to ydre 
svikler basunblæsende engle, den ene holdende 
laurbærkrans, den anden krone; i midten den 
opstandne frelser omgivet af apostle.

1847 under orglet i forhallen;184 ved kirkens 
nedrivning flyttet til klostrets sydfløj (davæ
rende ligkapel), hvor den antagelig 1916 indmu
redes på nuværende plads i østvæggen.

3) (Fig. 112) 1600’rne, genanvendt 1823. Grå 
kalksten med ortoceratitter, 208x140 cm. Midt 
på stenen ses cirkulær bladkrans, hvori indgår 
fire rosetter, og nederst liggende, fladovalt felt 
med fremstilling af Kristus på korset. Den op
rindelige indskrift er bortslidt, i stedet er ind
fældet en hvid marmortavle, 61x51 cm,248 med 
fordybede, sortmalede versaler over amtsprovst 
og jubellærer268 Troels Smith, provst i Merløse 
herred og sognepræst i Holbek og Merløse, *27. 

jan. 1744, †6. dec. 1823, gift 1° med Anna Ag
nete Plum, moder til 11 børn. Hans efterlevende 
enke, Apollone Smith, født Lottrup lod sætte 
»dette Kiærligheds Minde«. Ligesom 1847,184 

sydøst for kirken, i en årække efter klosterkir
kens nedbrydning dog smidt ind under nogle 
buske.

4) 1808. »Mindesten over Hans Olsen Sandöe, 
†1755 i sit 64. år og hustru, Karen Jensdatter 
Rasch, som efter ham forblev ved handelen og 
med sin ældste søn bestyrede huset til sin død 
1769 i hendes 70. år til begges megen hæder hi- 
dentil bevaret i Holbech og bleven vedligeholdt 
ved deres tre bosiddende børns værdige vandel, 
men da disse nu er døde, og jeg efter dem og tre 
andre, som i barndommen døde, og (er?) eene 
tilbage og lever bortfjærned fra Holbech, har 
jeg, førend jeg gik ud af verden, villet lægge 
denne mindesten på mine højtelskede forældres 
grave i året 1808, Jens Sandöe. Hermed 100 rdl. 
udbetalt og tinglæst skøde af 19. febr. 1809 med 
Holbechs kirke al eftertid fornye og opretholde 
denne gravmindesten og sammes grund«.

Rødlig kalksten, 190x125 cm, med indskrift i 
fordybet antikva tværs over stenen. Langs kan
ten løbende hund. Ligger syd for kirken.

5) O.1811. Kommissær og købmand i Hol
bæk Lars Friis, *9. okt. 1766, †16. okt. 1811.

Fig. 95. Gravsten nr. 1 udført efter 1612, over Chri
stopher von Festenberg Pachs, †1608, og Sophie Galt, 
†1603, samt børnene Peder, †1575, og Peder, †1608, 
samt Lisbet, †1612 (s. 2911). LL fot. 1982. - Tombstone 
no. 1 made after 1612 for Christopher von Festenberg 
Pachs, †1608, and Sophie Galt, tl603, as well as for the 
children Peder, †1575, and Peder, †1608, and Lisbet, 
†1612.

Rødlig kalksten, 187x127 cm, med fordybet an
tikva tværs over stenen. 1850 afstivet og opfri
sket på fladen med oliefarve.36 Syd for kirken.

6) O.1819. Jomfru Pauline Kruse, *3. jan. 
1760 i Kiøbenhavn, datter af Hans Casparsen 
Kruse, forhen kgl. læge ved Inoculations Huset,
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Fig. 96a-b. *Gravsten nr. 1 udført mellem 1474 og -84, over Verner Parsberg, †1484, og hustru, Anne Tønnes- 
datter, †1474 (s. 2915). De kraftige skygger skyldes et tagudhæng. I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b. 
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 1 for Verner Parsberg, †1484, and his wife, Anne 
Tønnesdatter, †1474. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1759. In NM2.

og Maria Magdalena Walleau, opdraget i Hol
bæk i huset hos morbroderen, købmand Etienne 
Walleau, der tillige med hustruen, Anne Sandöe, 
antog hende som deres barn, †4. marts 1819 i 
Holbek. Grå kalksten, 190x124 cm, med fordy
bet antikva tværs over stenen. Forneden læses at 
gravstedet er købt i året 1820 på 50 år. Nu sydøst 
for kirken.

7-8) (Fig. 94) 1827, over Anders Borch, køb
mand, *23. nov. 1753, gift 3. juli 1777, †2. febr. 
1837 (sml. mindetavle i tårnrummet) og hustru 
Inger Eleonore Kornerup, *4. marts 1759, gift
3. juli 1777, †20. dec. 1826. To ens grå kalksten,

165x87 cm, med fordybet versalindskrift. I hjør
nerne rosetter, langs kanten stiliseret bladdeko
ration. Ved den nuværende kirkes opførelse flyt
tedes stenene og et †gravstedsgitter nogle alen 
vestpå; gitret havde fløjdøre hvori initialerne 
A. B. E. B. og årstallet 1827. 1847 omtales be
gravelsen på kirkens nordside tæt op til våben
husets østre side (sml. fig. 5).269 Endnu 1953 var 
det indhegnede gravsted på den ellers nedlagte 
kirkegård bevaret. Nu ligger stenene i græsset 
syd for kirken.

1843 malede og forgyldte S. G. Bjergager git
teret, og 1859 forgyldte maler A. Conradsen 110
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Fig. 97a-b. *Gravsten nr. 2 over Lene Tønnesdatter Rønnow, †1490 (s. 2916). Sml. fig. 96a. I Holbæk Museum. 
a. LL fot. 1982. b. Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 2 for Lene Tønnesdatter Rønnow, 
†1490. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1159. In NM2.

jernringe med ægte halvslaget guld samt ege
kransene med stave og årstal; også gelænderet 
blev malet og lakeret, gravstenene afslebet og 
bogstaverne opskrabet og opskrevet, bladene på 
stenenes kanter og rosetterne bronceret. Træ- 
dæksler formet som to kasser til at lægge over 
gravstenene maledes sorte. 1851 istandsatte 
snedker I. Jørgensen en †bænk, der 1859 maledes 
grøn ligesom espaillet.36

9) 1874.29 Glat, grå kalksten, 157x83 cm, med 
fordybede versaler, der meddeler navnene på tre 
familier, hvis begravelser sløjfedes ved den 
gamle kirkes nedrivning: Borgmester Anders

Larsen Grubbes familie (sml. mindetavle nr. 7), 

købmand Peder Pedersen (sml. *mindetavle nr.
3) og hustru, befalingsmand Pachs og familie 
(sml. epitafium nr. 5, gravsten nr. 1 og gravka
pel nr. 1). Stenen blev lagt over den gravhvæl
ving, hvori 11 kister anbragtes.

*GRAVSTEN

1) (Fig. 96a-b) mellem 1474 og 1484, over 
rigsråd Verner Parsberg og Anne Tønnesdatter 
(Rønnow). »Her ligg(e)r her Wern(er) 
Parsp(er)g, ridder, so(m) døde arr eft(er) gutz
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Fig. 98a-b. *Gravsten nr. 3 over Kirsten Tidemann, † 1527 (s. 2916). I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b. 
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. Nederste del af stenen var skjult under stolestade. - *Tombstone 
no. 3 for Kirsten Tidemann, †1527. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1759. In NM2. The bottom of 
the stone was hidden under a pew.

byrdh mcdlxxxiiii ok ha(n)s kæ(re) husf(ru)æ 
An(n)e Tøn(n)esdott(er), som døde mcdlxxiiii, 
hwes sielæ g(ud) node«. Grå kalksten, 250x143 

cm, med fordybet minuskelindskrift på dansk 
mellem konturlinjer og bladslyng afbrudt i hjør
nerne af firpas hvori evangelisttegn. Midt på 
stenen ses svage spor af skråtstillede våbener for 
Parsberg og Rønnow over slynget skriftbånd 
med latinsk tekst, der 1759270 læstes: »...maiesta- 
tis qvi saluandos saluas gratia saluas...« (... ma
jestæts ... du der frelser dem, der skal frelses, 
frelser af nåde ...), men 1847 var den udslidt.184 
Tilskrives Sjællands Heroldmester.271

Lå 1847 og indtil kirkens nedbrydning i koret 
ved gitret;184 herefter anbragt i klostrets sydfløj 
(ligkapellet) og 1919 overført til Holbæk Mu

seum,245 som da var flyttet fra nogle rum i klo
stret til den nuværende lokalitet (uden inv. nr.).

2) (Fig. 97a-b) o. 1490, over Lene Tønnesdat
ter. »Her ligh(e)r hedh(er)lie och welbuirdich 
quinnæ fruæ Lenæ Tønnisdotter h(w)æs siel 
G(u)d haffuæ aar effther gutz burd tusende cd 
lxxxx«. Grå kalksten, 234x136 cm, med fordy
bet minuskelindskrift på dansk mellem kontur
linjer, i hjørnerne afbrudt af firpas. Midt på ste
nen udslidt våben, for Rønnow,148 hvilket må 
tilskrives afdødes slægtskab med Verner Pars- 
bergs hustru, Anne, som hun var søster til (sml. 
nr. 1). Tilskrives Sjællands Heroldmester.272 Si
ges 1607148 at ligge »i enden af koret«, 1847 og 
ved kirkens nedbrydning i skibets midtgang,184 
herefter som nr. 1.
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Fig. 99a-b. *Gravsten nr. 4 over Markor Tidemann, †1550 (s. 2917). I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b. 
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 4 for Markor Tidemann, †1550. In Holbæk 
Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1159. In NM2.

3) (Fig. 98a-b) o. 1527, formentlig over fru 
Kirsten Andersdatter Passow, gift med Anders 
Tidemand, †1527. »Her lig(g)er erlige velbyr
dige quinnæ frue Kistine Tymandz huis seel gud 
nade og blev begrafvit Set. Hans dag baptiste 
(24. juni) anno domini mdxxvii«. Gotlandsk 
kalksten, 173x114 cm. Randskrift med reliefmi- 
nuskler på dansk mellem randlinjer. I hjørnerne

medaljoner hvori evangelisttegn, øverst Mat- 
tæus og Johannes, nederst Markus og Lukas; de
res skriftbånd gengiver navnet med, nu udvi
sket, fordybet versalindskrift. Midt på stenen to 
udslidte våbener for Tidemand og muligvis Pas
sow. Henført til Hans Malers værksted.273 Siges 
1607148 at ligge i enden af koret, 1847 og ved 
kirkens nedbrydning i midtgangen, tæt ved
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Fig. 100-102. Fragmenter af *gravsten nr. 5, 7 og 6 (s. 
2918). I Holbæk Museum. LL fot. 1982. - Fragments of 
*tombstones nos. 5, 7 and 6. In Holbæk Museum.

bol, muligvis ørnen; på bueslaget ligger en per
son, formentlig Døden, holdende timeglas. 
Nedre del, hvor indskriften har været, er slået 
af. I Holbæk Museum (uden nr.).

kvindestolene, dvs. i nord,274 men 1840 omtales 
i sakristiet den sten, som tilhørte den adelige 
familie Tymand, »senere Tidemand«,31 sml. nr.
4. Herefter som nr. 1.

4) (Fig. 99a-b) o. 1550, over Markor Tide
mand. »Her er begrauet erlig velbyrdig mand, 
Markor Tii(de)ma(n)d til Søbo oc høvitzma(n)d 
paa Holbeck oc hans høstru fru Karine Bøllis 
paa Hellerup hues sielle Gud veere naadig oc 
bar(m)hiertig« og under den øverste linje »oc 
blef hand begraven S. Valborig afte(n) anno 
d(o)m(ini) mdl«.275 Gotlandsk kalksten, 
216x105 cm, med reliefminuskler i randskrift, 
der fortsætter i to linjer tværskrift under halv
roset. Midt på stenen våbener for Tidemand og 
Bølle. Sandsynligvis udført i Hans Malers værk
sted ligesom nr. 3,276 sml. i øvrigt denne for 
placering.

5) (Fig. 100) 1600’rne, figursten. Rød kalksten 
med ortoceratitter, ca. 105x75 cm. Fire bevarede 
brudstykker viser, at de afdøde har stået under 
dobbeltarkade; derimellem er fremstillet Kristus 
på korset. I øvre venstre hjørne ses cirkelmedal
jon hvori siddende evangelist med bog og sym-
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6) (Fig. 102) o. 1650, fragmenter af grå sand
sten, ca. 187x119 cm. Det store midtparti mang
ler, men rester af ovalt skriftfelt anes. I hjørner
nes medaljoner ses engle med lidelsesredskaber, 
den ene (til venstre) med søjle, den anden med 
svøbe. I midten forneden korslagte knogler og 
udtrukne volutter. Siden 1972 i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.876).

7) (Fig. 101) 1600’rne, fragment af rød kalk
sten, ca. 45x65 cm. Foroven i midten ses den 
opstandne Kristus med sejrsfanen i sin venstre 
hånd i krans af skyer. Til højre medaljon med 
evangelisten Markus siddende sammen med lø
ven; på den glatte rand ovenover læses: »S Mar
cus«. I Holbæk Museum (uden nr.).

8) 1600’rne. Den øverste del, 45 cm høj, af en 
lys grå kalksten, med lodretløbende revne, er 
bevaret i hele stenens bredde: ca. 120 cm. I hjør
nerne medaljoner med siddende evangelister, 
hvis navne anføres med fordybede versaler langs 
kanten, til venstre: »S Mattevs« og til højre: »S 
Ma(rk)vs«. Fremstillingerne er meget primitive; 
evangelisternes alt for store hænder holder ube
hjælpsomt om bogen. I det fordybede felt der
imellem ses to basunblæsende putti? holdende 
en (sejrs)krans. Herunder bibelcitat med fordy
bede versaler i fire linjer tværs over stenen. I 
Holbæk Museum (uden nr.).

9) 1700’rnes anden halvdel. Fragment af rød 
kalksten, ca. 37x65 cm. Af indskriften med for
dybet kursiv skelnes ...ansen Rahr forhen køb
mand)... i Holbech. I Holbæk Museum (uden 
nr.).

†GRAVSTEN OG †GRAVTRÆER

1) O. 1583? Indskriften gengives 1847: Denne 
sten hører hr. Niels Findsen (Finditsen) og hans 
arvinger til og lod han her begrave sin kære hu
stru Johanne Henriksdatter den 28. okt., deres 
tre døtre, Elisabeth 25. nov., Anna 2. nov. og 
Johanne 27. okt. anno 1578, og hans sønner, 
D.P.D. Peder 26. jan. 1581, Jens 24. dec. 1583. 
Er og her begravet... hr. Niels Findssøn, som 
døde 24. maj anno 1601.184

2) 1592. Figursten over borgmester i Holbæk, 
Jakob Willumsen, begravet 4. okt. 1592, og hu
stru, Johanne Hansdatter, gift i 29 år, begravet

6. dec. 1578.277 Han var iført knækappe, hun 
lang kappe. 1847 beskrevet som meget stor, til 
dels sønderbrudt; lå i midtgangen184 (sml. epita
fium nr. 1).

3) 1599? Fru Helle Venstermandsdatter. Ind
skriften gengives 1607:148 Her ligger hæderlige 
og velbyrdige kvinde, fru Helle Venstermands
datter, hvis sjæl Gud anammede og blev begra
vet søndagen næst efter S: Knud konges dag 
1556. På stenen er udhugget de Venstermænds 
og Banners eller Høgers våben og neden på ste
nen: Og lod hendes sønnesøn, ærlig og velbyr
dig mand, Mads Vasspyd (Westbyrd) til Søgaard 
»udgraffue« disse våben anno domini 1599. Sml. 
†kalkmaleri nr. 4. Synes at være den sten, der 
1847 var så udslidt, at man kun kunne læse års
tallet og enkelte ord: fru Helle...døde søn...S. 
Knuds... Ved fonten.184

4) O. 1600? Rådmand Markus (Marqvord) 
Pedersen (†1600) og hustru Bodil (Boetiil) Pe- 
dersdatter. Ingen af dødsårene udfyldt. Lå 1847 
ved indgangen til kirken fra våbenhuset.184

5) Før 1607,148 da den beskrives således: Fre
derik Pachs og jomfru Edel Muncksdatter til 
»Westerbierigh« ligger under en sten begraven, 
og er begge døde unge. På stenen er udhuggen 
de selv i svøbelse med to af hver deres våben, de 
Pachser og Jaltter(? Galtter?), de Muncker og 
Galter. Sml. epitafium nr. 5. Stenen lå på højre 
side, neden for koret.

6) O. 1637. Hans Pedersen Riber. Anno 1581, 
tidligere rådmand i Holbæk og ridefoged for 
Holger Pachs på Holbæk slot til hans to gårde 
Thorup ..., gift... døde 53 år gammel (1637). 
1847 beskrevet som en stor, brun marmorsten, 
for en stor del udslidt og ulæselig. Lå i skibets 
midtgang.184

7) O. 1649. Kun dødsåret og »borgmester« 
kunne 1847 læses på en sten. Den kan tænkes at 
være lagt over Peder Jensen, †2. juni 1649, jfr. 
epitafium nr. 4. Lå ved siden af nr. 9, dvs. i 
skibets midtgang.184

8) 1659. Søren Rasmussen Aibøge (Albøge)286 
af Århus. 1847 lå den lille sten i gulvet, hvor 
gangen delte sig til tværgangen og dåben.184

9) O. 1662? Figursten over Laurits Kaspersen 
(Laurentius Caspari) og hustru, Anna Lafe (La-
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Fig. 103. Mindetavle nr. 5 fra 1654, af sten, over Mo
gens Pachs, †1642, og Berete Mund (s. 2900). LL fot. 
1982. - Wall monument no. 5 from 1654 carved of stone, 
commemorating Mogens Pachs, †1642, and Berete Mund.

fronis)...†1662, 60 år gammel... 16. okt.... 1847 
beskrevet som en stor sten med mand og kone i 
fuld legemsstørrelse i lange kapper og indskrift 
på latin (sml. fig. 100). Lå i midtgangen.184

10) O. 1671. Jens Pedersen, †1645, og hustru 
Birgitte Sørensdatter, †1671. Lå 1847 i skibets 
midtgang, ved siden af nr. 6.184

11) O. 1675? Figursten, over rådmand i Hol
bæk, tidligere ridefoged, Peder Jensen og hu
stru. Ifølge beskrivelse 1847 med fremstilling af 
mand og kone i halv størrelse og udslidt, ulæ
selig indskrift. Lå da i midtgangen184 (sml. 
†gravsten nr. 7 over faderen).

12) O. 1679. Figursten over magister Søren 
(Nielsen) May, sognepræst og provst i Merløse 
herred, †29. sept. 1679, og hustru, hvis søster
søn var grev Griffenfeld. Stenen beskrives 1847 
som en stor, brun, sønderbrudt marmorsten 
med indskrift på latin og fremstilling af præsten 
og hans kone med et lille svøbt barn ved deres

fødder (sml. fig. 100). Den allerede 1842 itu- 
brudte sten lå i sakristiet, ved døren ud til kirke
gården; trods påbud om påpasselighed, gik den i 
stykker ved omflytningen dette år.278

13) O. 1687. Borger og handelsmand i Hol
bæk, Hans Pedersen, født i Nykøbing 1. jan. 
1621 og hustru født 1633. Døde 66 år gammel. 
Lå 1847 ved dåben.184

14) 1600’rne? Anders Christiansen og hustru, 
Anne Hansdatter, med fremstilling af Korsfæ
stelsen, Abrahams offer og Slangen i ørknen. 
Omtalt 1847.184

15) O. 1700.279 Konsul Johan Feiga og hustru 
Maria Hiort With med Peter Rasmus. Stor blå 
sten med indskrift på tysk.

16) 1705, 14. aug. blev en sten lagt på salig 
Albert Schrøders grav.25

17) 1710, 19. maj købte Søren klejnsmed en 
sten tilhørende kirken,25 og 13. febr. 1726 op
føres ligpenge fra ham samt for stenpålæg- 
gelse.38

18) Genanvendt 1723. Peder Pedersen, Hol
bæks kirkes og fattiges store velgører. 1767 be
skrevet som en stor gravsten lige for altret.280 
1847 lå den noget fra mindetavlen nord for altret 
(*epitafium nr. 3), men efter folks udsagn ikke 
på oprindelig plads; den ansås for genanvendt. 
En ældre indskrift på midten var udslettet og en 
ny indhugget.184

Fig. 104. *Kisteplade nr. 1 over Hilleborg Dorothea 
Pachs, †1681 (s. 2922). I Holbæk Museum. LL fot. 
1978. - *Coffin plate no. 1 for Hilleborg Dorothea Pachs, 
†1681. In Holbæk Museum.
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19) O. 1734. Matthias Christensen, herreds
foged i Merløse og Tuse herreder i 35 år, død i 
Holbæk 8. aug. 1734, 63 år gammel. Lå vistnok 
ved indgangen til kirken fra våbenhuset.184

20) 1793. Hans Christian Lund, *29. aug. 
1735, byfoged og postmester i Holbæk, herreds
foged i Merløse og Tuse hrd.r 3. april 1761, 
landvæsenskommissær i Holbæk amt 30. aug. 
1768, herredsskriver i nævnte hrd.r 3. dec. 1772, 
borgmester i Holbæk 19. maj 1774, kammerråd 
9. febr. 1778, birkedommer og skriver ved baro
niet Løvenborg birk 26. marts 1783, gift med 
Louise Stampe 2. sept. 1761, *1. febr. 1736, i 
ægteskabet 11 børn, af hvilke seks døde blev 
overflyttet fra en anden begravelse 5. nov. 1790. 
Indskriften hugget 20. febr. 1793. Stor, mørke
grå sten, som 1847 lå i koret, ved siden af Verner 
Parsbergs (*nr. 1),184 sml. også †muret begra
velse nr. 18.

†Gravtræer. 1) 1705, på Inger Ottes grav.25

2) 1721, 6. maj betalte madam Niels Pedersens 
for et ligtræ.25

Fig. 105. *Kistebeslag (s. 2922). I Holbæk Museum. 
LL fot. 1978. - *Coffin mount. In Holbæk Museum.

†GRAVKAPELLER

1) Mellem 1642 og -46 erhvervet af Berete 
Mund, jfr. gitterets årstal og indskrift på ægte
fællernes epitafium (nr. 5), der oplyser, at hun 
efter Mogens Pachs’ død (1642) havde købt ka-

Fig. 106-107. *Kisteplader. 106. Nr. 2 over Holger Pachs, †1698. 107. Nr. 3 over Elisabeth Bille, †1723 (s. 2922). I 
Holbæk Museum. LL fot. 1978. - *Coffin plates. 106. No. 2 for Holger Pachs, †1698. 107. No. 3 for Elisabeth Bille, 
†l723. In Holbæk Museum.
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pellet til deres begravelsessted. Videre meddeler 
gravskriften, at hun forærede kirken 500 rdl., 
hvis renter skulle bruges til kapellets vedlige
holdelse. Det lå i søndre sidegang med et lavt, 
cirkelformet (vel afslutningen foroven) jerngitter 

ind til højkirken og to fløjdøre ud mod gangen 
(sml. s. 2847f.). I gitret stod med forgyldte bog
staver: »MP-BM-HPB 1698 og i de underste 
hjørner 1646«184 antagelig for Mogens Pachs og 
Berete Mund samt muligvis Holger Pachs, 
†1698, eller Hilleborg Pachs Bille. På væggen 
over for døren var epitafiet. 1822 beskrives ka
pellet som værende dobbelt med hvælving over 
og under gulvet. Der ansøgtes om at måtte 
flytte de tre lig i øverste hvælving, hvoraf det 
sidste var indsat 1723,281 ned i den underste, 
hvor der stod fire lig. Hvælvingen skulle her
efter tilmures og i den øverste indrettes en luk
ket stol.214 Planen forkastedes imidlertid af 
stiftsøvrigheden, fordi Berete Mund havde sik
ret kapellets vedligeholdelse, og først 1841 blev 
den virkeliggjort, antagelig på grund af kister
nes »såre uhyggelige og modbydelige« tilstand. 
1847 beskrives de som svære egekister betrukket 
med læder og beslået med drevne kisteplader af 
messing. Ved kirkens nedrivning blev ti lig flyt
tet ud i en muret grav i beplantningen på den 
gamle kirkegård, øst for det daværende ligkapel 
i klostrets sydfløj og pålagt en gravsten (nr. 9). 
Begravelsen rummede da befalingsmanden, 
Christoffer von Festenberg Pachs, hans hustru 
(Sofie Galt), to sønner, en datter, Holger Pachs 
til Sæbygård, hans frue, Elisabeth Bille, Hille
borg Dorthea Pachs,282 Mogens Pachs til Torup 
og dennes hustru, Berete Mund. Fra kisterne er 
bevaret tre kisteplader og enkelte -beslag:

*Kisteplader, 1) (Fig. 104) 1681. Jomfru Hille- 
borrig Dorethea Pachs, født på Torupgaard 11. 

aug. 1681, †2. okt. samme år på Torupgaar. Dat
ter af Holger Pachs til Erichsholm og Elisabet 
Bille til Ørumgaard. Oval messingplade, 19x24 

cm. Det ovale indskriftfelt, med graveret anti
kva, indrammes af gennembrudt blad- og 
blomsterværk. 1971 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.641).

2) (Fig. 106) 1698. Holger Pachs til Sæbye- 
gaard, Bunderup, Steens Heede og Hörbye

Lund, født på fædrenegården på Sieland, Erichs 
Holm 18. april 1648. Søn af Christopher Pachs 
til Steens Balle Gaard og Hille Borre Bilde til 
Rask og Veirholm, død på Sæ Bye Gaard 3. jan. 
1698, 49 år, 9 mdr., 1 uge og 1 dag gammel. 
Lille, oval indskriftplade, 27x25 cm, af kobber 
med graveret antikva og indrammet af gennem
brudte store barokblomster og bladværk af dre
vet og ciseleret kobber og messing, så at pladen i 
sin helhed måler 90x72 cm. Inden for bladvær
ket er en krans af 16, kun delvis rigtige anevåbe- 
ner i usædvanlig rækkefølge: fire for Pachs, tre 
for Bille (Bilde), et for GÿldenStierne, et for 
Parsberg (Pasberg), et for Vlfeld, et for Gylden- 
SteiRne(!), et for Juul (Juel), et for von Biberen, 
et for Galle, et for Glambek II (GlamBeck) og et 
for Bille (Bilde).202 1937 i ligkapellet, 1971 depo
neret i Holbæk Museum (inv. nr. 18.639).

3) (Fig. 107) 1723. Elisabeth Bille, gift med 
salig Holger Pachsis til Sæbyegaard, Steenshede 
og Hörbyelund, født på Schieriltgaard 8. aug. 
1655, død på Sæbyegaard 12. juli 1723, 68 år 
gammel. Skjoldformet messingplade, 65x54 

cm, med graveret antikva, indfattet af volut- 
bånd omgivet af akantusbladværk med blom
ster. Fra kisten stammer endvidere nogle kiste
beslag (fig. 105), af messing; et er udformet som 
en engel med udbredte arme, men uden ben, 
iført kjole som får stofkarakter ved indpunslin- 
ger og ciselering, desuden vinget timeglas og 
kranium over korslagte knogler samt våben for 
familien Pachs.283 1971 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.640, 18.642 og 18.643).

2) 1672 skænkede borgmester Anders Schult 
og hans hustru et (†)gitter (s. 2881), der ind
rammede den østre del af nordre sideskib. Ste
det fungerede sidenhen både som familiens 
gravplads og som dåbskapel. Bevaret er alene to 
*topstykker, der rummer henholdsvis grav
skriften og en afmaling af borgmesteren, hans 
hustru og deres fire børn. Topstykkerne (fig.
108 og 109) er ca. 80 cm høje og 125 cm brede; 
de hviler på en 95 cm bred fodliste og afsluttes 
foroven med en 21 cm bred konsol hvori dyvel 
formentlig til fastgørelse af en figur eller vase. 
Rammens billedskærerarbejde består af brusk
værk og øreflipvolutter, hvori indgår to barne-
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Fig. 108. *Topstykke fra †fontegitter skænket 1672 af borgmester Anders Schult og hustru, med maleri af 
ægteparret og fire børn, sml. fig. 67, 68 og 109 (s. 2922). I Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font 
screen donated by Mayor Anders Schult and his wife in 1672, painting depicting the family, cf. fig. 67. In Holbæk Museum.

hoveder, der henfører stykkerne til den lokale 
billedskærer Lorentz Jørgensen, hvis værksted 
har leveret adskillige epitafier til kirken. Staf
feringen består af grønt med gyldne kanter 
hvorpå lidt hvidt og rødt.

Indskriften er malet med forgyldt fraktur på 
sort bund: Herunder haver den ærlige, agtbare 
og velfornemme Mand Anders Schult, Borge- 
mesther her udi Holbeck, barnfød udi Aarhuus 
A(nn)o 1629, med sin kiere Hustro den erlig, 
dyderig oc gudfrygtige Matrone Elsebeth Drei- 
ers, barnfød udi Kjøbenhaffn A(nn)o 1645, deris 
begraffuelsissted, oc haffver der til Guds Ære oc 
hans Huusis beprydelse ladit opsette oc bekoste 
denne Funt Anno 1672.

Det andet topstykkes smukke maleri, på kob
ber, viser borgmesteren og hans første hustru 
med en søn og tre døtre, i brystbillede. Det vel- 
komponerede og fint udførte billede er tilskre
vet Heinrich Dittmers.243

Ind mod dåbs- eller gravkapellet læstes i git
terets †gesimsfrise: »Job. 19. v. 25« (Men jeg 
ved, at min løser lever...).202

Bag på maleritavlen findes stadig følgende ci
tat malet med hvid fraktur på sort bund (fig. 
67): »Nøgen udkom jeg af Min Moders Liff, oc 
nøgen skal jeg fare der hen igien. Herren gaff oc 
Herren tog. Herrens Naffn være velsigned. Job.
1,v. 21«. Udenom ses en blegrød farve. Der
imod er den oprindelige frakturindskrift på bag
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siden af indskrifttavlen overmalet, men kendes 
fra en beskrivelse 1758:

»Aller Menschen Sinn und Muth,
Sterben nach demzeitlichen Guth,
Wan sin solches erwerben,
Legen sin sich nieder und sterben«

og ved siden af døren læstes:

»Alt det vi monne eye og have 
er Guds laan og gode gave 
Thi undres mig, at nogen tør sige, 
at deres arbeyd har giort dem riige«.

1787 erstattedes topstykkets vers af følgende 
lovord forfattet af amtsprovst og jubellærer 
Troels Smith:

»Ved denne Daabes Pynt Toe Christnes Godhed viises 
Thi hvad tilskynder ey et gudhengiven Sind?
Den Gudsfrygts Enke, og velsindet Mand, som priises. 
Een Ane Valleau var, og Kiøbmand Christen Lind. 

Den 1 November A(nn)o 1787 T. Smith.«

Gylden kursiv på sort bund inden for rektangu
lær, brun ramme kantet af dobbelt kuglestav, 
hvorimellem slyngbånd (fig. 68). Over feltet er 
guirlander omkring cinnoberrød medaljon 
hvori købmandens initialer CL med gyldne 
bogstaver.

16. febr. 1708 blev borgmester Schult nedsat i 
en ejendoms muret begravelse og 19. dec. 1715 
(hans anden hustru) Anne Schult. 1736 istand
sattes begravelsens fundament med egebjælker, 
loft og lemme, der var nedfaldet.25 1821 var be
gravelsen fuld af vand, og såvel gulv som kister 
forrådnede, hvorfor den blev fyldt med jord, og 
et nyt gulv lagt.184

3) Tidligst omtalt 1705. Rådmand, borgme
ster Grubbes murede ejendoms begravelse var 
indrettet i nordre sideskibs vestende (sml. fig. 
31) og, formentlig fra begyndelsen, ligesom 
endnu 1847 lukket (mod sideskibet) med et træ
gitter med gesims og A(nders) L(arsen) Grubbes 
initialer i dørene.184 I rummet hang en af de lyse
kroner, afdøde havde skænket (sml. s. 2868f.), 
ligesom også mindetavlen (nr. 7) må have haft 
plads her. Under krigen mod Englænderne i 
1800’rnes begyndelse benyttedes kapellet til hø

magasin. 12. dec. 1705 blev rådmand Grubbes 
salig kæreste nedsat, og 3. maj 1709 hans anden 
kæreste. 7. jan. 1721 nedsattes kommerceråd 
Hellegaards frue (Hellegaards kapel opførtes 
først senere på året) og 19. okt. 1725 borgmester 
Grubbe selv. 18. jan. 1734 åbnedes graven til 
kaptajn Barfoeds frue,25 og 1749 til Hans Chr. 
Bardenfleth.284 1 2. dec. 1783 begravedes studio
sus Christen Stampe i hans afdøde families åbne 
begravelse inden for kirkedøren, »den såkaldte 
borgmester Grubbes begravelse«.285 I forbin
delse med kirkens nedrivning leveredes 1869 en 
ligkiste til ben fra gravstedet (jfr. s. 2893).

4) 29. nov. 1721 fik kommerceråd Christian 
Hellegaard skøde på et sted uden for Holbæk 
kirke (fig. 36), hvor han på egen bekostning 
havde ladet opmure, bebygge og indrette en ar
velig begravelse.132 Inden kapellets erhvervelse 
benyttede kommerceråd Hellegaard i januar 
1721 borgmester Grubbes murede begravelse 
(†kapel nr. 3). 17. juli 1725 nedsattes Peder 
Ste(a?)phensens barn,25 8. okt. 1727 kommer
ceråd (Adam) Hellegaards frues lig og 1. sept. 
1729 han selv.38 Efter at være overgået til kirken 
omtales »det øverste« 1847 som en liggehal, 
hvor lig kunne hensættes i tre måneder mod en 
ringe kendelse til kirken.184 Kapellet blev ned
revet nogle år før resten af kirken (sml. s. 2845).

†MUREDE BEGRAVELSER

1) 1705, 20. aug. købt af salig Anders Andersens 
arvinger, hvorefter hans og hans kærestes lig, 
samt salig regiment(skriver?) Henrik Pedersen 
26. aug. blev nedsat i samme begravelse.25

2) 1705, 24. okt. blev Else, salig Jens Rasmus
sens nedsat i hendes ejendoms murede begra
velse25 (sml. †dåbsfad).

3) 1707, 3. marts rådmand Christensens barn 
og igen 19. nov. samme år et af hans børn samt 
22. dec. 1715 endnu et barn, i den store gang.25 
1716, 1. okt. nedsattes Christen Christensen den 
ældres lig og 29. jan. 1717 rådmand Christen 
Christensens lig i hans faders murede begra
velse. 7. maj 1721 betaltes for åbning af graven 
til rådmand Christensens barn. 8. juni 1732 be
talte rådmand (Hans) Fæster for åbning af Chri
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Fig. 109. *Topstykke fra †fontegitter, skænket 1672 af borgmester Anders Schult og hustru, sml. fig. 67, 68 og 
108, med malet gravskrift (s. 2923). I Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font screen donated by 
Mayor Anders Schult and his wife, cf. figs. 67, 68 and 108, with an epitaph. In Holbæk Museum.

sten Christensen den ældres grav, hvor Hans 
Christensens lig blev nedsat. 13. jan. 1735 blev 
rådmand Christensens kæreste begravet i kir
ken.25

4) 1708, 15. febr. blev salig borgmester Lars 
Christensen nedsat i en muret begravelse, som 
ej var købt.25

5) 1708, 17. marts T. Rasmus Pedersens barn, 
22. nov. 1713 igen et barn i en muret begravelse,
2. juli 1721 han selv og 6. nov. samme år hans 
hustru.25

6) 1708, 14. aug. købte (byskriver) Jørgen 
Birch et sted i kirken til en muret begravelse og 
en gravsten. 6. nov. 1709 nedsattes han der.25

7) 1708, 12. okt. blev Niels Christensen og 
hans første kærestes lig nedsat i hans ejendoms 
murede begravelse. 13. jan. 1709 betalte Esther 
Brinch, salig (købmand) Niels Christensen Fa
bers for en muret begravelse, som hendes salig 
mand før sin død tilhandlede sig.25

8) 1709, 6. dec. tilhandlede amtsskriver, borg
mester (Mads Nielsen) Lind sig en begravelse, 
der tidligere havde tilhørt hans kærestes salige 
forældre. 27. febr. 1710 blev hans barn nedsat og 
22. juli 1711 hans kæreste, 2. juli 1716 blev igen 
hans kæreste nedsat, 30. dec. 1720 igen et barn.25

17. sept. 1727 betalte han for åbning af begravel
sen til hans datters lig, og 22. aug. 1730 ned
sattes han selv.34

9) 1710, 6. maj blev Johan Aldeweldt begravet 
i kirken i den smalle gang ved fonten. 1728 lagde 
fru Aldewelt en sten på hendes salig mands lig i 
kirken.38 4. maj 1736 blev hun selv begravet.25 
Stenen lå 1847 i skibets midtgang.184

10) 1716, 30. april nedsattes (postmester) Pe
der Birchs to børn i en muret begravelse, og 17. 
jan. 1739 betaltes for åbning af Peder Birchs for
ældres grav, da hans lig nedsattes (sml. nr. 6). 
1727, 18. febr. blev madam Birchs begravelse 
åbnet til hendes datters barn.25

Danmarks Kirker, Holbæk amt 197
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Fig. 110. Kirkegårdsmonument udført 1903 af Niels 
Hansen Jacobsen over hustruen Gabriele, født 
Rohde, †1891 (s. 2927). NE fot. 1994. - Churchyard 
monument executed 1903 by Niels Hansen Jacobsen in 
memory of his wife Gabriele, bom Rohde, †1891.

11) 1719, 28. april blev rådmand Eggers nedsat 
i sin murede begravelse. 26. juni 1738 fornyede 
madam Eggers hendes salig kærestes grav i ko
ret, og 25. juli 1730 blev Fabers lig nedsat i ma
dam Eggers begravelse.25

12) 1722, 11. jan. nedsattes Valentin Sontum i 
en muret begravelse.25

13) 1726 nedsattes forrige værge, Hans Nico
laj Stampes lig i en muret begravelse i kirken 
(sml. alterkande nr. 2). Da han døde i embedet 
og derfor havde ret til en umuret begravelse, 
betaltes alene forskellen mellem en muret og en 
umuret grav.38

14) 1739, 22. sept. betalte borgmester Schou- 
gaard for åbning af graven til hans kærestes lig 
og 30. sept. igen for åbning, denne gang til 
kommerceråd Kejsers lig.25 6. febr. 1786 begra

vedes justitsrådinde Drude Margrethe Schou- 
gaard, født Brinch i koret i hendes salig mands 
åbne begravelse285 (sml. *epitafium nr. 2).

15) 1740 betalte mons. Hvid for et muret be
gravelsessted i kirkens store og den søndre sides 
liden gang med to sten på.25 1770 betalte hr. Aa- 
røe som arving til Iver Hvids begravelse for den 
reparation, som kirken 1765 lod gøre på be
meldte begravelse.26

16) 1786, 2. marts begravedes admiralinde 
Dorthe Margrethe Bille, †27. febr. i den første 
åbne begravelse regnet fra koret, under mand- 
folkestolene.285

17) 178926 havde kammerråd Lund købt en 
muret begravelse i koret; efter ældre folks ud
sagn 1847 skulle den tilhøre Peder Pedersen 
(sml. *epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 18).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Oplysningerne om gravsten og monumenter på kir
kegården bygger dels på kirkens regnskabsbog, dels 
på J. H. Larsens beskrivelse 1847.184 Der er tale om 
begravelser på den ældste kirkegård, som omfattede 
området udenom kirken afgrænset af Kirkestræde, 
klosterbygningerne og i syd af muren, der støder op 
til et parklignende område med græs og en lindeallé 
til S. Nikolaj kirkegård. Det siges, at alle ansete per
soner for det meste lod sig begrave på den vestlige og 
nordlige side, mens den sydøstlige del var de fattiges 
jord. På den syd for kirken og vest for gangen til den 
gamle rådstue liggende jord var også ved enkelte lej
ligheder ansete personer begravede, beretter Larsen. 
Oftest oplyses den begravedes navn, og at en sten er 
pålagt, men der gives ingen form for beskrivelse. I 
enkelte tilfælde er alene anført indtægt for indhegning 
af gravsteder, eksempelvis betalte provsten 19. april 
1728 for at indelukke et begravelsessted,38 og 1772 lod 
mad. Grandjean og fru Bille to små begravelsessteder 
indhegne på egen bekostning.26

I forbindelse med den gamle kirkes nedrivning be
taltes gartner Hansen 1869 for vejledning ved at op
tage »gravhøjene« på den gamle kirkegård før disses 
sløjfning.36 Da et stykke af kirkegården 1873 blev af
givet til skolen, opnåedes tilladelse til at sløjfe be
gravelserne på denne del. Enkelte ønskede dog at 
nedlægge en sten, der betegnede, hvor gravstedet 
var, og at beholde jernstakittet. Den eneste hindring 
var Jens Damkjærs ligsten, »men den kan omgås, når 
den bliver liggende tiden ud« (til 1881, jfr. †nr. 10), 
hedder det.31

Ved anlæggelsen af S. Nikolaj kirkegård 1854 an
modedes de, som ønskede at leje græsningen her, om
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at henvende sig på rådhuset.36 Samtidig udsendtes 
reglement for den nye kirkegård. Efter at også denne 
begravelsesplads er blevet for lille og kirkegården ved 
Østre kapel taget i brug, er en del gravsteder hjem
faldne. Imidlertid værnes på bedste vis om udvalgte 
gravminder, ligesom også støbejernsgitre, bl.a. om
kring Ehlers familiebegravelse bevares.

1) O. 1849. Købmand og borger i Holbek, 
Arent Thomas Frandsen, *14. maj 1782, †11. 
dec. 1849 og hustru Karen Pedersen, *24. april 
1783, †29. nov. 1855. Cementsten, 81x72 cm, 
med fladbuet overside og indfældet hvid mar
morplade hvorpå fordybede versaler. Syd for 
kirken.

2) O. 1860. Valentin Nicolai Kramer, *20. 

aug. 1788, †1. dec. 1860. Natursten, 92x49 cm, 
med spor efter hvidt marmorkors i toppen. Ind
skrift med fordybede versaler i indfældet hvid 
marmorplade. Syd for kirken.

3) 16. febr. 1900 rejst af sognekommunen og 
beboere fra land og by i Holbæk amt over Carl 
Steen Andersen Bille, *1. juli 1828, †11 nov. 
1898, og Louise Bille, født Ipsen, *10. juli 1841, 

†31. dec. 19(26). Ca. 2 meter høj stele af rødlig 
granit med indskrifter i støbte bronzeversaler og 
kronet af bronzebuste, udført af Vilhelm Bissen, 
forestillende C. St. A. Bille, der var amtmand 
1886-98.287 På S. Nikolaj kirkegård, i sydøst- 
hjørnet.

4) (Fig. 110) 1903, udført af Niels Hansen Ja
cobsen over hans hustru A(nna) Gabriele Han
sen Jacobsen, født Rohde (†1891). Monumentet, 
der benævnes Morgenrøden, viser en engel med 
udbredte vinger, støbt i bronze, stående på gra
nitsokkel med gravskrift i fordybet antikva.288 
Soklen er ca. 65 cm høj, figuren 145. Opstillet 
på S. Nikolaj kirkegårds udvidelse, syd for den 
gamle kirkegårdsmur.

*KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) En romansk fontekumme, der opgives at 
komme fra kirken, bruges som minde over 
medlemmer af slægterne Lange og Opper- 
mann.289 Astrid Lange *7. dec. 1880, †25. aug. 
1909, Elisabeth Oppermann, f. Lange *8. marts 
1869, †20. febr. 1929, Carl Oppermann *21. jan.

Fig. 111. *Kirkegårdsmonument over Anna Corne
lia van den Hoven, født i Maastricht 1759, †1810 
(s. 2928). I Holbæk Museum. LL fot. 1982. - 
*Churchyard monument for Anna Cornelia van den Ho
ven, born in Maastricht 1759, †1810. In Holbæk Museum.

197*
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1863, † 8. marts 1940, Poul Oppermann *22. 
febr. 1903, †26. jan. 1939 og Alice Oppermann 
*23. nov. 1907, †20. dec. 1975. Indskrift med 
fordybede sortmalede versaler. 2. afd. litra D, 
nr. 240 på Solbjerg kirkegård, København.

2) (Fig. 111) o. 1810. Anna Cornelia van den 
Hoven, født Keupers, f. i Mastricht 8. maj 1759, 
†28. marts 1810. Forvitret kalkstenssøjle med 
gravskrift på tysk med fordybede versaler. Her
over indfældet marmorplade hvori reliefhugget 
sommerfugl. 1847 syd for ligkapellet,184 senere 
en årrække i en have ved Vintremøller, sammen 
med nr. 1 og figur fra *(†)epitafium.290 I Holbæk 
Museum (uden inv. nr.).

3) O. 1834. Sophie Frederikke Nehammer, 
født Klein, *20. nov. 1785, †22. febr. 1834. 

Hvidt marmor, 40x31 cm, sammensat af fire 
stykker. Indskrift med fordybede, oprindelig 
sortmalede versaler. Opgravet på pladsen vest 
og nordvest for klostrets vestfløj, 1975 afleveret 
til Holbæk Museum (inv. nr. 20.388).

4) O. 1854. (Farver) Carl Nehammer,291 født i 
Neder-Østerrig i byen Laa 1. nov. 1776, †6. jan. 
1854. Marmortavle, ca. 50x34 cm, formet som 
oprullet blad med indskrift i fordybede versaler. 
I Holbæk Museum (uden inv. nr.).

5) 1859. Hans Christian Stausholm, *21. juni
1810, †12. juli 1859. Rektangulær marmortavle, 
60x39 cm, med fordybede versaler. I en årrække 
i Nørre Vallingerød.292 I Holbæk Museum 
(uden nr.).

†GRAVSTEN OG †MONUMENTER PÅ 
KIRKEGÅRDEN

1) 1706, 15. marts. Hans Teisted begravet og en 
sten lagt på graven.25

2) 1708, 19. febr. Søren Baggers kone begra
vet og en sten lagt.25

3) 1708, 18. maj begravedes Eiler Hansen, og 
der betaltes for en sten.25

4) 1711, 22. juli blev Christian Kroenes datter 
begravet under en sten (sml. †nr. 9).25

5) 1713, 11. jan. blev Birgitte Eillers begravet 
og en sten lagt på.25

6) 1725, 27. nov. blev der lagt en sten på hr. 
Johan Ruhes grav.25

7) 1733, 29. nov. betaltes for Mads Henriksens 
hustrus lig med en sten.25

8) 1734, 9. aug. Herredsfoged Mathias Chri
stensen begravet med sten over.25

9) 1734, 29. nov. blev madam Kroene begra
vet med en sten på (sml. †nr. 4).293

10) 1781 betalte Jens Damkiær for en gravsten, 
som skulle ligge urørt 100 år,26 sandsynligvis 
stenen over Barbara Margrete Damkiær, født 
Trepels, enke efter Jens Damkiær til Bjergby- 
gaard, der 1847 var udslidt. På urtegården, dvs. 
vest for skolen.184

11) O. 1803. Anne Sandøe Walleau, *23. nov. 
1731, †4. marts 1803. Gravstenen lå 1847 lige ved 
tårnet sammen med sten nr. 4 og 6.184

12) O. 1811. Kammerherre og oberst Henning 
Christoffer von Holstein, *18. maj 1779, †6. jan.
1811. Kors af sandsten med indlagt marmor
plade. Stod 1847 over for Borchs begravelse (på 
kirkens nordside, jfr. gravsten nr. 7-8).184

13) 1817. Justitsråd, told- og konsumtionsin- 
spektør H. M. Føns,294 †22. juli 1846, 79 år gam
mel og hans moder L. Føns, †7. okt. 1817, 72 år 
gammel, I. M. Føns, †19. juli 1824, 42 år gam
mel, jomfru F. M. Føns, †18. okt. 1838, 52 år 
gammel, købmand Jac. Smith, †10. april 1834, 
62 år gammel, og hustru H. S. Smith, født 
Føns, †24. febr. 1840, 77 år gammel. Over den 
først afdøde har justitsråden kort før sin død op
sat en mindesten med følgende indskrift: Præste- 
enke Lovise Fønss, født Frisch 1743, †1816. 
Uforglemmelig ved den utrættelige omhu som 
hustru og moder til 14 børn hviler hun i dette 
fredens hus omgiven af hendes kære og senere 
afdøde børns støv. H. M. F. Begravelsesstedet, 
på kirkegårdens vestlige side, var 1847 omgivet 
af et stort smukt jerngitter.184 Gravstedet sås 
endnu o. 1930-40.295

14) 1828. Fru kancellirådinde Anna Elisabet 
Dall, født Petersen, †28. febr. 1828 i sit 62. år 
med sin dybt sørgende mand, kancelliråd her
redsfoged Dall, død få år senere i Mørkøv, og 
begravet ved siden af hustruen. Sten på kirke
gårdens vestlige side.184

15) 1831. Kordegn og klokker samt skolehol
der H. H. Cruusberg og flere af hans børn. Han 
døde 12. maj 1831. Sten vest for skolen?184
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16) 1839 opføres indtægt for et monument på 
apoteker (G. A.) Hjerms gravsted og indheg
ning af samme.296

17) 1840 betaltes for fæste og indhegning af 
brændevinsbrænder Lauritz Petersens grav
sted.26

18) O. 1840. Jens Pedersen, †6. juni 1840, og 
hustru Bothilde Kirstine Pedersen, †25. dec. 
1879. To plader på en smukt indhegnet begra
velse, omtalt 1847 på kirkens nordside, øst for 
våbenhuset, ved siden af †nr. 12.184

19) 1841 anføres indtægt for en på blikkensla
ger W. Wittofts gravsted opsat »kurv«26 (af jern), 
sml. *gravminde dateret 1832 fra S. Olai kirke
gård, nu i Kalundborg Museum, og et over In
geborg Gabrielsen, †1826, udstillet i »Nikolaj- 
samlingen«, Køge kirke.

20) 1842 lod afdøde residerende kapellan 
Lyngbys børn opsætte et smukt jernkors, 2 alen 
højt og l½ bredt, over deres forældres grav på 
kirkegården.31

21) 1843 betaltes maler Clausen for et stykke 
stakit ved Worsøes begravelse; i forbindelse med 
fornyelsen 1852 fremgik, at den lå på kirkegår
dens vestre side.36

22) 1850 anføres indtægt for anbringelse af et 
trækors på madam Holsts gravsted.36

23) 1851 nævnes en sten på I. F. Schønnings 
gravsted.36

24) 1854 opsattes trækors med inskrift på af
døde kasketmager C. Jørgensens gravsted.36

25) 1854 sattes et kors med indskrift på gæst
giver Schulstads datter, Minas gravsted.36

26) 1854 anbragtes en plade med indskrift på 
afdøde bagermester E. Gustavus’ gravsted,36 
som endnu o. 1930-40 sås uden for kirken.295

27) 1854 anbragtes en plade med indskrift over 
Caroline Marie Koefoed, datter af møller F. 
Koefoed på Stormøllen og igen 1855 betaltes for 
anbringelse af en plade med indskrift på datte
rens gravsted.36

28) 1854 anbragtes en plade med indskrift på 
murermester Hagemeisters datters gravsted.36

29) 1854 anbragtes en plade med indskrift på 
cand. theol. Sunchenbergs gravsted.36

30) 1855 betalte møller W. Schou for en plade 

med indskrift over hans afdøde hustru.36

31) 1856 anbragtes en mindesten på hjulmager 
P. Sørensens gravsted.36

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Privatarkiver. 6469. Arkitekt Fredrik Vilhelm 
Tvede. - LA. Pastoratsarkivet. Holbæk pastorat. A 2. 
Embedsbog. 1784-1834. - Embedsbog. 1844-77. - A 
3. Sognepræstens korrespondance. 1816-26, 1828, 
1829-35, 1835-41, 1842-48, 1891-1900, 1901-03, 
1908-12. - A 3. Sognepræstens journaler for ankom
men og afsendt korrespondance. 1832-41, 1847-94. - 
B 1. Ministerialbøger. Begravelsesprot. 1778-1815. - 
H 1. Holbæk kirke (ældre rgsk.). Div. rgsk. mm. - H 
1. Kirkeinspektionens arkivalier. Kirkergsk. for Hol
bæk kirke. 1705-68, 1768-1846. - H 1. Kirkergskbog 
for Holbæk kirke. 1768-1846. - H 1. Korrespon
dancesager for kirkeinspektionen og inspektionen for 
de offentlige stiftelser. 1765-1836, 1837-56, 1857-1911.
- H 1. Kirkeinspektionens korrespondanceprot. 
1880-98. - Kopibog for fæstebreve på stolestader i 
Holbæk kirke. 1707-1823, 1834-64. - Stiftsøvrigheds- 
arkivet. D II. Sjællandske købstadkirkers rgsk. 1737- 
1818. - Holbæk kirkes rgsk. 1840-45, 1846-53, 
1854-58, 1859-63, 1864-68, 1869-72, 1873-76, 
1877-80, 1881-83. - Holbæk amts provsti. 1808-18, 
1819-30. Synsforretninger. - Bygningsinspektoratet. A 
67. Journalsager 1865f. - Privatarkiver. Snedker Lund, 
Holbæk. Hovedbog 1755-79. - Holbæk rådstues arkiv. 
L (1). Brandtaksationsprot. 1761. - W 4. Fundatser, 
gavebreve m.m. vedr. Holbæk kirke, skole og fat
tige. 1613-1821. - Pastoratsarkivet. Roskilde domkirke. 
Kirkeinspektionens rgsk. G. Roskilde domkapitels 
rgsk. 1591-1676. - Ved embedet. Kirkesynsbog for 
Holbæk kirke. 1862-19(81). - Se i øvrigt arkivalier for 
Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Indberetnin
ger ved Magnus-Petersen 1895 (tre epitafier på loftet 
og malerier i forhallen af Mogens Christensen og råd
mand Peder Jensen), samme 1896 (topstykker fra fon- 
telukkelse og epitafium over Karen Sørensdatter), F. 
Uldall 1902 (breve til I. Hertzsprung i dennes efter
ladte papirer), C. M. Smidt 1910 (klostret), Chr. Axel 
Jensen 1910 (inventar og epitafier, kladde 1909 til Ja
cob Willumsens epitafium), Niels Termansen 1910 
(forslag til istandsættelse af epitafium over Jacob Wil- 
lumsen 1594 og underdel af epitafium over Mogens 
Christensen), Chr. Axel Jensen udat. (o. 1912, div. 
notater vedr. klostret), Poul Nørlund 1916 (murværk 
og kalkmalerier i klostrets sydfløj), Chr. Axel Jensen 
1926 (gravsten i Holbæk Museum), Lars-Göran 
Kindström 1954 (undersøgelse af fundamenter fra 
klostret), Rolf Graae 1967 (indvendig murbehandling
i S. Nikolaj kirke), N. J. Termansen 1967 (forslag til 
istandsættelse af præsterækketavle og epitafier),
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samme 1968 (istandsættelse af rådmand Peder Jensens 
epitafium), Rolf Graae og Erling Jessen 1970-71 (re
staurering af klostrets vest- og sydfløj), Mogens Lar
sen 1971 (epitafier og malerier), samme 1979 (vedr. 
istandsættelse af epitafier), Ole Dufour 1979 (epita
fier), Marie-Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1979 (in
ventar og gravminder), Mogens Larsen 1980 (epita
fier), Ole Dufour 1980 (epitafium uden navn), samme 
1983 (epitafium over borgmester Mogens Christen
sen), J. Villadsen 1983 (epitafium over borgmester 
Mogens Christensen), Birthe Gottlieb 1993 (metalbe
slag på skrin), Irene Skals 1993 (tekstiler ved reli
kvier), H. Græbe 1994 (undersøgelser i klostrets vest
fløj). - Knud Prange har været konsulteret vedrø
rende identifikation af våbener, og Peter Zeeberg har 
været behjælpelig med oversættelserne af de latinske 
tekster. - Historisk indledning ved Aage Andersen, 
bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø, inventar og 
gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktio
nen afsluttet 1994.

Tegninger. NM2. Tryk af plan og snit af klosterkir
ken ved Peter Christian Kramp, udat. (1846). - Tryk 
af plan, opstalter, snit og detaljer af ligkapellet i klo
strets sydfløj ved Christian Hansen 1861. - Akvarel af 
kalkmalerier ved Jacob Kornerup 1902. - Planer og 
rekonstruktion af klostrets vest- og sydfløj ved C. M. 
Smidt 1910-11. - Plan, opstalter og snit af ligkapellet, 
klostrets sydfløj, ombygningsforslag ved F. Vilh. Ol
sen 1914. - Plan, opstalter, snit og detaljer af klostrets 
vest- og sydfløj, usign. udat. (Ivar Bentsen 1914). - 
Skitseplan af rum i klostrets vestfløj ved Hugo Mat- 
thiessen 1922. - Planer af klostrets vestfløj ved P. E. 
Iversen 1922. - Kalke af kalkmaleri i klostret, usign. 
udat. - Tryk af plan af fundamenter fra klostret ved 
Lars-Göran Kindström 1954. - Udsnit af matrikel
kort ved E. Forsberg 1954. - Tryk af planer, snit, 
detaljer og rekonstruktioner af klostrets vest- og syd
fløj ved I. Arthur-Nielsen 1970 suppleret af H. 
Græbe. - Rekonstruktion af klosterplan ved H. 
Græbe 1976. - Planer og rekonstruktioner mm. ved 
M. Vedsø 1993-94. - Kunstakademiets bibliotek. Planer, 
opstalter, snit og detaljer af klostrets vest- og sydfløj 
ved H. Ørnstrup Christiansen og Fr. Zeuthen 1936. - 
Plan, opstalter, snit og detaljer af S. Nikolaj kirke ved 
P. Paul-Petersen 1943. - Kgl.Bibl. 2°. 69. Johan Gott- 
fred Burman Becker: Købstadskirker paa Sjælland. - 
Kirkens arkiv. Planer, opstalter og snit af klosterkir
ken samt planer, opstalter og snit af S. Nikolaj kirke 
ved Christian Hansen 1866 (tryk i NM2). - Holbæk 
Museum. Planer, opstalter, snit og rekonstruktioner af 
klostrets sydfløj ved H. E. Achen 1861 (tryk i NM2).
- Farvelitografi af Carl Blochs altertavle 1873. - Pri
vateje. Blændingsdekoration i skitsebog ved F. Uldall 
1861 (kalke ved I. Hertzsprung 1902 i NM2).

Notebøger. NM2. N. L. Høyen, XIII, 19. -J. Kor
nerup, IX, 1 og X, 14.

Litteratur. F. R. Friis: Bidrag til Holbæks Historie, 
Holbæk 1875. - Chr. Axel Jensen: Fra Holbæk gamle 
Kirke, i ÅrbHolbæk 1909, s. 104-16 (Jensen 1909). - 
Chr. Axel Jensen: Fra Holbæk gamle Kirke og Klo
ster. Nyfundne Fotografier af den nedrevne Kirke
bygning, i ÅrbHolbæk 1912, s.97-107 (Jensen 1912). - 
Chr. Axel Jensen: Holbæk Sortebrødrekloster, i Årb
Holbæk 1913, s. 5-19 (Jensen 1913). - Chr. Axel Jen
sen: S. Lucius’ Kirke, i Arkitekten 1913-14, s. 501-05 
og 509-14 (Jensen 1913-14). - Albert Thomsen: Hol
bæk Kirke før og nu. Nogle Træk af de gamle Hol- 
bæk-Kirkers Historie, Holbæk 1922 (Thomsen 1922).
- Albert Thomsen: Fra det gamle Holbæk. Spredte 
Bidrag til Byens Historie, Holbæk 1932, samme 2. 
Samling, Holbæk 1946 (Thomsen 1932 og 1946). - Al
bert Thomsen: Holbæk Købstads Historie, Holbæk 
1936-42 (Thomsen). -J. O. Arhnung: Holbæk Kirke 
som Kapitelskirke, i ÅrbHolbæk 1939, s. 87-123 
(Arhnung). - H. Monrad Hansen og Albert Thomsen: 
Skt. Nikolai Kirke i Holbæk 1872 - 20. maj - 1947, 
Holbæk 1947 (Hansen og Thomsen). -J. L. Østergaard 
Christensen, Niels A. Christiansen: Kirker og Kirke
kunst i Holbæk, Holbæk Menighedsråd 1972. - W. 
Asbjørn Andersen, Ester Johannessen, Carsten Jo- 
hannessen og Arne Krøjgaard: Skt. Nikolai kirke, 
Holbæk, Holbæk 1972. - Henrik Græbe: Holbæk 
Kloster. Sortebrødrenes hus indviet til S. Lucius, i 
Hikuin 20, Højbjerg 1993, s. 33-52 (Græbe).

1 Erik Pontoppidans oplysning i DaAtlas II, 384 om, 
at der fra engang i 1200’rne til engang i 1500’rne »flo
rerede« et gråbrødrekloster i Holbæk, må bero på en 
fejltagelse.
2 Der har tidligere været uenighed om årstallet. Aar- 
bogen 980-1286 hævder, at konventet kom til Hol
bæk 1269, hvorimod Peder Olesen er af den opfat
telse, at konventet grundlagdes 1275, jfr. Ellen Jør
gensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi, 1920, s. 194 
og 209, men Jarl Gallén har ved sine undersøgelser 
over dominikanerne og den middelalderlige annali- 
stik godtgjort, at 1275 må betragtes som det rigtige 
årstal, jfr. Dominikanerna och den medeltida anna- 
listiken i Danmark och Sverige, i HistT. för Finland 
25, Helsingfors 1940, s. 39-43 og 111.
3 Ellen Jørgensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi, 
1920, s. 109; SRD. I, 187.
4 SRD. I, 188.
5 Ellen Jørgensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi, 
1920, s. 210.
6 KancBrevb. 21. juli 1575; LA. Holbæk rådstues ar
kiv. Frederik II overlader Holbæks borgere det gamle 
stenhus, »som står næst sønden ved sognekirken« til 
rådhus, hvilket det fungerede som i tiden indtil 1844, 
jfr. Thomsen, s. 79, 126 og 141.
7 Arhnung tilbageviser, s. 91-94, Erik Pontoppidans 
og Ellen Jørgensens tilskrivninger, sml. note 12.
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8 Henry Petersen: Danske Gejstlige Sigiller fra Mid
delalderen, 1886, s. 36, nr. 461.
9 Gengivet i Thomsen, s. 126; note 8, s. 36, nr. 461*.
10 Note 8, s. 36, nr. 462.
11 Repert. nr. 4017. Omskrift med minuskler; det me
ste nu afstødt, men første bogstav synes at være »S«, 
de tre sidste »bec«.
12 Arhnung udelukker, s. 91-92, at S. Peter, S. Paulus 
og S. Laurentius kan have haft status af værnehelgen 
for kirken, mens S. Katarina nævnes som en mulig
hed.
13 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IV, nr. 67, VI, nr. 91, 3. 
rk. III, nr. 285; Kr. Erslev, udg.: Testamenter fra 
Danmarks Middelalder, 1901, nr. 72; DaMag. 6, s. 
187.
14 Repert. nr. 642.
15 J. H. Larsen: Breve fra Prioren i Sortebrødre Klo
ster i Holbæk, i Niels Chr. Øst, udg.: Archiv for 
Psychologie, Historie, Literatur og Kunst, VIII, 1827, 
s. 390-91; Thomsen, s. 123-24.
16 Thomsen, s. 125; LA. Holbæk rådstue 29. maj 
1536.
17 NyKirkehistSaml. V, 183, 185; RA. Holbæk len. b. 
Jordebøger c. 1600-36. Jfr. Arhnung, s. 106.
18 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald; Arhnung, s. 106-107.
19 2. okt. 1731 udbedes stiftamtmand Johan Ludvig 
von Holsteins og biskop Christen Worms approba
tion til en reparation af klokkestolen.
20 Kronens Skøder V, 131. 5. sept. 1738.
21 H. V. Skibsted: Love og Expeditioner vedkom
mende Kirke- og Skolevæsen, 4. bd., 1866-68, s. 5:

»13 Jan. [1866] Ministeriets Skr. (til samtlige Stifts
øvrigheder) om, at der skal gjøres Anmeldelse til Di- 
recteuren for de antiqvariske Mindesmærkers Beva
ring, forinden visse Forandringer ved Kirkebygnin
ger foretages.

Foranlediget ved et Rygte om, at nogle af vore 
gamle Kirker, navnlig Kirken i Holbek og St. Mik
kels Kirke i Slagelse, istedenfor at restaureres skulle 
fuldstændig nedbrydes, har Directeuren for de anti
qvariske Mindesmærkers Bevaring, Etatsraad Wor- 
saae, henstillet til Ministeriet, at det ikke endelig vil 
approbere disse eller lignende yderliggaaende Foran
staltninger ved vore gamle Kirkebygninger, forinden 
han har havt Leilighed til at yttre sig desangaaende, 
hvorved han, selv om det i enkelte Tilfælde skulde 
vise sig, at en Nedbrydning var nødvendig, i Tide 
vilde kunne sørge for, at der optoges Afbildninger af 
alt i antiqvarisk Henseende mærkeligt, ligesom han 
ogsaa vilde kunne drage Omsorg for Bevaringen og 
Overflytningen fra de gamle til de nye Kirkebygnin
ger af Ligsten, Epitaphier og andre for vor Kultur
historie characteristiske Gjenstande.«
22 Hansen og Thomsen, s. 50.
23 En nøjere beskrivelse af klostrets bygninger falder

udenfor rammerne af »Danmarks Kirker«, men om
tales dog i den udstrækning, hvor de er direkte til
knyttet kirken eller har haft funktioner, der normalt 
er beskrevet i DK. Vedrørende klostrets bygnings- 
historie i øvrigt henvises til Vilh. Lorenzen: De dan
ske Dominikanerklostres Bygningshistorie, De dan
ske Klostres Bygningshistorie III, 1920 og Græbe. 
Bygningernes senere brug fremgår af Thomsen, pas
sim.
24 Nedrivningen af de nævnte bygningsafsnit har mu
ligvis fundet sted dette år, da Christian III bestemte, 
at klostret skulle nedrives og byggematerialerne be
nyttes til slottets forbedring, jfr. s. 2814.
25 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Kirkergsk. 1705-68.
26 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Rgskbog 1768-1846.
27 Larsen 1847 (Jensen 1909, s. 110-14).
28 Ifølge J. H. Larsen var denne beliggende i kirkegår
dens sydøstre hjørne, jfr. note 27. Degnens have lå 
syd herfor (jfr. fig. 4).
29 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1820-1900. Kommune 
kopibøger.
30 LA. Pastoratsarkivet. Journaler for sognepræstens 
... korrespondance. 1832-41, 1847-94.
31 LA. Pastoratsarkivet. Korrespondancesager for kir
keinspektionen og inspektionen for de offentlige stif
telser. 1765-1836, 1857-1911.
32 LA. Pastoratsarkivet. Div. rgsk. mm. 1611-1827.
33 Note 25, 32 og 38.
34 Note 25 og 38.
35 LA. Holbæk amts provsti. 1808-18. Synsforretnin
ger.
36 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Holbæk kirkes rgsk. 
1840-83.
37 Note 25 (jfr. note 184).
38 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1719-31. Rgsk. for kgl. kirker 
på Sjælland uden for rytter distrikterne.
39 Note 35 og 88.
40 Det er formentlig indehaveren af samme »em
bede«, der i 1640’rne og 50’erne tituleres »Stodder
kongen«, jfr. Thomsen, s. 270.
41 Note 25 og 207.
42 Uden inv. nr. I bekræftende fald må det være gen
anvendt, idet kapitælet lader sig datere til 1200’rne.
43 Denne side var oprindelig vinduesløs, idet den 
dækkedes af klostrets søndre korsgang, der, i hvert 
fald i senmiddelalderen, rejste sig i to stokværk. Det 
er muligvis rester heraf, der endnu var bevaret 1783, 
da skillemuren mod den lange gang ud for »arresttår
net« fjernedes.
44 Græbe, s. 45-49.
45 LA. Pastoratsarkivet. Embedsbog 1844-75.
46 Note 29, 31 og 36. Helt eller delvis anskaffet for 
indsamlede midler. Inventaret 1872 nævner en stol til 
positivet.
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47 Larsen 1847 (Jensen 1913, s. 11).
48 LA. Pastoratsarkivet. Roskilde domkirke. Roskilde 
domkapitels kirkergsk. 1591-1676.
49 Note 26 og 45.
50 Note 29, 45 og 214.
51 LA. Pastoratsarkivet. 1816-48. Sognepræstens kor
respondance.
52 Navnet S. Nikolaj kirkegård blev vedtaget af me
nighedsrådet o. 1945, jfr. note 22.
53 Note 54 og LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektio
nens korrespondanceprot. 1880-98.
54 Ved embedet. 1862-19(81). Synsprot.
55 Sydmuren bevaredes uændret efter kirkegårdens 
udvidelse mod syd, mens der 1919 blev givet tilla
delse til nedrivning af muren i øst, hvilket dog ikke 
skete, jfr. note 54.
56 Note 31 og 36.
57 Gitret er i så fald flyttet et stykke mod syd i for
bindelse med anlæggelsen af Jernbanevej 1896. Af 
længdeangivelserne på henholdsvis kampestensmu- 
ren og gitret fremgår, at hovedparten af strækningen i 
øst også har været hegnet af et gitter; en del heraf er 
genanvendt som lukke i nord - i forlængelse af det 
1896 flyttede gitter - ved kirkegårdens udvidelse mod 
øst 1919.
58 Begge er formentlig samtidige med gitret, omend 
der kun nævnes to portstolper i forbindelse med dets 
levering, jfr. note 36.
59 Oplyst af kirkegårdskontoret.
60 »Interim-Cholera-Liighuus«.
61 Thomsen, s. 621. Arkitekt Hoffmann er muligvis 
identisk med kobberstikkeren og bygningstegneren 
Georg Hoffmann, sml. Niløse (s. 430-31, fig. 13-14), 
Sæby (s. 903, fig. 12 og s. 936, note 40) og Grevinge 
(s. 2328-29, fig. 5a-b).
62 Note 130. Projektet forelå fuldt udarbejdet 1868, da 
Christian Hansen fik udbetalt sit honorar.
63 I Christian Hansens 1866 udarbejdede projekt til 
den nye kirke er ikke regnet med genanvendelse af 
dele fra klosterkirken. Tre forskellige beliggenheds
planer (projektets pl. VII-IX) viser følgende forslag til 
placeringen: 1) Som den gamle kirke, dog friholdt af 
vestfløjen. 2) Som den endelige placering blev med 
længdeaksen i nord-syd. 3) Orienteret øst-vest, men 
rykket længere ind på kirkepladsen, idet klostrets 
vestfløj forudsås sløjfet.
64 Note 36. Bygmesteren forpligtedes til at bruge nye 
tegl i facaderne og modtog til gengæld nedrivnings- 
materialerne fra den gamle kirke.
65 1903 var det blyindfattede vindue over hovedind
gangen kassabelt (RA. Kultusmin. 1. dep. Journalsa
ger 1848-1916).
66 Note 54. 1929 nævnes, at »det vil være praktisk 
med en reservedør i sakristiets østvæg«, hvilket må 
være en fejlskrivning forårsaget af kirkens orientering 
i nord-syd.

67 Gavlen blev i hovedsagen opført ved samme lejlig
hed, da størsteparten tidligere var sammenbygget 
med den gamle kirkes søndre sideskib.
68 Beskrivelsen af kirken tager sit udgangspunkt i til
standen umiddelbart forud for nedrivningen, heraf 
følger at kun bygningsdele, der er nedrevet tidligere 
end dette tidspunkt, er mærkede som forsvundne.

En uvurderlig kilde til klarlæggelse af kirkens 
komplicerede bygningshistorie udgør 14 fotografier 
optaget af Holbæk-fotografen frk. Thyra Fromm 
umiddelbart forud for og under nedrivningen 1869. 
Fotografierne kendes for ottes vedkommende fra ori
ginalaftryk, mens de resterende er affotograferinger, 
en fra 1896, de øvrige fra begyndelsen af 1900’rne. Jfr. 
Jensen 1912 og 1913-14. Anvendelsen vanskeliggøres 
noget af fotografiernes retouchering, ligesom der til
syneladende er foretaget to ikke helt identiske op
tagelser af hvert motiv. Hovedparten af de bygnings- 
arkæologiske iagttagelser til belysning af kirkens 
bygningshistorie stammer fra disse fotografier, hvor 
det skal bemærkes, at en lang række af detaljerne kun 
har kunnet ses under lup.
69 I realiteten fem sider af en ottekant, idet langhusets 
smalle, østlige fag bør regnes med til korpolygonen.
70 Det kan ikke afgøres, hvorvidt det er østpartiet el
ler hele kirken, der eventuelt indvies i 1323.
71 Det kunne tillige iagttages, at den øverste række 
stilladshuller på ydersiden af sydmuren (jfr. fig. 24) lå 
et skifte lavere vest for det antydede byggeskel, og 
dette gjorde sig muligvis også gældende på nordmu
rens inderside.
72 Forholdene i 7. fag var forstyrrede ved opførelsen 
af tårnet 1625-36.
73 Det smalle, vestligt anbragte vindue her forhin
drede en korsgang i to stokværk.
74 En nøje fastlægning af sammenbygningen mellem 
den endnu bevarede, senmiddelalderlige vestfløj og 
den nedrevne kirke er af vital betydning for en rekon
struktion af hele klosteranlægget. Uheldigvis synes 
Christian Hansens planopmåling fra 1866 (fig. 31) 
netop i dette område at være behæftet med alvorlige 
målefejl. Dels er skibets oprindelige sydmur, repræ
senteret ved arkadepillerne mod søndre sideskib, ty
deligvis angivet alt for tynd, ca. 40 cm mod ca. 90 
cm, dels må selve sideskibet, sammenholdt med de 
1954 afdækkede fundamenter, være afsat noget for 
bredt, ca. 3,4 m mod ca. 3,0 m indvendig mål. På 
grundlag af bevarede spor i vestfløjens østmur, hvor 
sammenstødet med søndre sideskib tydeligt ses, kan 
det beregnes, at nordre flugt af fløjens nordgavl har 
ligget ca. 0,5 m sydligere end søndre flugt af skibets 
sydmur, mens gavlen omtrent har flugtet med sydve
stre hjørnepilles sydside. Hvorledes sammenbygnin
gen mellem fløjens østre del og skibets sydmur har 
været udformet er uvis, men frem til nedrivningen 
var på dette sted bevaret en kraftig, udvendig påfo
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ring af skibets sydmur i en højde svarende til det se
nere sideskibs nedre stokværk; dele af dette murværk 
kan tidligere have indgået i vestfløjens nordre afslut
ning. Ved at forskyde den frie del af fløjens nordgavl 
mod syd blev opnået, at den ikke forstyrrede sym
metrien i skibets vestgavl.
75 Sml. Græbe, s. 37, fig. 7 og s. 39.
76 Det teknisk set bemærkelsesværdige træk, at gav
len ikke var opført i forlængelse af skibets sydmur, 
kan betyde, at den ældre vestfløj var opført før kir
kens to vestligste fag. Også i så fald har fløjen kun 
været i et stokværk, idet man ellers næppe ville an
bringe et vindue i sydsiden af 7. fag, der var dækket 
af et evt. 2. stokværk.
77 Vinduerne i sydsidens 3.-5. fag kan fra opførelsen 
have haft sålbænken anbragt højere end i koret og 
nordsiden af hensyn til en eventuel - planlagt eller 
udført - korsgang langs kirken.
78 Alle vinduerne havde fælles vederlagsniveau.
79 I 6. fag registreredes toppen af vinduet udvendigt 
(fig. 24), mens det i 7. fag sås i det indre (fig. 29), 
hvor det formentlig, jfr. Christian Hansen 1866 (fig. 
33), i delvis blændet skikkelse tjente som forbindelse 
mellem vestpulpitur og søndre sideskibs 2. stokværk.
80 En eventuel dør her var ødelagt ved gennembryd- 
ning af en arkadeåbning til nordre sideskib.
81 Note 45 og 130.
82 To nicheagtige indretninger, der sås i henholdsvis 
nord- og sydøstvæggen, var formentlig senere ind
huggede, sandsynligvis i forbindelse med opsætning 
af epitafier el. lign.
83 Det eneste fotografi, jfr. note 68, der viser blændin
gen (fig. 29) er desværre stærkt afbleget.
84 Tilsvarende skjoldbuer kendes fra Brahetrolleborg, 
det tidligere Holme kloster. Ebbe Hædersdal: Holme 
Klosterkirke, i Bygningsarkæologiske Studier 1990, 
s. 7-32, specielt s. 23, fig. 18.
85 På enkelte af de bevarede fotografier fra nedriv
ningen ses antydning af en fortandings øvre afslut
ning. Det er i denne forbindelse betegnende, at den 
nedre del af buer og ribber med tilhørende kapper 
blev hængende efter hvælvenes nedbrydning.
86 Jensen 1913-14, s. 501.
87 Dette er kun med sikkerhed konstateret mellem 3. 
og 4. fag.
88 LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1729-1818. Kommune 
sager. Holbæk.
89 Døren var tilmuret ved kirkens nedrivning (jfr. fig.
17), men formentlig endnu åben 1842, da snedker C. 
Clausen indrettede en lukket stol i Pachs gravkapel 
med bl.a. en dør til materialhuset.
90 Det på Christian Hansens plan fra 1866 angivne 
ekstremt smalle krydshvælv kan næppe betragtes 
som andet end en signatur (fig. 31). Rummet har 
hvad angår placering og adgangsforhold, omend 
langt fra i størrelse og detaljerigdom, mindelser om

et tilsvarende i Sorø klosters østfløj (DK. Sorø s. 42).
91 En helt tilsvarende udkragning sås (fig. 17) i til
knytning til understokværkets hvælv i sakristiet. 
Umiddelbart over den øvre udkragning kunne i ski
bets mur (fig. 19) aflæses et uforklarligt spor i form af 
en to skifter høj, hvidkalket stribe over et binder
skifte. I striben sås udsparet tre ukalkede firkanter - 
der kan muligvis være tale om spor af et højere lig
gende, fladt loft med påsømmede konsoller langs un
derkanten? Om rummets identifikation med »mun
kestuen« er korrekt, kan hvælv have været bevaret 
endnu 1726-27.
92 Et rum med en ganske tilsvarende placering og ud
formning fandtes i Løgum klosters østfløj, jfr. Vilh. 
Lorenzen: Den danske Cistercienserklostres Byg
ningshistorie, De danske Klostres Bygningshistorie 
XI, 1941, s. 88. Overetagen i østfløjen må i såvel Lø
gum som Holbæk Sortebrødrekloster have indeholdt 
munkenes dormitorium, i form af enten en sovesal 
eller en række munkeceller; det nævnte rum kan tæn
kes at udgøre priorens (abbedens) celle.
93 Note 25, 26 og 38.
94 Thomsen, s. 581.
95 Af denne dør ses blot den hvidkalkede nordre 
vange på et fotografi (fig. 17), mens resten var ned
revet på optagelsestidspunktet. Der må ligeledes have 
været forbindelse til rummet over sakristiet, men de 
bevarede fotografier viser ikke spor heraf.
96 Der iagttages intet spor af en pille på de bevarede 
fotografier, men netop her ses facademurværket at 
være opført i krydsskifte, og det må derfor være om
muret.
97 Jfr. Højby (s. 2186, note 32).
98 Nordre sideskibs østgavl (DK. Præstø s. 209).
99 På det eneste fotografi af vestgavlen (fig. 16) dæk- 
kes midtpartiet af et træ, og Burman-Beckers tegning 
(fig. 37) er næppe pålidelig i detaljerne på dette 
punkt, bl.a. mangler den nordligste blænding.
100 To fragmenter (17.188 og 17.193) kan sammensæt
tes til én hel formsten. Størrelse: 27x12x5-5,5 cm. 
Typen er forskellig fra de hyppigst anvendte i klø- 
verbladsfriser; dog kan et formstensfragment fra 
franciskanerklostret i Ribe hidrøre fra en tilsvarende 
sten (DK. Ribe s. 848, fig. 20 nr. 12).
101 Jfr. note 27 og brev af 22. feb. 1902 fra Fritz Uldall 
til Ivar Hertzsprung, i Hertzsprungs efterladte papi
rer og notater, NM2. En identisk blændingsudsmyk- 
ning kendes næppe, men på østgavlen af Nyborg 
kirke, Svendborg amt, ses to kors fra første halvdel af 
1400’rne med firkløvere i korsskæring og korsender.

Ivar Hertzsprung arbejdede på ovennævnte tids
punkt med afslutningen af sin magisterkonferens om 
»De danske klostres styrelse og økonomiske forhold 
samt klosterbygningerne i tiden 1202-1319« og ind
hentede i den forbindelse oplysninger hos bl.a. Fritz 
Uldall og Jacob Kornerup, jfr. note 146. Afhandlin
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gen afleveredes kort før Hertzsprungs død 27. sept. 
1902 og publiceredes i HistT. 7. rk. V, 1904-05, s. 
299-364.
102 Et lignende tøndehvælv fandtes i det vestre fag, 
selvom arkadebuen her ikke er sikkert dokumenteret.
103 Ved den valgte fremgangsmåde blev støttepillerne 
bevaret uden at gribe forstyrrende ind i sideskibets 
overhvælvning, der i lignende tilfælde oftest er stærkt 
uregelmæssig, jfr. overhvælvningen i søndre side
skibs øvre stokværk.
104 Der ses ingen antydning af en tilmuret åbning på 
de bevarede fotografier.
105 Sml. også Grevinge (s. 2330 og fig. 9).
106 I 5. fags vindue anbragtes en kraftig planke til at 
bære hanebåndene (jfr. fig. 23), da dette vindues til- 
muring ikke var trukket frem i plan med ydre mur
flugt.
107 Dvs. at sideskibets 1.-5. fag svarede til hovedski
bets 3.-7. fag.
108 Bygningshistorien bringes herved i analogi med 
flere andre danske klosterkirker, hvor en korsgang 
efter klostrets nedlæggelse er inddraget i kirken som 
sideskib. Nævnes kan Sortebrødreklostret i Viborg, 
Søndersogns kirke, og Gråbrødreklostret i Nykøbing 
Falster.
109 Sideskibets sydmur fortsatte ubrudt (jfr. fig. 17) 
mod vest forbi vestfløjens østmur. Heraf følger at det 
nordøstre hjørne af den ældre vestfløj må være blevet 
nedrevet ved tilbygningens opførelse.
110 Det kvadratiske fag udgjorde hjørnefaget mellem 
nordre og østre korsgang. Som tidligere nævnt var en 
korsgang i ét stokværk tilsyneladende planlagt samti
dig med østfløjen. Om en sådan har eksisteret ved 
søndre sideskibs opførelse, eller den evt. allerede tid
ligere var blevet afløst af en ny korsgang i to stok
værk er uvist. Ved middelalderens slutning var for
mentlig alle klostrets korsgange i to stokværk - spo
rene af en sådan ved sydfløjen kan endnu aflæses i 
vestfløjens murværk, mens den vestre korsgang var 
indkorporeret i den to stokværk høje vestfløj.
111 Vinduet, der uden tvivl var planlagt til at gå fri af 
vestfløjens tagflade, blev formentlig tilmuret allerede 
ved dennes opførelse. Der hersker nogen tvivl om 
fløjens oprindelige højde, jfr. Græbe, s. 41. Den højt- 
placerede vinduesåbning i sydgavlens øvre stokværk 
indicerer, at i hvert fald denne ende har været højere 
end nu; da en ganske tilsvarende åbning imidlertid 
frem til kirkens nedrivning (fig. 16) fandtes i den frie 
vestre halvdel af nordgavlen, har hele fløjen forment
lig haft samme, større højde ved opførelsen.
112 Sidstnævnte beliggende i vestfløjens østside.
113 Forårsaget af en krypt under gulvet.
114 Da stikket var placeret meget tæt på støttepillen, 
kan der næppe være tale om en døråbning i det op
rindelige skibs sydmur.
115 Jfr. Larsen 1847, s. 13: »Over den sydlige gang, der

fordum har rakt meget højere næsten til høj kirkens 
hvælving er efter 1650 delt i to etager.«
116 LA. Holbæk rådstuearkiv. 1761. Brandtaksation.
117 Når denne arkadeåbning hos Christian Hansen 
1866 (fig. 33) gengives spidsbuet, må dette skyldes en 
sammenblanding med de tre øvrige åbningers ud
formning.
118 Det øvre stokværk har i bekræftende fald stået i 
åben forbindelse med midtskibet og dermed udgjort 
en slags pulpitur, hvortil der var adgang fra de øvre 
stokværk i klostrets vest- og østfløj. De usædvanlig 
store vinduer i korsgangens øvre stokværk taler for, 
at åbningernes hovedformål var at give lys til hoved
skibet, der ellers var udelukket fra dagslys fra sydsi
den. En parallel til et sådant arrangement kendes for
mentlig ikke på dansk grund.
119 Gjordbuen mellem 1. og 2. fag synes at have haft 
en lidt divergerende udformning (fig. 19), nærmest 
som var dens østre og vestre halvdel ikke opført sam
tidig. Også heri kan ses en antydning af, at østfaget 
indeholdt dele af en ældre bygningsdel, en korsgang i 
tilknytning til østfløjen.
120 Note 45 og 54.
121 Dette sandsynliggøres både af bygningshistorien 
og af den fremspringende støttepille i rummets syd- 
østhjørne.
122 Note 27 og 45 (sidstnævnte sted skrives dog 1575).
123 Arhnung, s. 108-113.
124 Thomsen, s. 185f.
125 Eksempler på denne teknisk set noget vovede kon
struktion er ikke ukendte i samtiden, jfr. f.eks Kæm
petårnet på Koldinghus opført i årene o. 1600 og kir
ketårnet på Läckö slot fra 1662 (SvK., Västergötland, 
vol. 198, s. 16). En beslægtet konstruktion ses i Ring
sted S. Bendt, hvis o. 1582 opførte tårn over kors- 
skæringen bæres af hele fire bueslag udspændte over 
korsskæringspillernes top (DK. Sorø, s. 135).
126 Note 32. I det hele taget var tårnet, endnu næppe 
helt fuldført, stærkt brøstfældigt. Der manglede både 
lofter og døre og i nordmuren fandtes en revne »næ
sten fra jorden og op« så bred, at der mange steder 
kunne stikkes en hånd igennem den.
127 Ses såvel hos Resen som J. J. Bruun. Gengivet i 
Thomsen, s. 345-46 og 421.
128 Note 32. Kirkesynet konstaterede 1636, at tårnet 
grundet førnævnte revne næppe kunne bære et spir, 
hvilket kan betyde, enten at spiret var planlagt i 
umiddelbar forlængelse af tårnets opførelse eller al
lerede var opsat med nævnte skade til følge.
129 RA. DaKanc. 1697. Indb. om købstadkirkernes til
stand.
130 LA. Tuse og Merløse hrds. provsti. 1824-1900. 
Synsforretningsprot.
131 Arhnung, s. 113-20.
132 LA. Godsarkiver. Løvenborg, baroniet. Kirkerne 
vedr. 1721-1885.
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133 Note 31 og 214.
134 Note 31 og 54.
135 LA. Merløse hrd.s provsti. 1803-08. Kirkesynsfor- 
retn.
136 Dog skulle der i sydsiden af korets 2. fag, hvis 
yderside dækkedes af sakristiet, anbringes en niche, 
stort set svarende til de oprindelige forhold her, med 
»støbejernsstel« udformet i gibs, og ligeså i nordsiden 
af skibets 4.-6. fag, der dækkedes af nordre sideskibs 
tag.
137 Note 35 og 88.
138 Note 38. Hører Bruuns kammer, der ellers ikke 
kendes, kan meget vel have været anbragt et sted i 
vestfløjens nordre ende.
139 Som tidligere anført var der adgang til tårnet fra 
vindeltrappen på hovedskibets nordside. En adgang 
fra søndre sideskibs loftsrum måtte placeres lavt i en 
hvælvlomme i tårnfaget, formentlig den vestre, da 
der ikke på de eksisterende fotografier ses »brud« på 
den helt frem til vestgavlen bevarede, oprindelige ge
sims på hovedskibets søndre murkrone.
140 Note 29 og 31.
141 Dette forekommer umiddelbart uforklarligt, da 
den ovennævnte 1771-72 opsatte »italienske« trappe 
også må have været at finde her. Det skal bemærkes, 
at Larsen sætter en ny trappes indretning i forbindelse 
med tilmuring af en eller flere døråbninger fra vest
fløjen. Forklaringen kunne være ønsket om en byg
ningsmæssig adskillelse af vestfløjen og søndre side
skib. Dette kan muligvis betyde, at den føromtalte 
trappe skulle søges længere mod vest - i vestfløjens 
nordligste del. Også den kan tidligere have været reg
net som en del af kirken; på I. H. E. Krügers kort 
over Holbæk (s. 2818, fig. 3), opmålt 1794, ses den 
nordligste del af fløjen markeret med samme mørke 
farvetone som kirken modsat det øvrige klosteran
lægs lysere farve.
142 Christian Hansen 1866 (fig. 33) angiver en bjælke 
pr. spærfag over hovedskibet, hvilket næppe var kor
rekt.
143 På sydmurens inderside sås (fig. 29) tre fremsprin
gende bjælkeender anbragt i bomhuller ca. 10 skifter 
under murkronen, den vestre var med en lodret stiver 
forbundet med den nævnte bindbjælke, og bjælkeen
derne kan have tjent til forankring af disse. I nord
muren sås (fig. 24) i samme højde en tilsvarende 
række huller, uden tvivl, som de søndre, stilladsbom- 
huller fra kirkens opførelse.
144 Note 36 og 88. Peder Pedersen testamenterede ved 
sin død 1723 til kirken en sum af 4000 rdl., der skulle 
anvendes til et nyt spir, et orgel mm.
145 Note 26 og 88.
146 Typen er tilsyneladende knyttet til én bestemt 
bygmester, jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vest
sjællandsk murermester fra 1500-rnes første årtier, i 
Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift 
til Harald Langberg, 1979, s. 99-109.

Fig. 39 er gengivet efter et postkort fra Jacob Kor- 
nerup til Ivar Hertzsprung, dateret 16. feb. 1902, jfr. 
note 101. Tegningerne er kopieret af Kornerup selv 
efter notebog nr. X, 14. De er ikke daterede her, men 
bag på postkortet er noteret, at kirken besøgtes 1867 
eller -68.
147 Larsen 1847, s. 20.
148 RA. Håndskriftsaml. Genealogisk-heraldisk sel
skab. Anne Krabbes antikviteter 1607.
149 Note 36, jfr. også Uddrag af Holbæk Kjøbstad 
Kommunal-bestyrelses Forhandlingsprotokol. Mø
det 14. febr. gengivet i Holbæk Amts-Avis 1867 Nr. 
28.
150 Note 31, jfr. skrivelse af 30. juli 1871.
151 Note 31. Antikvitetshandler Brock i København 
havde som nævnt købt den gamle altertavle og præ
dikestol året før.
152 26. maj skrev Carl Bloch, at billedet nu var færdigt 
og ville blive udstillet på Charlottenborg, hvorefter 
det skulle afsendes til Holbæk, dersom det var tørt 
nok (note 31). Billedet er gengivet i Rikard Magnus- 
sen: Carl Bloch 1834-90, 1931. Et farvelitografi findes
i Holbæk Museum, jfr. Årsberetning 1990.
153 DK. Sorø s. 346.
154 Ifølge et inventarium fra 1719 vejede den gamle 
forgyldte kalk nu 40 lod, mod tidligere 27 (note 25).
155 S. 2073 og 2160, fig. 53.
156 Jfr. note 214. Igen 1843 blev en kalk foruden andet 
sølvtøj renoveret og poleret af I. Asmussen. 1852 re
parerede P. Lund en sølvkalk (note 36).
157 Nicodemus Gaupius von Thann var badskærer, 
jfr. Thomsen, s. 296.
158 Note 51 med inventarium 1804.
159 KalkarOrdb.: potil (potel), kedel, nævnes 1698 og 
1702 i Smørum skifteprot.
160 Jfr. inventarium 1914 i rgsk. bog for Holbæk 
1911-37.
161 Note 36. Altersølvet er ifølge indskrift renoveret 
1822; 1843 har det sandsynligvis blot drejet sig om 
polering.
162 Ifølge Thomsen, s. 216. B er nu helt udvisket.
163 Om Lorentz Jørgensen se Chr. Axel Jensen: Lo- 
rents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk 1910, s. 
5-20 og Jensen: Snedkere, desuden Thomsen, s. 
265-69 samt Lorentz Jørgensen - en billedskærer i 
Holbæk, i J. L. Østergaard Christensen og Peder 
Korsgaard: Fra Holbæk Museum og Holbæk Arkiv. 
Strejflys, 1992, s. 57-61.
164 Ifølge Hansen og Thomsen (s. 41) på grund af 
provst Lebechs tvangstanke, at den ville falde ned 
over ham.
165 Ifølge Thomsen 1932, s. 36-37 var følgende ældre 
stemmer genanvendt i Köhnes orgel: Gemsehorn 2 
F., Narsard [sic!], Gedacht 8 F., Bassun 16 F., Octav 4 
F., Fløjte 4 F., Mixtur 3 Fg., Trompet 8 F., Principal
8 F. og Subbas 16 F. Piberne var hovedsagelig af me
tal.
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166 Note 31 og 36.
167 Note 36. I albumet »Ch: Hansen 1866. Proiect til 
en ny Kirke i Holbek«, ved kirken, ses et ikke reali
seret forslag til orgelfacade. Facaden har tre store bu
ede pibefelter, svarende til korsarmenes vinduesfag.
168 Dansk Kirkemusiker Tidende 1931, s. 25.
169 En tiloversbleven stemme blev 1938 indsat i Tveje 
Merløse kirkes orgel; den var af meget tyndt metal, 
og stammede antagelig fra L. D. Kastens’ instrument.
170 Note 54. Fot. 1939 i Lokalhistorisk arkiv for Hol
bæk kommune.
171 Christen Thomsen omtales som rådmand 1660 og 
1662, jfr. Thomsen, s. 334. Kronen nævnes i inv. 1705 
(note 25).
172 Jfr. inv. 1719 (note 25)
173 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
174 Jfr. Thomsen, s. 496 med henvisning til H. V. 
Clausen i ÅrbHolbæk 1918, s. 108.
175 Uldall s. 87.
176 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens korr. 
prot. 1880-98.
177 Jfr. Otto Købke: Nyt klokkespil i Holbæk, i Acta 
Campanologica 1980 vol. 2, nr. 7, s. 216-18.
178 Note 38 og 88.
179 LA. Holbæk rådstues arkiv. Fundatser, gavebreve 
mm. 1613-1821.
180 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. 
1729-1818.
181 Note 36 og LA. Sjællandske retsbetjentarkiver. 
Holbæk amt. Holbæk byfoged. Afd. F. Auktionsvæ- 
sen. Auktionsprot. 1861-77.
182 En del inventarstykker, som opgives at komme fra 
Holbæk, befinder sig spredt på forskellige museer; 
det vides imidlertid ikke om genstandene fra katoli
cismens dage oprindeligt er udført til klosterkirken. 
Nogle kan tænkes at være overført fra de nedlagte 
kirker, enten S. Nikolaj, Vor Frue i Labæk eller en af 
de ikke lokaliserede. Da det heller ikke kan anses for 
sikkert, at de eftermiddelalderlige figurer har hørt 
hjemme i kirken, er de ikke behandlet her.

Flere eksempler på flyttede inventarstykker kendes 
fra andre steder. Om den i 1500’rnes tredje fjerdedel 
nedlagte klosterkirke i Voer (DK. Århus s. 3876f.) 
vides, at kongen 1560 gav en af de tavler, som stod 
nede i kirken, til Ejsing kirke i Ringkøbing amt (jfr. 
KancBrevb. 22. febr. og 5. april 1560). Ifølge åbent 
brev af 21. maj 1552 måtte materialer og inventar fra 
et S. Anne kapel ved Smørup, som skulle nedrives, 
overdrages Brorstup kirke (Års hrd., Ålborg amt). 3. 
maj samme år anså kongen det for rigtigt, at Grå- 
brødrekirken i Viborg blev sognekirke, og at mate
rialerne fra Sortebrødrekirken kom til domkirken til
lige med kalk, disk og klokker (jfr. KancBrevb.).

Fra Sjælland kan nævnes †klokker fra †S. Mikkels 
kirke i Roskilde, som en tid lang blev brugt i det efter 
reformationen oprettede Gråbrødre sogn, idet klo

sterkirken selv manglede klokker (jfr. DK. Kbh. Amt 
s. 131).

Se også Chr. Axel Jensen: Katolsk Kirkeinventars 
Skæbne efter Reformationen. Studier og Exempler, i 
ÅrbOldkHist. 1921, s. 167-204.

Som eksempel på at ting kan ende i en helt anden 
landsdel meddeles, at en kirkeskammel i Odsherreds 
Museum ikke som ventelig stammer fra en af egnens 
kirker, men fra Tingsted på Lolland. Giveren kom 
derfra, men havde senere bosat sig i Odsherred.
183 Det drejede sig om: En spyttebakke, et alterklæde 
af rødt klæde med frynser, en dobbelt og syv enkelte 
lysearme, en malmlysestage, to messinglysearme, tre 
blikbøsser. Blandt de bortauktionerede genstande 
kan nævnes ni nøgler til pulpiturstolene og blandt de 
tilkomne to spyttebakker og en af træ, et alterklæde, 
en messehagel skænket af grosserer Seidelin foruden 
skamler og tæpper. Senere solgtes på auktion et grav
gitter af smedejern, vægt ca. 1280 pd., to runde søjler
6 alen høje, fire firkantede træpiller, to balustrader, 
nogle bænke og døre, en del panel, malmkugler mm. 
(note 36).
184 Larsen 1847.
185 Opbevares i NM sammen med dele af beslagene 
og af relikvierne, jfr. ndf.
186 Jfr. Bau & Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk 
Cassel, Bd. II, Kreis Fritzlar, Marburg 1909, s. 91 (nr. 
396), med tavle 127. Her daterer C. Alhard von 
Drach skrinet til 14-1500’rne, med oplysning om, at 
det er nævnt i en fortegnelse dateret 12. juni 1610 over 
genstande i sakristiet, og at der var relikvier i det. 
Højde 12 cm, beklædt med sorte og hvide benplader. 
Se endvidere Hermann Deckert, Robert Freyhan, 
Kurt Steinbart: Religiöse Kunst aus Hessen und Nas
sau, Kritischer Gesamtkatalog der Ausstellung Mar
burg 1928, Marburg-Lahn 1932. Nr. 265, hvor da
teringen sættes til 1500’rne; i øvrigt som 1909. Des
uden Joseph Braun: Die Reliquiare des christlichen 
Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg im Breisgau 
1940 (fotografisk optryk Osnabrück 1971) s. 156 og 
tavle 21 fig. 69.
187 Ifølge brev dat. Horsens 5. marts 1876 var tavlen 
fra 1621, en datering som forekommer lovlig tidlig i 
betragtning af de rige bruskbarokke skæringer. 
Thomsen (s. 217) kalder den »et renæssancearbejde 
fra o. 1640«. I Trap siges tavlen at stamme fra samme 
værksted som den i Undløse med malet årstal 1644 
(DK. s. 375, fig. 19).
188 Jfr. Arhnung, s. 106. Sml. også eksempelvis Fin- 
derup med henvisninger (s. 1166) og Føllenslev (s. 
1666).
189 Arkitekt F. Uldalls interesse også for kirkebyg
ningen omtales af Chr. Axel Jensen, 1909, s. 105.
190 Om Worsaae, se note 242 og tavlens datering note 
187.
191 I de foregående år havde der været forhandlet om



NOTER 2937

altrets prydelse i Vor Frelsers kirke i Horsens. Den 
omtalte prædikestol blev 1670 opstillet i klosterkirken 
og 1796 overflyttet til Vor Frelsers kirke, jfr. Hanne 
Jönsson: Gud til Ære Kiercken til Zirat. Peder Jens- 
søn Koldings prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Hor
sens 1670, Horsens 1987.
192 Altertavlen i S. Peders kirke i Næstved er opsat 
1885 og rummer et maleri fra 1880-82, jfr. DK. Præ
stø s. 92.
193 KglBibl. Langebeks exerpter.
194 Sml. NMArb. 1965, s. 128.
195 Gengivet i Monica Rydbeck: Medieval Wooden 
Sculpture in Sweden, Uppsala 1964, vol. V, 315. Fi
guren dateres til 1400’rnes midte og anses for at være 
udført i et lokalt værksted.
196 Jfr. Thomsen s. 466. Sml. indskrift på *topstykke 
fra †fontegitter.
197 Note 25. Arhnung fortæller s. 98f. om anskaffelse 
af lys til alter, prædikestol og andre steder i kirken, 
bl.a. sakristiet, der om vinteren brugtes til froprædi- 
ken.
198 S. 409. Disse er efter redaktionens afslutning af
leveret til Holbæk Museum.
199 Note 51, 214 og 135.
200 Note 26. Et inventarium 1840 nævner en messeha- 
gel af rødt fløjl med guldtresser og en tilsvarende 
gammel og ubrugelig. Ifølge kgl. resolution 1841 
skulle messehaglerne være af rødt fløjl med guldga
lon.
201 Se Thomsen, 1946, s. 23-28. En Tur til Vintremøl
ler.
202 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
203 Note 51 og 26.
204 Jfr. J. L. Østergaard Christensen: Holbæk-lertøj 
og Holbæk-pottemagere, Holbæk 1985.
205 Det omtales 1736 i forbindelse med istandsættelse 
af en muret begravelse, »hvor dåbens indhegning er«; 
sidst på året betaltes for låsen til »dåbens dør« (jfr. 
note 25).
206 DK. Maribo s. 224 og 236 med fig. 23 og 24. Selve 
fontens placering svarer til forholdene i Sorø (DK. 
Sorø s. 70). Lignende gør sig endvidere gældende i 
Korning kirke (Hatting hrd., Vejle amt); dog drejer 
det sig her om et korgitter med kartouche hvorpå 
kranium, og begravelsesplads henlagt til koret. I Gal
ten (Randers amt) er et epitafium o. 1650 komponeret 
som indfatning omkring korbuen. Afbildet i Dansk 
Kunsthistorie 2, red. Vagn Poulsen, Erik Lassen, Jan 
Danielsen, s. 268.
207 LA. Privatarkiver. Snedker Lund, Holbæk. Ho
vedbog 1755-79.
208 På fontegitrets gesimsbjælke i Køge (DK. Kbh. 
Amt s. 218) ses fire kartoucher, hvori årstallet 1665 
samt navnene Jens Jensen Riber og Sara Hansdatter, 
dvs. givernes, som genfindes på gitrets messingbalu-

stre sammen med 1657, året for Jens Jensen Ribers 
død (jfr. gravsten nr. 132, s. 261). Gravstenen ligger i 
søndre sideskib, hvor fontegitret er placeret ind mod 
det tidligere fontehus. Se også DK. Århus s. 553, 
hvor et (†)fontelukkelse bekostet 1697 af Mikkel Mik
kelsen Malling, †1701, og Margrethe Christensdatter, 
†1689, omtales. Vedr. Helsingør S. Olai, se DK. 
Frborg amt s. 164 med fig. 82 og Gammelkøgegaards 
pulpitur, DK. Kbh. Amt s. 222 med fig. 65.
209 Jfr. Høyens notebog XIII, 1832, s. 19.
210 Note 36. Indkøbt hos samme antikvitetshandler 
findes i Nordiska Museet i Stockholm en døbefont 
med Gotlands våben. Denne detalje viser, at der ikke 
er tale om fonten fra Holbæk, selv om andre inven
tarstykker fra kirken skal være kommet til Nordiska 
Museet.
211 Note 184. Det forhold, at de fire evangelister står 
på hjørnerne, antyder, at Lorentz Jørgensen næppe 
har leveret den, da han normalt bruger dydefigurer 
og i få tilfælde sanser.
212 Note 88. Der forbrugtes 20 pakker metal guld, 1 
pot spiritusvin, ½ pd. plat lak, safran, 1 pd. harpiks, 
spansgrønt ¼ pd., 2 lispd. kridt, bomuld, ½ pd. zinno- 
ber, 4 pd. dodenkop, ¼ pd. »Berlinerblåt« [bladt], 2 
lod florentinerlak, 4 lod »Kønigsglp.«, 1 lispd. bly- 
hvidt, 8 potter linolie, 2 potter terpentinolie, terpen
tin og hornlim.
213 Note 25. Om skriftestoles placering se Erik Skov: 
Skriftemål og skriftestol, i Studier tilegnet Elna Møl
ler. Kirkens bygning og brug, 1983, s. 109-25.
214 LA. Pastoratsarkivet. Embedsbog. 1784-1834.
215 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Kopibog for fæstebreve på stolestader. 1707- 
1823, 1834-64.
216 Note 48. Sml. Thomsen, s. 272 og pengetavler i 
Store Fuglede (s. 1629 med note 52).
217 Jfr. også Bjørn Kornerup: Holbæk Latinskoles Hi
storie, i Fra Arkiv og Museum V, 1912-15, s. 610. 
Latinskolen havde til huse i klostrets vestfløj.
218 Arhnung, især s. 97.
219 Note 202. 1645-46 etableredes en gang op til orgel
pulpituret, så skolemesteren kunne gå derop med 
børnene uden at skulle gennem kirken (note 48).
220 Jfr. note 184, 215 og Thomsen 1932, s. 36.
221 Indskriften, med kursiv, lyder: »Monsieur Børge 
Aastesen Gud til Ære hafver Hand sin Morbroders 
Gave med denne Stemme forbedret A° 1725«.
222 Note 88. Den i pedalet anførte »Unterfag« er en 
fejlskrivning for Untersatz. Om orglets rørstemmer 
oplyser Larsen 1847 (note 184): »Af de saakaldte Rør
stemmer har Orgelet 6, men da disse ere indrettede 
paa de[n] i ældre Tider brugelige Maade, kunne ikke 
mere end 2de afbenyttes af Gangen.«
223 Træ- og metalarbejderne blev antagelig udført af 
N. C. Lund og A. D. S. Graae, jfr. disses tilbud 1745 
(note 88).
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224 Reparationen kan bl.a. have omfattet de poster, 
der anføres i organist E. Johansens redegørelse af 6. 
juni 1776. Der gøres heri opmærksom på en lang 
række mangler, som orglet har været behæftet med 
siden 1759 (note 88).
225 Note 35 og 88.
226 Note 29. Arbejdet afsynedes af professor C. E. F. 
Weyse. Det er uklart om Albrechtsen i denne sag ar
bejdede som selvstændig mester eller som Marcussen
& Reuters medarbejder. M. & R. skriver 3. maj 1834 
til C. E. F. Weyse: »Die Mängeln an der Roeskilde 
Orgel ist von unserem Gehülfe Albrechtsen, der die 
Holbæker Orgel reparirte, abgeholfen.« (C. E. F. 
Weyse: Breve, udg. af Sven Lunn og Erik Reitzel- 
Nielsen, 1964, II, 306).
227 Note 36. Der arbejdedes på orglet i 37 dage.
228 Note 36. Larsen skriver 1847 (note 184): »Imid
lertid har den Omstændighed, at et i Forhold til 
Vindladernes Størrelse uforholdsmæssigt stort Antal 
af Piber, hvoraf den største er 11½ Fod, ere anbragte 
paa enhver af Vindladerne, stedse været af skadelig 
Indflydelse paa Orgelet i det Hele. Aarsagen hertil 
maa fornemmelig tilskrives den Omstændighed, at 
man ved Orgelets Bygning har nægtet det den for
nødne Plads for at kunne erholde en fremspringende 
Udbygning paa begge Sider, hvori man indrettede 2 
Pulpiturer«.
229 I overslaget 1725 opregner Kastens ganske vist et 
stort antal tinpiber (115), der synes at forudsætte en 
klingende brystværksfacade, men dette må være en 
fejlskrivning, idet brystværket ikke har rummet no
gen egnet facadestemme.
230 Note 184. Formentlig har kongens navnetræk dan
net topstykke på hovedværkets midttårn og Peder 
Pedersens på to pedaltårne. Facadens billedhugger- 
zirater blev 1760 repareret af snedker Lund (note 
207).
231 Jfr. også J. G. Burman Becker: Efterretninger om 
Familien Baden, 1875, s. 9.
232 Jfr. Christopher Giessing: Nye Samling af Dan- 
ske=Norske=og Islandske=Jubel=Lærere, med hos- 
føyede Slægt=Registere og Stam=Tavler, samled og i 
Trykken udgived af C. G. Bd. 2, 2. del, 1783, s. 363.
233 Note 25 og 51.
234 Arhnung, s. 113.
235 Note 25 og 26.
236 De andre stedlige håndværkere var snedker Jens 
Karsten, kleinsmed Rasmus Jensen og tømrer Chri
sten Olsen (note 25).
237 Jfr. også Thomsen, 1932, s. 102-10. Klokkerne i 
Set. Lucius.
238 Note 202 og 193.
239 Ifølge Thomsen (s. 284) blev den 1593 anbragt på 
kirkegården ved rådhuset. 1632-33 blev den taget ned 
og ophængt i et stort, nyt »klokkestativ« (i et glam
hul?).

240 Jfr. note 116.
241 Herom se Vitus Gay: Guds Agre. Hovedtræk af de 
kristne Gravskikkes Udvikling i Danmark fra Kri
stendommens Indførelse til midten af det 19. Aar- 
hundrede. Særtryk af Ligbrændingens Historie i 
Danmark, udg. af Dansk Ligbrændingsforening, 
1931, især s. 182f.
242 J. J. A. Worsaae havde tilsynet med mindesmær- 
kerne ude i landet, heriblandt kirkerne, indtil C.J. 
Thomsens død 1865 sammen med ham.
243 Tilskrivningerne til Dittmers skyldes E. F. S. 
Lund: Danske malede Portræter. En beskrivende Ka
talog. Under Medvirken af Konservator ved den kgl. 
Malerisamling C. Chr. Andersen. Bd. IX, 1910, s. 92. 
For flere billeders vedkommende bygger han antage
lig på Høyens notater. Allerede Chr. Axel Jensen stil
lede sig tvivlende hertil. Jfr. også Povl Eller i Dansk 
Kunsthistorie. Billedkunst og skulptur 1500-1750, 
1973, s. 283: »... det fortaber sig i øjeblikket i det 
uvisse, hvordan hans (Dittmers) navn er blevet knyt
tet til epitafierne. Ingen af dem er signeret, og der er 
ikke nogen stærk sammenhæng med de sikre arbej
der«. Billedet af familien Schult kan sammenlignes 
med bl.a. et epitafiemaleri af Palle Rosenkrantz og 
familie i Radsted (DK. Maribo s. 994 fig. 9). Begge 
tilskrives Dittmers, sandsynligvis på grundlag af Hø
yens notebøger 1830 og 1832. Et af Dittmers signeret 
maleri forestillende Frederik III på lit de parade findes
i Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt s. 1744 uden 
afbildning, som ses hos Eller, fig. 239). Se endvidere 
Povl Eller: Kongelige Portrætmalere i Danmark 
1630-82, 1971, hvor dog ingen af billederne i Holbæk 
nævnes.
244 Note 31. Det oplyses ikke, hvad garvermesteren 
ville bruge stenene til.
245 Jfr. note 36. Det beror antagelig på en erindrings
forskydning, når Albert Thomsen (Hansen og 
Thomsen s. 21 og Thomsen 1946, s. 117) skriver, at 
stenene ved kirkens nedrivning blev smidt i et hjørne 
på kirkegården, hvorfra han senere fik de fire vældige 
sten fra 14-1500’rne flyttet over i museumsgården. En 
af stenene ses nemlig på fotografi fra 1916 indmuret i 
ligkapellets væg. Jfr. også brev 24. juni 1914 fra Mo
gens Clemmensen til M. Mackeprang vedr. rummets 
istandsættelse.
246 Jfr. PershistTidsk. 7. rk. I, 69 og 67.
247 Note 25. Om denne skik, se Troels-Lund: Dagligt 
Liv i Norden i det 16de Aarhundrede, XIV, 1904, s. 
163.
248 Jfr. Thomsen s. 163.
249 I S. Marie kirke, Helsingør (DK. Frborg. s. 458) er 
ophængt et epitafium af sandsten fra 1634 i en arkade 
mod sideskibet. Her er åbningen udmuret og bag
siden har fået en stukdekoration, hvori indgår yderli
gere en indskrift, som understreger donatricens gode 
gerning.
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250 Ved istandsættelse 1910 fornyedes på den ene side: 
vandrette listeprofiler over feltet med indskrift for
neden, postamenter med søjler, baser og kapitæler, 
fremspringende led over søjlerne, gesimslister, kapi
tæler og baser til topstykkets lisener, listeprofiler på 
den trekantede gavl og flere smådele. På den anden 
side: lisener med baser på topstykket samt flere små
ting.
251 S. 717 med fig. 8 og s. 1424 med fig. 18, jfr. be
retning om Nationalmuseets anden Afdelings Virk
somhed 1. april 1911 til 1. april 1912, i Fra Arkiv og 
Museum V, 233.
252 E. F. S. Lund: Danske malede Portræter, IX, 1903, 
s. 91-94.
253 Ifølge Thomsen (s. 268) fik Lorentz Jørgensen 400 
rdl. for det. Samme år leverede værkstedet altertavlen 
i Egebjerg (s. 2298), og 1647 signerede han prædi
kestolen i Holmstrup. Desuden udførtes bl.a. flere 
arbejder til kirken her.
254 Ved restaureringen suppleredes en ældre egebag
klædning med en spånplade. Huller efter blytappene 
har tidligere været opfattet som skudhuller.
255 Jfr. Chr. Axel Jensen: Om Nationalmuseets anden 
Afdelings Virksomhed 1-4 1911 til 1-4 1912, i Fra Ar
kiv og Museum V, 234 og samme: Snedkere s. 103. 
Se også E.F.S. Lund: Danske malede Portræter, IX, 
1903, s. 92, hvor kun maleriet beskrives med oplys
ning om, at der på en plade på rammen stod: Borg
mester Mogens Christensen. Født 1569, død 1645.
256 I Næstved S. Peders kirke gør samme forhold sig 
gældende på et epitafium opsat 1674 af Hans Horne- 
mann, med snitværk fra Abel Schrøders værksted 
(DK. Præstø s. 111 med fig. 34).
257 Kirkeinspektionen ansøgte først om tilladelse til at 
afholde udgiften til epitafiets istandsættelse af ren
terne fra Borchs legat, men fik afslag, hvorefter det 
tillodes at bruge midler af kirkens kasse (LA. Pasto
ratsarkivet. Kirkeinspektionens korrespondanceprot. 
1880-98). Gengivet hos E.F.S. Lund: Danske malede 
Portræter, IX, 1903.
258 Note 193. Antagelig dette monument, der da be
tegnedes epitafium.
259 Jfr. Thomsen 1932, s. 138-44. Sct. Nikolai Kirke 
efter Istandsættelsen i Efteraaret 1930.
260 PershistT. 10. rk. 3. bd., s. 113 oplyser, at Anders 
Larsen Grubbe blev døbt 13. april 1662 og begravet 
19. okt. 1725, hans første hustru døde 12. jan. 1703, 
den anden blev begravet 3. maj 1708, og den tredje 
blev døbt 15. april 1668 og døde 11. april 1735.
261 Sml. PersHistT. 10. rk. 3. bd., s. 113.
262 Styrke er skåret som på altertavlen i Køge. Lige
som ved andre større kompositioner, eksempelvis al
tertavlen fra 1652 i Køge og den fra 1664 i Helsingør 
ses ikke blot stående dydefremstillinger, men to er 
gengivet siddende. Det er imidlertid forskellige fi
gurer, det drejer sig om for de tre tavlers vedkom-

Fig. 112. Gravsten nr. 3 fra 1600’rne, med indfældet 
marmorplade over provst Troels Smith, †1823, og 
Anna Agnete Plum (s. 2913). LL fot. 1982. - Tomb
stone no. 3 from the 17th century with marble slab inlaid 
commemorating Troels Smith, rural dean, †1823, and 
Anna Agnete Plum.

mende, hvorfor man ikke umiddelbart kan forvente 
forlægssammenhæng, jfr. DK. Kbh. Amt s. 199 med 
fig. 24-25 og Frborg s. 122 med fig. 39.
263 Jfr. DK. Kbh. By 2. bd. s. 133, nr. 9. Træskærer
arbejdet henføres med forbehold til Lorentz Jørgen
sen, mens maleriet betragtes som et værk af Heinrich 
Dittmers.
264 Albert Thomsen skrev i en kronik 1930 om epita
fiet og påpegede, at der trods dets størrelse var plads 
til det i kirken, på vestre pulpitur, efter at det var 
blevet sænket. Jfr. Fra det gamle Holbæk 1932, s. 141.
265 De to eksekutorer var henholdsvis kapellan og 
købmand.
266 I anledning af jubelfesten, som 1823 holdtes over 
ham, blev det af ham givne orgel malet, og minde
stenen påny ægte forgyldt (note 214).
267 Note 184. Se endvidere Chr. Axel Jensen: Om 
adelige Gravminder fra Senrenaissancens og Brusk
barokkens Tid, i Fortid og Nutid, 16. Bd., 1945-46, 
især s. 126; også Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo 
Johannsen berører »gravstensepitafierne« i: Kongens 
kunst. Ny dansk Kunsthistorie, 1993, s. 80.
2f68 Troels Smith kunne 1819 fejre 50års præstejubi- 
læum, sml. note 232.
269 Jfr. Thomsen 1932, s. 123. Fra Borchs Gaard og 
note 184.
270 Jfr. Abildgaard. Løffler gengiver indskriften
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(Gravsten s. 40) og bemærker, at stenen er een af fire, 
han kender fra 1400’rne med indskrift på dansk. S. 33 
nævnes den som et blandt flere eksempler på en til
bøjelighed til at placere våbenskjoldene nede på ste
nen.
271 Jensen: Gravsten I, 19 og II, nr. 4. Se også Løffler: 
Gravsten s. 40.
272 Jensen: Gravsten I, 20, hvor den sammen med sten 
nr. 1 over afdødes søster sammenstilles med to enk
lere kanniksten i Roskilde med dødsårene 1488 og 
1491, og II, nr. 11.
273 Jensen: Gravsten I, 204 og II, nr. 295. Chr. Axel 
Jensen formodede, at stenen lå over fru Kirsten Tide
mand, moder til Markor Tidemand (sten *nr. 4), et 
forhold, som medvirkede til at bekræfte opfattelsen 
af, at begge sten var udført samtidigt og i Hans Ma
lers værksted. Var det tilfældet, påpeger Knud 
Prange, burde det kløvede våben være damens fæd
rene og mødrene våbener. Den ugifte Kirsten Tide
mands mor skulle være Kirsten Ulf eller Gadendorp- 
en lidt usikker oplysning, som i hvert fald harmo
nerer dårligt med et kløvet våben.
274 Note 184 og brev af 21. april 1869 fra pastor Gal- 
skiøtt.
275 Ifølge DanmAdelsÅrb. 1890, s. 152, er enken, 
†1582, ikke, som det siges på stenen, begravet her 
men i Odense, efter at hun ægtede Lave Urne på Ry
gård.
276 Jensen: Gravsten I, 204 og II, nr. 296, se dog også 
note 273.
277 Ifølge indskriften på epitafiet (nr. 1) døde hun 
1579.
278 Note 184 og Thomsen 1932, s. 11-24. Søren May 
og Ludvig Stoud.
279 I kaldsbogen omtalt som levende 1688, ifølge til
føjelse hos Larsen (note 184).
280 Note 25 og 45.
281 22. juli 1724 blev salig Holger Pachs’ hustru (Lis
bet Bille) nedsat i sin begravelse i kirken (note 38), 
hun var død 12. juli 1723 (jfr. kistepladen).
282 Af boopgørelsen 1698 efter Holger Pachs fremgår

alle udgifter ved ligtransporten fra Sæby over Fyn til 
Sjælland. Desuden betaling for plads andetsteds i 
Holbæk kirke for de fremmede lig som stod i be
gravelsen. Også enken, Elisabeth Bille, der ligeledes 
døde i Jylland, blev begravet i kirken, jfr. note 281. 
Venligst meddelt af Thomas W. Lassen. Sml. også 
note 267, Chr. Axel Jensen.
283 Gengivet i Museet for Holbæk og Omegn. Årsbe
retning 1971-72.
284 Jfr. PershistT. 8. rk. IV, 179.
285 LA. Pastoratsarkivet. Begravelsesprot. 1778-1815.
286 Albøge er navnet på et sogn i Djurs Søndre hrd., 
Randers amt.
287 Jfr. Thomsen s. 680.
288 En signeret pendant findes på familien Jørgensens 
familiegravsted i Vamdrup (DK. Ribe s. 2668). Jfr. 
også Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i ste
nen. Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens grav
mæler og mindesten, Historisk Samfund for Ribe 
Amt 1989. Endvidere Francis Beckett: Billedhugge
ren Niels Hansen-Jacobsen, i Tilskueren 1901, s. 
886-92. I Weilbachs Kunstnerleksikon anføres 1892 
som hustruens dødsår.
289 Jfr. Aarsberetning 1932 fra Holbæk Museum, s.
18.
290 Jfr. Albert Thomsen i Holbæk Museums Aarsbe
retning 1932, s. 18 og samme Holbæk 1946, s. 23-28. 
En Tur til Vintremøller. Her oplyses at afdøde var 
svigermoder til landfysikus i Holbæk, Simon Bugge, 
1772-1831.
291 Farver i Holbæk, jfr. C. Nyrop: Danske Farvere, 
1900, s. 165.
292 Jfr. Thomsen 1946, s. 23 -28. En tur til Vintremøl
ler, især s. 26.
293 Note 25. 8. april 1719 var Christian Kroene blevet 
begravet i kirken i den lille gang.
294 Ifølge Thomsen hed han Marcus Hartvig. Larsen 
(note 184) anfører Louise Føns’ dåbsår som skiftevis 
1816 og 1817.
295 Jfr. Hansen og Thomsen 1947, s. 23.
296 Note 26. Han ejede 1817-38 Elefantapoteket.
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Fig. 1. Østre kapel, set fra nord. 1928. NE fot. 1994. - East chapel seen from the north.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Holbæks tredje kirkegård blev anlagt 1924 af ha
vearkitekt E. Bøttiger i byens østlige udkant; 
første begravelse fandt sted 1926. Udvidet 19441 
mod øst, hvor yderligere et areal er reserveret til 
fremtidige udvidelser.

På kirkegårdens vestre del, umiddelbart syd
vest for kapellet, er et område forbeholdt Hol
bæks katolske menighed. Syd herfor er grav

plads for 57 tyske soldater, 2 besætningsmed
lemmer fra et nedskudt RAF-fly samt et stort 
antal tyske flygtninge. Soldatergravene regule
redes 1960.1

Hegn og indgange. Kirkegården afgrænses i 
nord af en mur af røde teglsten, til de øvrige 
sider af hække og anden bevoksning suppleret 
med trådhegn.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 198
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Fig. 2. Østre kapel. Plan, tvær- og længdesnit samt nord- og vestfacade. 1:300. Tegnet af Marius Pedersen 1926. 
NM3. - East chapel. Plan, cross-section, longitudinal section north and west elevation.

Hovedadgangen er fra nord, hvor der fore
findes ialt tre indgange, i vest en køreport flan
keret af fodgængerlåger, i midten en køreport 
og i øst en fodgængerlåge; en gitterlåge til en af 
disse anskaffedes 1961. I syd er der tre indgange 
fra Højen; 1946 ønskedes opsat en smedejerns
port i søndre hegn, og 1972 planlagdes anbrin
gelse af endnu en jernlåge.1

Bygninger på kirkegården. Et stort kapel (arki
tekt Marius Pedersen) opførtes 1928 centralt på 
kirkegårdens ældste afsnit.2 Bygningen (fig. 2) 
er et langhus orienteret nord-syd og opmuret af 
røde teglsten i krydsskifte. Den dækkes af et af- 
valmet, rødt tegltag med kraftigt, konsolbåret 
udhæng. I den nordre ende er indkorporeret et 
kvadratisk tårn, der afsluttes af en kobberklædt
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kuppel over et kraftigt, ligeledes konsolbåret, 
udhæng. Langsiderne indeholder syv fag, hvor
af det yderste i hver ende har et fremspring på en 
halv sten; disse har vinduer i to etager, foroven 
cirkelvinduer, forneden rektangulære omgivet 
af en støbt indfatning, mens de fem midterste 
fag har høje, rundbuede vinduer. Hovedindgan
gen er i nordgavlen ad en rundbuet dør i et pud
set, tagdækket portalfremspring i tårnfoden; 
den rektangulære døråbning krones af en lunet, 
hvori sprosseværket danner Kristi monogram 
flankeret af alpha og omega. Til hver side for 
indgangen er vinduer udformede og dispone
rede som i langsidernes endepartier. I sydgavlen 
er en rundbuet indgang og herover et cirkelvin
due flankeret af to tilsvarende dimensionerede 
blændinger.

Kapellets indre rummer en fem fag lang sal 
med siddeplads til 260 personer. Der er ind
gangsdøre midt for begge kortsider og i nord er 
herover plads for orglet, som flankeres af tvil
lingdelte, rundbuede galleriåbninger. Rummet 
har gulv af gule, kvadratiske teglfliser, i stolesta
derne ferniserede brædder, og overdækkes af et 
fladt, kassetteret træloft. I bygningens ender er 
vindfang i midten og til siderne birum, der inde
holder præsteværelse, trappeopgang til tårn og 
orgel, kølerum mm. I kælderen under kapellets 
søndre ende er indrettet toilet.

I forbindelse med en restaurering 19501 fik ka
pelsalen en freskodekoration af Ole Sønder- 
gaard på den søndre endevæg. I midten, over 
den lidt tilbagetrukne indgangsdør, ses den tro
nende Kristus, til hver side engle, der fører de 
døde frem for ham og yderst de sørgende efter
ladte, henholdsvis et ægtepar og en mor med 
søn og datter.

Kapellets stolestader såvel som orgelfacaden 
stammer fra bygningens opførelse og er lige
ledes udført efter tegning af Marius Pedersen.

Orgel, fra 1896, oprindelig med fem stemmer, 
bygget af A. H. Busch & Sønner, København, 
til Tveje Merløse, hvorfra det overførtes 1974 
(jfr. s. 3002). Omdisponeret 1938 og udvidet 
1959 af A. C. Zachariasen & Søn, Århus.3 I for
bindelse med flytningen blev orglet gennemgri
bende ombygget af P. Bruhn & Søn, Årslev.

Fig. 3. Krematorium på Østre kirkegård. Plan, tvær
snit samt nord- og vestfacade. 1:300. Tegnet af Ma
rius Pedersen 1932. NM3. - Crematorium in the ceme
tery, Østre kirkegård. Plan, cross-section, north and west 
elevation.

Oprindelig disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Gamba 8', Fløjte 4'.4 1938 udskiftedes 
Gamba 8' med en tiloversbleven Oktav 4' fra S. 
Nikolaj kirke i Holbæk.5 Disposition efter ud
videlsen 1959 (syv stemmer, ét manual og pe
dal): Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Fløjte 4', Quintatøn 2' (delt i bas og diskant), 
Mixtur III. Pedal: Subbas 16'.6 Disposition efter 
flytningen og ombygningen 1974 (syv stemmer, 
ét manual og pedal): Manual: *Principal 8', *Ge- 
dakt 8', Oktav 4', *Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', 
Mixtur III. Pedal: *Subbas 16'. De med * mær
kede stemmer rummer piber fra 1896. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. Opstillet bag facaden fra 
kapellets tidligere orgel. På vestpulpituret, med 
sydvendt spillebord.7

†Orgel, 1931, med seks stemmer og én trans
mission, bygget af A. C. Zachariasen Århus.8 
Disposition: Manual: Bordun 16', Principal 8', 
Viola 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Nasatquint 22/3'; 
oktavkoppel, svelle. Pedal: Subbas 16' (trans-

198*
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Fig. 4. Klokke støbt 1725 af Friderich Holtzmann, 
København (s. 2944). NE fot. 1994. - Bell cast in 1725 
by Friderich Holtzmann, Copenhagen.

mission).9 Pneumatisk aktion. Den pibeløse fa
cade, af bejdset fyr med gitterværk af drejede 
balustre, er genanvendt til det nyanskaffede or
gel 1974.

Klokker. 1) (Fig. 4) 1725, støbt af Friderich 
Holtzmann, København.10 Tvm. 71 cm. Ind
skrift på latin med reliefversaler om halsen imel
lem akantusbladborter, af hvilke den nederste er 
rigest udformet med blomsterornamenter: »Me 
fecit Friderich Holtzmann Hafniæ anno 1725« 
og på legemet: »Peder Pederson«, jfr. dennes te
stamentariske gave beskrevet på *epitafium nr.
3. Overført fra den nedbrudte klosterkirke til 
den eksisterende og derfra til kapellet efter dets 
opførelse. Ophængt i slyngebom.

2) »Støbt til Holbæk Menigheds Kapel 1928 af 
M & O Ohlsson, Ystad« ifølge versalindskrift 
på legemet. Om halsen vers over bort bestående 
af egeblade og agern. Ophængt i slyngebom.

Klokkespil. Installeret 1979, med 37 klokker, 
skænket af Kristine Pedersen, Holbæk. Klok
kerne støbt af Eijsbouts, Asten, Holland.11

Aksefast med kapellet og sydligst på kirke
gården er 1934 opført et krematorium (arkitekt 
Marius Pedersen) af røde mursten i krydsskifte 
og med et fladt rejst sadeltag tækket af røde tegl 
(fig. 3).12 I langsiderne en række halvcirkelfor
mede vinduer og i sydgavlen et enkelt større af 
samme form. I nordgavlen en stor rundbuet 
port og i vest en dør med støbt indfatning.

På kirkegårdens nordøstre del ligger to byg
ninger, af røde tegl med lavt rejste sadeltage, der 
indeholder opholdsrum for kirkegårdens perso
nale, kontor, materialrum mm.

Beskrivelse af kirkegård og bygninger ved Mogens 
Vedsø, inventar ved Marie-Louise Jørgensen. Redak
tionen afsluttet 1994.

1 Ved embedet. Kirkesynsbog for Holbæk kirke 1862- 
19(81).
2 Note 1. Arkitekten, Ugehæfte 1927, s. 172 og 1928, 
s. 264. Hans Erling Langkilde: Nyklassicismen i køb
stæderne, 1986, s. 55 og 156. Plan, opstalter, tvær- og 
længdesnit samt detaljer af kapellet ved Marius Pe
dersen 1926, i NM3. Marius Pedersens tegningsarkiv 
indeholder fortrinsvis projekter til statshusmands- 
brug, hvilket er årsag til placeringen i NM3.
3 Det er ikke dokumenteret, at arbejdet 1938 udførtes 
af Zachariasen, men sandsynligheden grænser til vis
hed: Z. arbejdede samtidig i S. Nikolaj kirke, og det 
var dér, han havde faet den gamle Oktav 4' tilovers.
4 Organist- og Kantorembederne, 1953 (Tveje Mer
løse kirke). Tveje Merløse kirke: Program fra orgel
indvielse 1974, i Den danske Orgelregistrant.
5 Piberne, der kan have hidrørt fra L. D. Kastens’ 
orgel 1726, var af meget tyndt metal, og der måtte 
påloddes forstærkninger på dem alle. Stemmen for
svandt ved ombygningen 1959.
6 Program fra orgelindvielse 1974, i Den danske Or
gelregistrant. Oplysningen om det delte register 
ifølge Knud Smenges optegnelser.
7 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den dan
ske Orgelregistrant.
8 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org
ler, i Den danske Orgelregistrant.
9 Meddelt af Knud Smenge.
10 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719-31. Rgsk. for 
kgl. kirker.
11 Jfr. Otto Købke: Nyt klokkespil i Holbæk, i Acta 
Campanologica 1980 vol. 2, nr. 7, s. 216-18.
12 Plan, opstalter, tvær- og længdesnit samt detaljer af 
krematoriet ved Marinus Pedersen 1932, i NM3.



Fig. 1. †Vor Frue kirke i Labæk under udgravningen, set fra øst. I forgrunden de murede grave nr. *1, 2 og 3 (s. 
2947). Hugo Matthiessen fot. 1913. - †Vor Frue church in Labæk during excavation, seen from the east. Brick grave cists 
nos. *1, 2 and 3 can be seen in the foreground.

†KIRKER I HOLBÆK

†VOR FRUE KIRKE I LABÆK

Vor Frue sogn nævnes første gang 1497. 3. juli be
vidnede Holbæk byting overdragelsen af en gård i 
nævnte sogn.1 Sognekirken viet til Vor Frue omtales 
1548 i et tingsvidne om afhændelsen af en have øst for 
kirken.2 1574 fik byens sognepræst overdraget et 
jordstykke, »som wor aff Wor Frue kirckegaardtt«.3 
Ved hjælp af brevets beskrivelse af nævnte jordstykke

og påskriften på dets bagside kan den udgravede kir
ketomt i Østerstræde identificeres med Vor Frue 
kirke i Labæk (s. 2817, fig. 2).4 Kirken kan føres til
bage til i hvert fald første halvdel af 1200’rne.5 Ud fra 
fundbilledet at dømme synes kirken at have fungeret 
indtil middelalderens slutning.6 Sognet nævnes 
endnu 1554,7 men af påskriften8 fra o. 1600 på oven
nævnte brev af 15743 synes at fremgå, at kirken da 
(dvs. o. 1600) var nedrevet.
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Fig. 2. †Vor Frue kirke i Labæk. Plan 1:300. Målt og tegnet af C. M. Smidt 1913. - †Vor Frue church in Labæk. 
Ground-plan.

Møntfund mm. I forbindelse med kirketomtens un
dersøgelse 1913 fremkom ialt 13 mønter;9 heraf var 11 
danske, der i tid spændte fra Erik Plovpenning til 
Christoffer II, og to udenlandske hulpenninge, hen
holdsvis svensk og mecklenburgsk. Udover de ne
dennævnte gravfund, er der ved undersøgelsen regi
streret et par småfund, hvis tilknytning til kirken er 
uvis; en malmknap, et par beslag af messingblik og 
en lille tværøkse. I Nationalmuseet (inv. nr. D8129-30 
og D8161b).

I Holbæks østlige del, der tidligere måske ud
gjorde en særskilt bebyggelse, ligger kirketom
ten hævet på en bakke, Kirkebakken, umiddel
bart øst for Østerstræde. Kirkegården begræn
sedes sandsynligvis i vest af det nævnte stræde, 
mens den i øst forløb ned til vandløbet Labæk, 
der har givet navn til bebyggelsen. I syd dan
nede gaden Labæk grænse, mens kirkegården 
mod nord strakte sig omtrent ned til strandkan
ten. Ved undersøgelsen 1913 blotlagdes en del af 
kirkegården, og denne berørtes atter ved kloa
kering 193310 og nedgravning af naturgaslednin
ger 1984.11 Der er dog intet steds konstateret 
sikre afgrænsninger.

Fundamentrester af en mindre †bygning, der 
havde ligget på kirkegården nord for kirken, af- 
dækkedes 1869.12 Det fundne udgjorde forment
lig blot det sydøstre hjørne, idet der om de 1½ til 
2½ alen brede fundamenter meddeles, at de 
strakte sig 5 alen mod nord og 4 alen mod vest.

Tomten af den nedrevne kirke konstateredes 
1913 ved afgravning at den ubebyggede bakke
top og udgravedes efterfølgende af Nationalmu
seet, der tillige foranledigede den fredet. Efter 
endt undersøgelse tildækkedes ruinen og mar
keredes i terrænet.

Kirken bestod af samtidigt kor og skib; be
mærkelsesværdig er den langstrakte plan - ikke 
mindst af koret.13 Af bygningen var kun bevaret 
fundamenterne. Disse var lagt af mindre mark
sten, der kun få steder antog større dimensioner, 
fortrinsvis i nordsiden, hvor fundamenterne 
stod bedst bevaret. I vestgavlen og dele af syd
muren var terrænet afgravet til omtrent samme 
niveau som bunden af fundamentgrøfterne, der 
var gravede i bakkens stive ler, mens nordmu
rens syld enkelte steder nåede en højde af 60-65 
cm. Den kun sporadiske tilstedeværelse af tegl i 
den udgravede fyld antyder, at byggematerialet 
har været marksten.

Ændringer og tilføjelser. I skibet afdækkedes ved 
langsiderne rektangulære fundamenter til 
hvælvpiller, der sammen med to hjørnepiller i 
øst har båret tre fag hvælv.14 Der er ikke konsta
teret spor af hvælv i koret, men et eller to så
danne kan have været indbyggede i væggene.15 
En *konsol skåret i kridt og udformet som et 
mandshoved (fig. 4) angives at stamme fra kir
ketomten.16 I Holbæk Museum (inv. nr. 12.544).
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Den har sandsynligvis indgået i korets eller ski
bets overhvælvning og daterer herved denne til 
1300’rne.17 Fraværet af hvælvpiller i vesthjør
nerne samt de større dimensioner på de vestre 
hvælvpiller kan antyde, at det vestre fag er en 

forlængelse? af kirken, og i samme retning peger 
den på planen angivne forskel i fundamenterin
gen under nordmuren.

Omtrent midt for skibets mur i syd afdække- 
des en kort fundamentstrækning, der må hidrø
re fra østmuren i et våbenhus.18 Midt for korets 
sydmur fremkom fundamentet til en pille. Min
dre ansamlinger af sten ved skibets langsider ud 
for henholdsvis sydsidens vestre hvælvpille og 
nordsidens midte kan ligeledes have båret støt
tepiller, omend det ikke kan udelukkes, at sidst
nævnte har indgået i et nordre våbenhus?

Der var ikke bevaret gulv i skibet, mens en 
stump pikstensbrolægning i korets nordside kan 
være en rest af gulvbelægningen, som synes at 
have været hævet et par trin over skibets. Tre 
kvadratiske, uglaserede, røde teglfliser, der 
havde fundet anvendelse ved en begravelse, kan 
have indgået i kirkens gulv.

Alter. Et fundament midt for korets østgavl 
umiddelbart op ad indersiden har formentlig bå
ret et alterbord.

Begravelser. Såvel i som omkring kirketomten 
afdækkedes ved undersøgelsen en lang række 
begravelser, hvoraf hovedparten tilsyneladende 
kun undersøgtes summarisk.

Murede grave. *1) 1200’rne. Trapezformet (fig.
3) med hovedrum; langsiderne let krummede. 
Indvendige mål: 187x43-29 cm. Opmuret i 
mørtel af to skifter munkesten på kant og med 
lukke af spærstillede sten. Gulvet var af stampet, 
kalkblandet ler, i hovedrummet dog af en enkelt 
teglsten. Graven indeholdt et stærkt forstyrret 
skelet.19 I skibet, umiddelbart vest for korbuen, 
noget syd for skibets midtakse. I Holbæk Mu
seum (uden inv. nr.).

2) 1200’rne. Trapezformet (fig. 3) med hoved
rum; langsiderne let krummede. Indvendige 
mål: 187x43-24 cm.20 Opmuret i mørtel af to 
skifter munkesten - heraf det nedre på kant, det 
øvre på fladen - og dækket af spærstillede sten. 
Gulvet var af stampet, kalkblandet ler. Graven

Fig. 3. †Vor Frue kirke i Labæk. Murede grave nr. *1,
2 og 3 i skibets østende (s. 2947). 1200’rne. 1:50. Nr. 
*1 nu i Holbæk Museum. Målt og tegnet af C. M. 
Smidt 1913. - †Vor Frue church in Labæk. Brick grave 
cists nos. *1, 2 and 3 at the east end of the nave, 13th 
century. No. *1 now in Holbæk Museum.

indeholdt et kun let forstyrret skelet af en kraf
tigt bygget mand, der lå med underarmene bø
jet ind over brystkassen. I skibet umiddelbart 
vest for nr. 1, noget nord for skibets midtakse.

3) 1200’rne. Trapezformet (fig. 3 og 5) med 
hovedrum;21 langsiderne krummede og hældede 
markant udad. Indvendige mål: 183x42-32 cm. 
Opmuret i mørtel af to skifter munkesten22 - 
heraf det nedre på kant, det øvre på fladen - og 
dækket af spærstillede sten. Gulvet var af stam
pet, kalkblandet ler. Graven indeholdt skelettet 
af en kvinde, der lå med hænderne samlede over 
underlivet; ved skuldrene afdækkedes en smule 
stærkt fugtopløst trækul. I skibet lidt vest for nr.
2 og noget længere mod nord.
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Fig. 4. †Vor Frue kirke i Labæk. *Hvælvkonsol af 
kridt (s. 2946). 1300’rne. I Holbæk Museum. NE fot. 
1993. - †Vor Frue church in Labæk. *Vault impost of 
chalk, 14th century. In Holbæk Museum.

Kun én grav havde tilsyneladende stenlæg
ning omkring ligets hoved, her i form at tre 
kantstillede teglfliser (jfr. gulv). I sydsiden af 
skibets østfag, vest for den nedennævnte ben- 
kule.

Der registreredes kun en enkelt, uforstyrret 
kistebegravelse med tydelige rester af sideplan
kerne - af nåletræ, mens spor af bund, smalsider 
og låg ikke var bevaret. Kisten var samlet med 
søm. I korets midtakse lidt øst for korbuen.23

To benkuler fremkom i henholdsvis sydsiden 
af skibets østfag og i nordsiden af koret. Først
nævnte målte ca. lxl m, dybde ca. 1 m, og var 
på østsiden afgrænset af en række fragmente
rede, skråtstillede tagsten. Sidstnævnte inde
holdt udover skeletdele tillige rester af trækister.

Ved undersøgelsen fremkom to *ibskaller, 
henholdsvis i den sydligste af de to grave under 
nordvestre hvælvpille14 og som løsfund østligst i 
skibet. I Nationalmuseet (inv. nr. D8128).24

I forbindelse med flere af gravene i kirkens 
indre er fundet *gravpotter.25

1) 12-1300’rne. Af gråsort gods og formet 
som en lille flødekande med tud og en enkelt

Fig. 5. †Vor Frue kirke i Labæk. Muret grav nr. 3 i 
skibets østende (s. 2947), set fra syd. Hugo Matthies- 
sen fot. 1913. - †Vor Frue church in Labæk. Brick grave 
cist no. 3 at the east end of the nave, seen from the south.

bøjleformet hank (fig. 6), højde 6,9 cm, tvm. 11 
cm. Foroven prydet med tre koncentriske ringe 
af indprikkede punkter. Potten indeholdt en del 
fugtopløst trækul. I jordgrav vestligt i skibets 
østfag nær nordmuren. I Nationalmuseet (inv. 
nr. D8127).26

2) 12-1300’rne. Af rødbrændt gods med klar 
glasur. Kuglepotte på tre ben og med én bøjle
formet hank; tværriflet. Højde 15,1 cm, tvm. 12 
cm. Delvis fyldt med trækul. Løsfund fra korets 
sydside. I Nationalmuseet (inv. nr. D8159).27

3-4)? Skår af henholdsvis en stor, grønglaseret 
dunk med fingerindtryk langs standkanten og 
en tværriflet, buget potte af sortgods kan hidrø
re fra gravpotter. Løsfund fra koret. I National
museet (inv. nr. D8160).

†S. NIKOLAJ KIRKE

S. Nikolaj kirke og sogn omtales første gang 1336, da 
Roskildedekanen Jakob Povlsen pålægger sognepræ
sten ved nævnte kirke (sacerdos ecclesie beati Nicho- 
lai in Holæbæk), at sørge for at afgiften af de fem 
boder i sognet (in parrochia uestra) tilflyder sogne
præsten i Rye.28 Både sogn og kirke nævnes flere 
gange i de følgende århundreder, men nogen bestemt 
placering tillader materialet ikke. Dog kan vi konsta
tere, at sognet har ligget ved Algade,29 og fund af 
begravelser har for længst placeret kirken ved nordsi
den af Algades vestende (s. 2817, fig. 2).30

J. H. Larsen skrev 1847, at kirkens gavl endnu var 
bevaret som vestgavl i den såkaldte gamle Amtsstue- 
gård; den omtalte - stadig eksisterende - gavl er 
imidlertid først fra tiden o. 1600 og er beliggende på 
Algades sydside.31

J. O. Arhnung har peget på muligheden af, at Ja
kob Erlandsen som biskop i Roskilde (1249-53) har
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knyttet S. Nikolaj til præbendet Syv ved domkirken.
I hvert fald må kirken inden reformationen være ble
vet underlagt præbendet.32

Kirken fungerede endnu i anden halvdel af refor- 
mationsårhundredet. Den og dens værger nævnes 
både 1541 og 1556,33 men 1573 omtales S. Nikolaj 
som »en øde kirke«. 13. december overdrog Frederik
II lensmanden på Holbæk slot Christopher Festen- 
berg (Pachs) den øde kirke med kirkegård med ret til 
at lade den nedbryde og udnytte sten, tømmer og 
kalk til eget og arvingers bedste. Desuden fik han 
tilladelse til at indhegne og bebygge kirkegården.34

En række fund af begravelser på nordsiden af 
Algades vestre ende angiver kirkegårdens pla
cering til området omfattende husnumrene 
5-15.35 Begravelserne er oftest fremkommet til
fældigt, kun længst mod øst er 1985-86 foretaget 
en større arkæologisk undersøgelse med regi
strering af ca. 600 grave.36 Her konstateredes til
lige kirkegårdens østre afgrænsning, mellem nr.
15 og 17, i form af fundamentet til en kirke- 
gårdsmur.37 I syd og sydvest har kirkegården 
været afgrænset af Algade, der længst mod vest 
slår et sving nordover, og i nord har den for
mentlig strakt sig til skråningen ned mod fjor
den. En arkæologisk vurdering af de afdækkede 
begravelser sandsynliggør, at områdets østligste 
del enten er taget i brug på et senere tidspunkt 
end det øvrige, efter 1300, eller er en regulær 
udvidelse af kirkegården. Det lykkedes dog ikke 
at finde en klar afgrænsning mod den ældre, 
vestlige del af begravelsesområdet, omend en 
nord-syd gående nedgravning kunne opfattes 
som en skelgrøft.38

Kirken er ikke sikkert lokaliseret, men en 1913 

fremdraget bygningsrest i gården bag Algade 5 

har sandsynligvis indgået heri.39 Det afdækkede 
var en strækning munkestensmurværk på fun
damenter af rå kamp; muren, der strakte sig ind 
på nabogrunden, nr. 7, var orienteret øst-vest 
og indgik i et hjørne, men dettes retning om
tales ikke. Bygningen blev formentlig nedrevet 
1573 eller kort tid derefter.40

Begravelser. Ved udgravningen 1986 registre
redes op mod 600 grave.41 De ældste begravelser 
i det undersøgte område dateres til tiden o. 
1200, mens den centrale del af kirkegården om
kring kirkebygningen længere mod vest kan

Fig. 6. †Vor Frue kirke i Labæk. *Gravpotte nr. 1, fra 
grav i skibet (s. 2948). I Nationalmuseet. NM2 fot. - 
†Vor Frue church in Labæk. *Funereal pot no. i from a 
burial by the north wall of the nave. In the National Museum.

være ældre; arealet længst mod øst er formentlig 
(som nævnt) først taget i brug o. 1300.

Der konstateredes ingen murede grave, men 
derimod adskillige varianter af både kiste- og 
jordbegravelser. Af førstnævnte, der omtrent 
har udgjort to tredjedele af det samlede antal 
grave, sås såvel egentlige kister som begravel
ser, hvori indgik træbund, låg, planker langs si
derne mm.42 Blandt de kisteløse grave udmær
kede nogle få sig ved enkelte sten placeret ved 
ligets sider, oftest en på hver side af hovedet, jfr. 
Vor Frue kirke i Labæk, eller ved en legemsfor- 
met nedgravning med separat rum til hovedet.43 
Sidstnævnte gravtype har formentlig som regel 
været udstyret med trælåg.

Ved udgravningen fremkom fem grave inde
holdende *ibskaller fordelt med fem i en grav, to 
i en anden og en i hver af de resterende.44 I Hol
bæk Museum (inv. nr. 71x982-83, 71x1035-39, 

71x1049, 71x1478 og 71x1743).

†KAPEL VED ROSKILDEVEJ

I en have på hjørnet af Roskildevej og Nørrevang 
fremdroges 1929 fundamentet til en teglstensbygning 
(s. 2817, fig. 2),45 som set på baggrund af formen, 
orienteringen og undersøgelser i marknavnene fra 
1600’rne og 1700’rne må være rester af et aldrig om
talt senmiddelalderligt kapel.46 Det vides ikke, hvor
når bygningen er nedrevet.47
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Fig. 7. †Kapel ved Roskildevej under udgravningen, 
nordmuren set fra øst. Hugo Matthiessen fot. 1929. - 
†Chapel on Roskildevej during excavation; the north wall 
seen from the east.

Tomten af det undersøgte kapel var beliggende 
umiddelbart øst for Roskildevej omtrent 1 km 
udenfor Holbæks middelalderlige bygrænse og 
lidt syd for toppen af den bakke, hvorover lan
devejen forløber i sydsydøstlig retning. Der 
fremkom ikke begravelser i eller omkring byg
ningen.

Ved undersøgelsen registreredes kraftige, ca. 
1,3 m brede kampestensfundamenter (fig. 7), 
der var bevaret i en højde af indtil 0,5 m. Funda
mentet bestod hovedsagelig af mindre sten lagt i 
ler, ved sydøsthjørnet dog noget større sten, der 
delvis var lagt i kalkmørtel; dette skyldes for
mentlig det mod syd og sydøst faldende terræn.

I jordlaget over tomten afdækkedes talrige 
brokker og enkelte hele munkesten samt stum
per af tagsten - munke og nonner.

Et stærkt forstyrret, formentlig firsidet, fun
dament af mindre kampesten i ler, der registre

redes nær nordre langmur, lidt øst for midten, 
har formentlig båret et alter. I bygningens midt
akse, lidt nærmere østgavlen, konstateredes en 
brønd eller en lille kilde i form af en cirkulær, 
vandførende grube, tvm. 60 cm foroven og 40 
cm forneden, dybde 62 cm. Nedgravningen, der 
stod uden synlige rester af afstivning i den stive 
undergrund af sten- og sandblandet ler, var for
oven markeret af en stenkrans, hvoraf kun søn
dre halvdel var bevaret.

IKKE STEDFÆSTET †KIRKE

Frederik II gav 10. april 1572 lensmanden på Holbæk 
slot Christopher Festenberg (Pachs) tilladelse til at 
nedbryde en gammel kirke liggende »Wden for wortt 
slott Holbeck, som wdi mange aar haffuer standit 
tillugt och øde, saa therwdi aldelis ingen thieniste 
haffuer werith giortt« og bruge sten, kalk og tømmer 
til forbedringer på slottet. Brevet er kun kendt gen
nem Kancelliets kopibøger, hvor overskriften til ind
førselen meddeler, at kirken ligger »wed Holbeck 
slot«.48 Den nævnte kirke kan på grund af beliggen
heden ikke være identisk med Vor Frue i Labæk, og 
da S. Nikolaj omtales i forbindelse med dens ned
læggelse det følgende år, må der være tale om en tred
je kirke, der kun omtales denne ene gang. I forarbej
derne til Christian V.s matrikel af 1688 omtales på 
»Fogedmarken« på Holbæk Ladegårds jorder, altså 
vest og syd for byen, et jordstykke kaldet »Kirke
bjerg«,49 og det er sandsynligvis i dette område den 
endnu ikke lokaliserede kirke skal findes.50 Det kan 
på det foreliggende grundlag ikke udelukkes, at kir
ken er identisk med det ovennævnte †kapel ved Ros
kildevej.

Fig. 8. †Kapel ved Roskildevej. Plan 1:300. Målt og 
tegnet af Peter Linde 1929. - †Chapel on Roskildevej, 
the main road to Roskilde. Ground-plan.
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RA. DaKanc. B31. Tegneiser over alle Lande nr. 5. 
B54. Sjællandske registre nr. 11. - Rtk. Christian V.s 
matrikel. Markbog nr. 238.

NM2. † Vor Frue kirke i Labæk. Indberetning og no
tater ved Hugo Matthiessen 1913. - †Kapel ved Ros
kildevej. Indberetning ved Hugo Matthiessen 1929. - 
Historiske indledninger ved Aage Andersen, beskri
velser ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
1994.

Tegninger. NM2. †Vor Frue kirke i Labæk. Plan af 
kirketomten, opmålinger af murede grave og kalke af 
bykort ved C. M. Smidt 1913. - Forslag til ordning af 
den gamle kirkeplads ved V. Fabricius Hansen 1937. - 
†Kapel ved Roskildevej. Plan ved Peter Linde 1929. 

Notebøger. NM2. C. M. Smidt XXVIII, 16-28. 
Litteratur. Hugo Matthiessen: En middelalderlig 

Kirketomt i Holbæk, i ÅrbHolbæk 1914, s. 5-38 
(Matthiessen 1914). - Hugo Matthiessen: Vor Frue 
Kirke i Holbæk, i ÅrbHolbæk 1920, s. 122-125 (Mat
thiessen 1920). - Hugo Matthiessen: En middelalderlig 
Kapeltomt i Holbæk, i ÅrbHolbæk 1930, s. 232-236 
(Matthiessen 1930). - Albert Thomsen: Holbæk Køb
stads Historie I-II, Holbæk 1936-42 (Thomsen). - 
Hanne Dahlerup Koch: Udgravningen i Ahlgade 
15-17, i Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning 
1986, Holbæk 1987, s. 59-66 (Koch).

1 Repert. nr. 8431.
2 RA. Holbæk by. 15. okt. 1548.
3 RA. Holbæk by. 28. juni 1574.
4 Matthiessen 1914, s. 5-38 og 1920, s. 122-25 samt 
Jørgen Steen Jensen: Mønter fra kirkegulve i det 
gamle Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 118.
5 Matthiessen 1914, s. 5 og 8.
6 Note 5, s. 21.
7 RA. Holbæk by. 26. nov. 1554.
8 »Breff paa then iormaan Vor Froe kircke staad paa.«
9 NM6. Fundprot. nr. 1280 og 1877. Jørgen Steen 
Jensen: Mønter fra kirkegulve i det gamle Holbæk 
amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 118. Mønterne er depo
nerede i Holbæk Museum.
10 Holbæk Museum. Årsberetning 1933, s. 4.
11 Holbæk Museum, jour. nr. 49/84.
12 Matthiessen 1914, s. 24. Bygningen kan være op
ført endnu i kirkegårdens funktionstid, men intet 
udelukker, at den var fra tiden efter kirkegårdens 
nedlæggelse.
13 Tilsvarende kendes i enkelte andre af amtets kirker: 
Tølløse (s. 221), Hørby (s. 490-91) og Vig (s. 2207); de 
to sidstnævnte skyldes senromanske ombygninger.
14 Pillefundamenterne var klart sekundære i forhold 
til langmurenes syld. Ydermere skar nedgravnin
gerne til førstnævnte sig flere steder gennem ældre 
grave; således under nordsidens vestre pille, hvor to 
grave var delvis ødelagte af pillefundamentet.

15 Fundamentet af en pille midt på sydmurens yder
side antyder snarest en deling i to fag.
16 Konsollen har senest siddet indmuret i et (1962-63?) 
nedrevet hus i Østerstræde.
17 Hvælvkonsoller af denne type er fåtallige i amtet, 
se Tuse s. 591, men optræder langt hyppigere i den 
østre del af Sjælland, jfr. DK. Kbh. Amt s. 2213.
18 Yderligere rester af denne tilbygning blev påtruffet 
1933, jfr. note 10 og Thomsen, s. 60. Tilbygningens - 
og dermed dørstedets - placering relativt langt mod 
øst understøtter tanken om en vestforlængelse.
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nem et hul i vestenden ved en manglende gavlsten, 
hvor tillige en del jord var trængt ind i kistens indre.
20 Denne grav var anlagt i noget større dybde end nr. 
1 og 3. Bunden lå i ca. kote 3,85 i modsætning til 
henholdsvis kote 4,1 og 4,25.
21 Det var fundet af denne grav, der foranledigede den 
arkæologiske undersøgelse af kirketomten, idet et 
hjul på en arbejdsvogn, der kørte fyld fra området, 
påkørte gravens tag af spærstillede sten (jfr. Matthies
sen 1914, s. 5).
22 I en munkesten - den anden fra vest i nordsidens 
øvre skifte - var før brændingen indridset otte lod
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på langs.
23 Seks jernnagler og nogle træstumper i National
museet (inv. nr. D8161) kan stamme fra denne grav, 
jfr. Matthiessen 1914, s. 18.
24 Hanne Dahlerup Koch: Jacobspilgrimme fra Hol
bæk, i ÅrbHolbæk 1990, s. 11 og 26.
25 Per Kristian Madsen: A French Connection: Da
nish Funerary Pots - a Group of Medieval Pottery, i 
Journal of danish Archaeology 2, Odense 1983, s. 
171-83 og Jakob Kieffer-Olsen: Grav og gravskik i 
middelalderens Danmark, Århus 1993, s. 169-70.
26 Mogens Bencard og Else Roesdahl: Dansk middel
alderlertøj 1050-1550, Århus 1972, nr. 133. Fundste
det opgives her fejlagtigt som en af kirkens murede 
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27 Note 26 nr. 134.
28 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. XI, nr. 312.
29 De ældste danske Archivregistraturer IV, 1885, s. 
223, II. 5-6; Repert. nr. 642, 7475; KancBrevb. 
13. april 1556. (Den halve gård overdroges allerede 
1477 S. Nikolaj kirke, RA. DaKanc. B 31, Tegneiser 
over alle Lande nr. 5, f. 37v-38r).
30 Thomsen, s. 34 og Koch, s. 59-66.
31 Chr. Axel Jensen: Fra Holbæk gamle Kirke og Klo
ster, i ÅrbHolbæk 1912, s. 100, Matthiessen 1914, s.
26 og Hugo Matthiessen: Gamle Gader og Gaarde i 
Holbæk, i ÅrbHolbæk 1915, s. 122.
32 J. O. Arhnung: Holbæk Kirke som Kapitelskirke, i 
ÅrbHolbæk 1939, s. 87-91, NyKirkehistSaml. V, 
182-83 og 185 samt Landebogen s. 157; Roskilde ka
pitels jordebog, s. 86 og 216.
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33 RA. Holbæk by. 28. marts 1541; KancBrevb. 
13. april 1556.
34 J. H. Larsen i Niels Chr. Øst, udg.: Archiv for Psy- 
chologie, Historie, Literatur og Kunst X, 1828, s. 
311-12; KancBrevb. 13. dec. 1573.
35 Matthiessen 1914, s. 26-27.
36 Prøvegravning 1985 ved NM2 og Holbæk Mu
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1990, s. 24 note 1.
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som ved Torvet o. 1900, jfr. Matthiessen 1914, s. 26 
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rådet og skeletresterne må formodes tilført andet 
steds fra med fyldjord.
38 Lignende grøfter er registreret ved en række af de 
senere års kirkegårdsundersøgelser, jfr. Nils Engberg 
og Jakob Kieffer-Olsen: Kirkegårdens grøft, i 
NMArb. 1992, s. 168-177.
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Hugo Matthiessen, jfr. Matthiessen 1914, s. 27.
40 Albert Thomsen antager (jfr. Thomsen, s. 139), at 
kirkens tårn kan have stået en årrække efter den øv
rige kirkes nedrivning, idet en »Niels Vægter paa Kir- 
ketaarnet« omtales i tingbogen i 1640’rne.
41 De følgende oplysninger er velvilligt stillet til rå
dighed for DK. af Holbæk Museum og udgravnin
gens leder, Hanne Dahlerup Koch. En foreløbig rede
gørelse for undersøgelsen er givet i Koch, s. 59-66.
42 Vedrørende kiste- og kistelignende begravelser, se 
Jakob Kieffer-Olsen: Grav og gravskik i det middel
alderlige Danmark, Århus 1993, s. 130-40.

43 De to gravtyper er beskrevet af Jakob Kieffer-Ol
sen, jfr. note 42, s. 141-44. Se tillige Varde S. Nikolai, 
DK. Ribe s. 960
44 Hanne Dahlerup Koch: Jacobspilgrimme fra Hol
bæk, i ÅrbHolbæk 1990, s. 18f.
45 Matthiessen 1930, s. 232-36.
46 Kapelvangen nævnes 1585, Thomsen s. 140. Kapel
ager, Kapelstykke(r) og Kapelås i Tåstrup bys jorder i 
markbøgerne. RA. Rtk., Christian V.s matrikel. 
Markbog nr. 238, s. 383, 385, 390-91, 396-97 og 
402-03. Jfr. note 45, s. 235.
47 Kapellet kan være identisk med den nedennævnte 
ikke stedfæstede †kirke, der angiveligt lå vest eller 
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48 RA. DaKanc. B 54. Sjællandske registre nr. llf. 5r, 
ref. i KancBrevb. 10. april 1572.
49 Matthiessen 1914, s. 28-29 og 1920, s. 123; RA. 
Rtk. Christian V.s matrikel. Markbog nr. 238, s. 87, 
96-97 og 100.
50 I 1887 afdækkede Jacob Kornerup i området syd for 
det nuværende jernbaneterræn rester af en senmiddel- 
alderlig bygning. Hugo Matthiessen fandt det sand
synligt, at de fremdragne fundamenter måtte være 
rester af den 1572 omtalte kirke (Matthiessen 1914, s. 
28-29 og 1920, s. 123). Albert Thomsen var i Holbæk 
Købstads Historie (Thomsen, s. 64) inde på tanken 
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Fig. 1. Ydre set fra sydøst. NE fot. 1994. - Exterior seen from the south-east.

TVEJE MERLØSE KIRKE
HOLBÆK BY

Landsbyen Merløse var blandt det fædrenegods, som 
Absalon 1199 skænkede Sorø kloster,1 hvilket som 
påpeget af M. Mackeprang2 vil sige, at landsbyen og 
dermed antagelig også kirken har været ejet af Asser 
Rig, Fjenneslev kirkes bygherre, eller af et andet 
medlem af Hvideslægten. Klostret afhændede imid
lertid noget af godset allerede 1205.3 Tårnanlæggets 
galleri må ses i lyset af kirkens ejerforhold i denne 
periode, sml. s. 2962 og 2968.

Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 6 
øre4 og annekteredes sammen med Holbæk kirke 
uvist når, muligvis i 1200’rne, til præbendet Syv.5

»Klemmebrevet« 1555 bestemte, at kirken skulle læg
ges øde, og sognefolkene søge Holbæk kirke, at præ- 
sterenten skulle henlægges til kapellanens underhold i 
Holbæk, men tillige at kapitlet i Roskilde skulle nyde 
den sædvanlige rente af Holbæk og Tveje Merløse.6 
1567 talte sognet 16 tiendeydere og var da anneks til 
Holbæk.7 Endnu o. 1666 ansås patronatsretten til 
begge kirker for at tilhøre kapitlet,8 men 1702 siges 
kongen at eje kirketienden.9 1722 fik Poul Conrad 
Bøchman, borger i København, skøde på kirken med 
dens tiende, dog således at kronen forbeholdt sig 
kaldsretten.10 Ejer af Holbækgård, en stor gård i La-
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Fig. 2. Klokkehus opført 1895 (s. 2955), set fra syd
øst. NE fot. 1981. - The belfry erected in 1895, seen from 
the south-east.

bæk, var siden 1719 Christian Hellegaard (sml. alter- 
stager skænket 1724 og altertavlens staffering 1727), 
der 1729 solgte gården med Merløse kirke til kaptajn 
Claus Barfoed (sml. alterkalk 1730).11 Men 175212 var 
det ejeren af Eriksholm, kammerherre Peder Juel, der 
sammen med herregården og Holbæk slots ladegård 
solgte kirken med jus vocandi til Hans Diderik 
Brinck-Seidelin (sml. kirkegårdslåge og †messehagel 
skænket 1791). Herefter fulgte kirken de to gårdes 
skiftende ejere,13 indtil stiftet 1892 købte den. 1918 
blev sognet indlemmet i Holbæk købstad, og 1. april 
1950 overgik kirken til selveje. - 1774 kaldtes kirken 
Kløfte Merløse.14

Sagn. Det fortælles, at kirken var opført af to sø
stre, som ved indvielsen kom i strid om pladsen i den 
forreste stol, hvorfor den yngste byggede kirken i 
Søstrup (s. 161).15 I 1800’rnes begyndelse hed det sig, 
at kirken var bygget af to af Esbern Snares døtre, som 
ikke kunne enes om, hvem, der skulle bygge tårnet, 
hvorfor de byggede hver sit. Sagnet om en lindorm, 
der slyngede sig rundt om kirken, er også knyttet til 
denne kirke.16

Kirken er beliggende i den søndre udkant af den 
ældre bebyggelse og fremtræder endnu markant 
i det relativt flade landskab; især fra syd er den 
synlig på nogen afstand.

Kirkegården har bevaret gamle grænser mod 
øst og vest, mens den har fået en stor udvidelse 
mod syd 188417 og en mindre mod nord 1895.18 
En ny udvidelse mod vest af kirkegårdens sønd
re del anlagdes o. 1955 og blev 196219 forbundet 
med det øvrige areal ved nedrivning af en del af 
vestre mur. Vest herfor er udlagt yderligere et 
areal til fremtidige udvidelser.

Hegn og indgange. Omkring den nordre del er 
murene i øst, nord og vest opført i forlængelse 
af kirkens restaurering 1893-95;20 materialet er 
overalt munkesten, der afdækkes af munke og 
nonner med fald indefter. Tilsvarende mure er 
senere opført i tilknytning til såvel søndre som 
vestre kirkegårdsudvidelse, førstnævnte som er
statning for en ældre mur, jfr. nedenfor; i vest 
hegnes den seneste udvidelse af et trådhegn.

Frem til restaureringen var i vest (jfr. fig. 17) 
bevaret en senmiddelalderlig murstrækning af 
munkesten prydet af et savskifte foroven på 
ydersiden. Reparationer af murene omtales før
ste gang 1717-18, da tillige en strækning i nord 
blev fornyet, og 1770 præciseres, at murene er 
opført af tegl.21 Omkring den søndre udvidelse 
opførtes ved anlæggelsen en mur af små mur
sten og med udvendige, halvanden sten brede 
liséner; den er senere fornyet (jfr. ovenfor).

Hovedadgangen er fra vest ad en bred køre
port med tremmelåger af malet smedejern. En 
portal med fladbuet, falset fodgængerlåge i ve
stre ende af nordmuren indrettedes samtidig 
med dennes opførelse 1895, mens en muret por
tal i østmuren nær nordhjørnet, der en årrække 
har fungeret som hovedadgang, opmuredes et 
par år efter. Den er af munkesten og såvel køre
port som fodgængerlåge er falsede på indersiden 
og overdækkes af fladbuede stik.

En låge i nordmuren omtales 1761, da kirke
ejeren, H. D. Brinck-Seidelin til Eriksholm, lod 
den tilmure,22 og 1803 var det fornødent med en 
ny låge i vest.23

Bygninger på kirkegården. Et muret, teglhængt, 
senere hvidkalket †ligkapel opførtes 1887 i kirke
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst ved restaureringens begyndelse (sml. fig. 1). Otto Conr. Greve fot. 1893. - The 
church seen from the south-east at the beginning of the restoration works (cf. fig. 1).

gårdens nordøstre hjørne.24 En fornyelse i for
bindelse med kirkens restaurering 1893-9518 blev 
opgivet, og det afløstes 1981 af det nuværende 
ligkapel (arkitekt Leif Bahn),19 der ligger syd for 
hovedindgangen i vest i tilknytning til et areal, 
der er udlagt til fremtidige kirkegårdsudvidel- 
ser. Det er opført af røde munkesten, sydfaca
den dog af glas og tjæret træ, og dækkes af et 
fladt tag. Vest for kapellet - blot adskilt fra dette 
af en smal passage - er opført et helt tilsvarende 
materialhus.

Et klokkehus (arkitekt H. B. Storck) i kirke
gårdens nordvesthjørne (fig. 2) afløste 1895 tvil
lingtårnene som ophængningssted for kirkens 
klokker. Huset er en traditionelt udformet tøm
merkonstruktion, der rejser sig over en aftrap
pet sokkel af kamp på et kraftigt fundament af 
beton og er beklædt med klinklagte brædder, på

hjørnestolperne dog spån; motiverne til detal
jerne er til dels hentede fra norske stavkirker. 
Foroven åbner klokkestokværket sig til alle sider 
med fem små, rundbuede åbninger, og herover 
afsluttes bygningen af et spånklædt sadeltag.

Et brolagt fortov omkring kirken, der fandtes 
nødvendigt 1862,25 blev lagt ved restaureringen 
1893-95.

BYGNING

Kirken består af kor med apsis og skib, over hvis 
vestende rejser sig et oprindeligt, tvillingdelt tårn. De 
nævnte bygningsdele er opført omtrent samtidigt o. 
1150, dog muligvis med en kort pause mellem kor og 
skib. Nordsidens våbenhus er opført ved restaurerin
gen 1893-95, da det afløste en tilbygning fra o. 1400. 
Kirkens nuværende udseende er helt præget af 
nævnte restaurering ved H. B. Storck.26 Orienterin
gen afviger en smule mod syd.
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Kirken indtager, ikke mindst på grund af det 
forbavsende velbevarede tårnanlæg, en central 
plads i udforskningen af vore landsbykirker. 
Tilsyneladende oversås den af N. L. Høyen ved 
hans rundrejser i 1830’rne, men i 1850’erne blev 
han gjort opmærksom på dens eksistens af J. D. 
Herholdt og den optræder herefter hyppigt i 
faglitteraturen.

†Stavkirke? Flere genanvendte tømmerstykker 
i tårnenes øvre del, jfr. s. 2966, stammer fra en 
bygning i stavværksteknik - formentlig en for
gænger til den nuværende kirke.

Materialer og teknik. Kirken er opført af rå og 
kløvet kamp, ved hjørnerne af kvaderagtig karak
ter, suppleret med frådsten, der er anvendt ved 
døre, vinduer og andre muråbninger. Desuden 
er skibets langmure, omtrent fra vinduernes sål
bænkniveau, samt stort set hele tårnanlægget, 
på nær de nederste ca. 2 m, opført af denne sten
art. Overgangen mellem de to materialer i ski
bets langmure fremhæves af et skifte af meget 
høje frådstenskvadre. Skiftet er ført helt frem til 
vesthjørnerne, uden her at markere noget mate
rialeskel, og også højere oppe i tårnets mur
værk, specielt på vestsiden, ses lignende skifter 
af høje kvadre. Alle mure rejser sig uden sokkel 
på fundamenter af rå kamp uden bindemiddel. I 
markstensmurværket på skibets nordmur, nær 
østhjørnet, indgår underdelen af en håndkværn

(fig. 64). I forbindelse med restaureringen regi
streredes den oprindelige murbehandling. Kam- 
pestenspartierne dækkedes delvis af fugemørt
len, således at kun stenenes midterste del forblev 
synlig, og fugerne fremhævedes ved en kvader
ridsning; ved frådstenspartierne synes behand
lingen at have været omtrent tilsvarende.27 
Langmurenes nuværende murkroner af frådsten 
stammer fra restaureringen; to profilerede fråd
sten, der på undersiden har tre spinkle, vandret
te false med afrundede hjørner, kan hidrøre fra 
en gesims på apsis. Stenenes forside har en 
krumning omtrent svarende til apsidens, og for
oven er en fals, hvori formentlig har været an
bragt en sugfjæl.28 Korets og skibets murhøjder, 
målt ved nordøsthjørnerne, andrager henholds
vis ca. 5,0 m og 5,7 m over nuværende jords
mon.

Materialefordelingen antyder et ophold i byg
geriet umiddelbart vest for triumfmuren, idet 
murværket i apsis, kor og den aller østligste del 
af skibet er opført af kamp i omtrent fuld højde, 
mens skibets langmure vest herfor har frådsten i 
den øverste del. Efter murværkets afrensning og 
regulering ved restaureringen er det ikke muligt 
at iagttage et egentligt skel, men antagelsen af et 
byggestop støttes af den omstændighed, at ski
bets længdeakse har en lidt divergerende retning 
i forhold til korets. En tilsvarende differentie

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af H. B. Storck 1888, suppleret af C. G. Schultz 1936 samt suppleret og tegnet af 
Mogens Vedsø 1994. Signaturforklaring s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst ved restaureringens begyndelse. Otto Conr. Greve fot. 1893. - The church seen from 
the north-east at the beginning of the restoration works.

ring af byggematerialerne ved overgangen til 
tårnene i vest er snarere teknisk betinget.29 Kir
ken har tilsyneladende været hærget af en brand, 
hvoraf er konstateret spor i både kordøren og i 
korets østre gavlspids.30

Døre og vinduer. Kirken har fire døre. I korets 
nordside, længst mod vest, ses en slank, vandret 
overdækket døråbning, der siden restaureringen 
fremtræder som blænding såvel ude som inde. 
Åbningen har samme bredde ud- og indvendig, 
men den ydre del smalner lidt til ind mod det 
fremspringende anslag omtrent midt i åbnin
gen. Udvendig overdækkes døren af en groft 
tilhugget stenbjælke af granit og herindenfor af 
en frådstensplade; indvendigt er ligeledes en 
granitoverligger, og over anslaget ligger en ege
bjælke. Ved restaureringen konstateredes, som 
ovenfor nævnt, at træbjælken viste tydelige 
brandspor på undersiden. I vestre vange var be

varet den øvre stabel samt spor af den nedre, og 
højt i åbningen sad huller til en stængebom, 86 
cm dybt i vest og 13 cm i øst.

Skibets nord- og syddør er ens udformede og 
anbragt umiddelbart øst for tårnanlæggets øst
mur. Udadtil er åbningerne rundbuede med stik 
af regelmæssigt tilhuggede frådstenskvadre, 
indadtil overdækkes de af kraftige træbjælker og 
sidder i et let murfremspring (jfr. fig. 10a-b), der 
mod øst fortaber sig uden synlig overgang, og 
som foroven er vandret afdækket i højde med 
vinduernes underkant.31 Søndre dør fremtræder 
som blænding til begge sider, mens den noget 
rekonstruerede norddør er i brug.32

Kirken har yderligere én oprindelig indgang 
midt i vestgavlen. Den er stort set udformet 
som de netop beskrevne i nord og syd, men er i 
sin nuværende skikkelse i vid udstrækning en 
rekonstruktion fra restaureringen; dog var be

Danmarks Kirker, Holbæk amt 199
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varet væsentlige rester af begge vanger, ligesom 
det var muligt at registrere vederlaget for bue
stikket.

I apsis, kor og skib er de oprindelige vinduer, 
ialt ni, bevarede i brug. Apsidens østvindue er 
cirkulært og smiget. Før restaureringen var åb
ningen tilmuret og kraftigt forhugget forneden. 
Korets rundbuede, smigede nordvindue var helt 
intakt, omend tilmuret, mens der af sydvinduet 
var bevaret den vestre side og stikket.

Skibet har tre vinduer i hver side, hvoraf det 
vestligste er anbragt over døren, let forskudt 
mod øst. Sidstnævnte var tilmuret, men i øvrigt 
uændret, mens de resterende to i hver side var 
forstyrrede af yngre vinduer. I det vestligste 
nordvindue afdækkedes en relativt velbevaret
*egetræsramme (fig. 23), der indleveredes til Na
tionalmuseet (inv. nr. D 2898).33 Bevaret er det 
brede overstykke, hvori er udskåret lysåbnin
gens øvre, rundbuede afslutning, samt hoved
parten af de to sidestykker. De øvre hjørner er 
samlede med tappe fastholdt af trænagler og ki
ler, mens bundstykket har været bladet på si
derne. Lysningen var oprindeligt delt af hen
holdsvis en lod- og en tværsprosse (jfr. glasma

lerier). En dendrokronologisk undersøgelse af 
rammen viser, at træet tidligst kan være fældet i 
1133, snarest noget senere.34 Rester af yderligere 
én tilsvarende ramme blev konstateret i nordsi
dens østlige vindue i skibet.

Et smiget, cirkelvindue i vestsiden af tårnan
læggets 3. stokværk er helt og holdent en rekon
struktion fra restaureringen på noget usikkert 
grundlag.

Det indre fremtræder siden 1893-95 i omtrent 
sin oprindelige skikkelse med pudsede og hvid
tede vægge. Apsis dækkes af et oprindeligt halv- 
kuppelhvælv, mens kor og skib har flade trælof
ter med synlige bjælker. Både apsis- og korbuen 
er velbevaret - rundbuet og uden kragbånd. I 
korets nordvæg afdækkedes ved restaureringen 
en ca. 31x39 cm stor og 31 cm dyb niche, og en 
tilsvarende i sydvæggen måler 25x29 cm, dybde 
35 cm.

Såvel korets som skibets østre gavltrekant er 
bevaret, omend reguleret og delvis skalmuret på 
ydersiden. I korgavlen er 1893 gennembrudt en 
døråbning opmuret af små, røde teglsten. På 
gavlens østside ses aftryk af spærsko af spinkelt 
tømmer fra korets østligste spærfag - den nord-

Fig. 6a-b. Planer. 1:300. a. Tårnets 2.-6. 
stokværk, b. Grundplan. Målt og tegnet 
af H. B. Storck 1888. - Plans. a. The 
tower’s 2nd - 6th storeys, b. Ground-plan.
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Fig. 7. Indre set mod øst. NE fot. 1981. - Interior to the east.

lige endnu bevaret på plads. I toppen af gavlen, 
der lå ca. 85 cm lavere end den nuværende tag
ryg, registreredes 1894 nær ydersiden et lodret 
ca. 10x11 cm stort hul med en rest af forbrændt 
træ samt smeltet bly i bunden. Hullet må have 
tjent til fastgørelse af en gavldekoration i form 
af et †trækors eller en †brandstang.35 Ved restaure
ringen opsattes på gavlspidsen et stenkors ud
formet af Joakim Skovgaard.

Skibets gavltrekant brydes af en stor aflast- 
ningsbue i form af en halvcirkulær åbning af 
bredde som korbuen (fig. 11b), der, uden lod
rette vanger, rejser sig fra en højde omtrent sva
rende til loftshøjden i skibet.36

Tårnanlægget er, som ovenfor nævnt, samti
digt med den øvrige kirke. Dets østside bæres af 
to piller, mens de andre sider rejser sig direkte

over skibets mure. Fra en højde svarende til ski
bets murkrone har begge tårne en tydelig til
spidsning opefter. Tvedelingen giver sig udven
digt først til kende over 3. stokværk, hvor mel
lemrummet mellem de to omtrent kvadratiske 
tårne dækkes af et pulttag, der har fald mod 
vest. Herover hæver tårnenes klokkestokværk37 
sig med glamhuller til alle fire sider. Åbningerne 
har glatte vanger og er vandret overdækkede, 
udvendigt kronet af et rundbuet spejl; ved re
staureringen 1893-95 indlagdes nye monolitte 
sålbænksten. Et af tårnanlæggets få tilløb til de
koration ses umiddelbart under klokkestokvær- 
ket på søndre tårns østside i form af tre flad- 
buede blændinger (fig. 8b); formentlig af hen
syn til skibets tagflade er den nordligste markant 
smallere end de to andre.

199*
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Fig. 8a-b. Opstalter. 1:300. a. Sydfacade. b. Østfacade. Målt og tegnet af H. B. Storck 1888. - Elevations. a. South 
facade. b. East facade.

Fig. 10a-b. Længde- og tværsnit. 1:300. a. Set mod nord. b. Skibet set mod vest. Målt og tegnet af H. B. Storck 
1888. - Longitudinal section and cross-section. a. To the north. b. The nave to the west.
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Fig. 9a-b. Opstalter. 1:300. a. Nordfacade. b. Vestfacade. Målt og tegnet af H. B. Storck 1888. - Elevations. a. 
North facade, b. West facade.

Fig. lla-c. Tværsnit. 1:300. Henholdsvis koret, skibet og tårnet set mod øst. Målt og tegnet af H. B. Storck 1888.
— Cross-sections of the chancel, nave and tower respectively, looking east.
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Over en skråt afdækket indkragning af mur
flugten på alle fire sider, hæver sig endnu et 
stokværk, der i mindre målestok gentager klok- 
kestokværkets udformning. De slanke glugger 
er glat gennemløbende og vandret overdæk
kede, dog er der på ydersiden en kvartkuglefor- 
met udhugning i overliggeren (fig. 18a-b). På de 
tre »frie« sider omgives gluggerne af en rektan
gulær blænding. Det søndre tårn har på de to 
sydhjørner en indfældet søjle med terningkapi
tæl og tilsvarende base; det ottekantede skaft er 
hugget i én sten.

Tårnene afsluttes af murede hætter, der over 
et tyndt, let udkraget skifte går jævnt over fra en 
kantet basis til en regulær, foroven afrundet, 
keglestub.38 Hætterne er opmurede som »fal
ske« hvælv, hvor alle fuger er vandret gennem
gående, og det kuppelagtige udseende (fig. 18a) 
er opnået ved en skrå behugning af stenenes 
yderside. Opmuringen har fundet sted over en 
skabelon af otte tømmerstykker, der har efter
ladt sig aftryk på kuplernes nærmest pyramide
formede indersider. Hver tårnhætte afsluttes 
foroven (fig. 16) med en knap, i form af en let 
fladtrykt kugle, der bæres af et skaft, som tillige 
udgør slutstenen i hvælvet og er gennemgående 
til dettes underside. De to knapper er begge for
nyede, den søndre ved restaureringen 1893-95, 
den nordre efter nedstyrtning 1967.

Tårnpartiets indre er i nederste stokværk, tårn
rummet, forbundet med det øvrige skib ved tre 
rundbuede arkader båret af førnævnte to kva
dratiske piller (fig. 10b og 15). Søndre pille er i 
sin fulde højde ommuret 1892. Den midterste 
åbning er, svarende til afstanden mellem tårn
toppene, bredere end de flankerende, og da den 
af hensyn til det ovenliggende galleri har måttet 
holdes indenfor samme højde som disse, er dens 
vederlag anbragt lidt lavere og bueslaget noget 
fladtrykt. Tårnrummet har tilsyneladende fra 
opførelsen været overdækket af et fladt bjælke
loft.39 Det nuværende indlagdes 1893-95 som er
statning for et ældre, brøstfældigt loft, der 1835 
var under reparation.25

Trappen op til gallerietagen stammer fra re
staureringen og består af to løb langs henholds
vis nord- og vestmuren i tårnanlæggets nordside

og er opført af tegl med trin af granit. Under 
trappen er indrettet et lille materialrum med ad
gang fra syd. Trappen afløste en †ligeløbstrappe, 
der lå delvis hugget ind i vestmuren og havde 
adgang udefra, længst mod vest i nordmuren 
(jfr. fig. 6b og 9a). Såvel trappen som dens ud
vendige adgang var tydeligvis sekundær, bl.a. 
var der en rigelig anvendelse af små teglsten. 
Den markante udhugning i vestmuren, der 
strakte sig et stykke op i 2. stokværk (jfr. fig. 
10a), er formentlig en udvidelse af en oprindelig 
niche i vestmuren, der må have indeholdt en 
ældre, oprindelig †trappe.40 Vestdørens forskyd
ning en smule mod syd i forhold til kirkens øst- 
vestakse ligesom nordmurens mindre tykkelse 
sammenlignet med sydmuren underbygger 
yderligere denne antagelse.

Tårnpartiets 2. stokværk er et galleri (fig. 15), 
som åbner sig mod skibet med tre åbninger, der 
er underdelt af småsøjler. Delingen er i sin nu
værende udformning en rekonstruktion, der til 
dels er udført uden holdepunkter. De tre åbnin
ger hæver sig (jfr. fig. 10a-b) højt op i tårnan
læggets følgende stokværk (jfr. ndf.) og er i øv
rigt disponerede som arkaderne forneden. Den 
under skibets loftsbjælker værende del af åbnin
gerne er, som nævnt, underdelt ved søjler, der 
forbindes af små bueslag; den bredere midteråb
ning har to søjler (fig. 13), mens de smallere i 
siderne har hver én. Detaljerne i midteråbningen 
var i vid udstrækning bevaret frem til restaure
ringen, mens der ikke registreredes spor af side
åbningernes indretning. Søjlerne, der har enta
sis, en let tilspidsning op- og nedefter, har ter
ningformede baser og kapitæler og er opstillede 
på lave brystningsmure helt fremme i tårnenes 
østre murflugt. Herudover bæres småbuerne, 
der tilsyneladende hver består af to monolitter, 
af kragbånd med skråt affaset underside; kun de 
yderste buer i midteråbningen er gamle. Buerne 
og det herover værende meget lave, vandret af
dækkede spejl er indføjet uden forbandt med 
tårnpillerne.41

Fig. 12. Tvillingtårnet set fra sydvest (s. 2959). NE 
fot. 1994. - The twin tower seen from the south-west.
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Fig. 13. Detaljer af galleriet. 1:50. Opstalt, snit og plan (s. 2965). Måleblad ved Harald Harpøth 1893. - Details of 
the gallery. Elevation, section and plan.

Fig. 14a-b. Forsøg på rekonstruktion af vestgalleriet (sml. fig. 15). a. Oprindelig udformning (s. 2962). b. Efter 
ombygning 1175-1200 (s. 2968). Tegnet af Mogens Vedsø 1994. - Suggested reconstruction of the west gallery (cf. fig. 
15). a. Original fabric. b. After rebuilding 1175-1200.
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Fig. 15. Indre set mod vest. NE fot. 1981. - Interior to the west.

Som nævnt fremtræder sideåbningerne ikke i 
deres oprindelige udformning, idet H. B. Storck 
ikke (jfr. fig. 13) konstaterede spor af kragbånd; 
disse er først opsat ved restaureringen. Under
søgelsen af midteråbningen viser imidlertid, at 
heller ikke de her bevarede rester kan være en 
del af åbningens oprindelige udformning, men 
må være et resultat af en senere ombygning. 
Nok var kragbåndene tilsyneladende oprinde
lige,42 men spor i murværket viste tydeligt, at 
brystningsmuren tidligere havde været trukket 
ca. 20 cm tilbage i forhold til murflugten, hvor 
der registreredes en grovpudset og hvidtet flade 
bag den nuværende brystningsmur (jfr. fig. 13). 
Tilsvarende forhold blev ikke konstateret i side
åbningerne, hvor brystningen, ligesom i dag, 
fra opførelsen må have ligget helt fremme i 
murplanet. Midteråbningens to søjler er sand
synligvis genanvendte og må have indgået i den

oprindelige komposition, yderligere fandtes ved 
restaureringen to kapitæler, en base og et søjle
skaft.43 Både kapitæler og base har én utildannet 
side, hvilket viser, at de må have været placeret 
op mod en vange i en galleriåbning.44

Det er ikke muligt med sikkerhed at rekon
struere galleriets oprindelige udformning på 
dette grundlag. I sideåbningerne har der for
mentlig stået en søjle i hver side forbundet med 
en enkelt bue (fig. 14a). Spejlet over buen har 
ikke efterladt sig spor på pillerne eller skibets 
langmure, men også andre steder i kirken ses 
murværket over bueslag at mangle forbandt, 
f.eks. over arkadebuerne i tårnenes understok- 
værk.45

Midteråbningens bredde viser, at den må have 
været underdelt med søjler, men, som sporene 
af den oprindelige brystning viser, må disse 
have været trukket tilbage i forhold til murflug-
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Fig. 16. Detalje af nordre tårns top (s. 2962) set fra 
sydøst. Otto Conr. Greve fot. 1893. - Detail of the top 
of the north tower seen from the south-east.

ten. Da kragbåndenes længde kun er ca. 20 cm, 
har de ikke kunnet bære bueslag her; i stedet må 
der, ligesom ved sideåbningerne, have stået søj
ler ved vangerne. Åbningen har da sandsynlig
vis været tvedelt af en midtersøjle. Kragbåndene 
har enten båret en enkelt bue, der omkransede et 
spejl over galleriåbningen, eller snarere har de 
båret en ydre fals i buerne svarende til bryst
ningens indrykning.46

Tårnanlæggets 3. stokværk åbner sig mod ski
bets loftsrum med den øverste del af de ovenfor 
omtalte tre rundbueåbninger (jfr. fig. 10a-b), 
der har en let indkragning i vederlagshøjde. Den 
bredere midteråbning er tillige den højeste, og 
de to sideåbninger tangeres af skibets nuvæ
rende tagflader. Rummet tredeles af yderligere 
to bueslag, der er udspændt mellem pillerne og 
vestvæggen. Buerne er, af hensyn til stabilite
ten, noget kraftigere end tykkelsen af de herpå 
stående tårnmure. I begge disse bueslag ses dybe 
slidspor efter klokkereb.

Herover er mellem tårnene, i flugt med deres 
østmure, lukket ind mod skibets loftsrum med 
en gavlmur, der i sin nuværende skikkelse er 
opført af munkesten i munkeforbandt. Den ne- 
derste del af muren har erstattet en oprindelig af 
frådsten, mens der tilsyneladende ikke har været 
mur mellem tårnene højere oppe. Derfor må 
pulttaget mellem de to tårne oprindeligt har haft 
en væsentlig fladere rejsning, hvorover den 
øverste del af skibets tag har hævet sig med en 
lille gavltrekant mod vest.

Fra 3. stokværks nordre og søndre ende er 
opgang ad stiger til de ekstremt snævre øvre eta
ger i tårnene. En etageadskillelse i højde med 
klokkestokværkernes underkant er indlagt ved 
restaureringen, men har haft forgængere; der ses 
intet spor af et oprindeligt bjælkelag. Over 
klokkestokværkerne indsnævres rummet ved 
indkragninger, der bæres af de nævnte kraftige 
egeplanker, hvoriblandt ses flere genanvendte 
stavplanker med not i siden. Plankerne, der dan
ner et rektangel, er uden samling ved hjørnerne.
I højde med kuplernes underkanter er på tilsva
rende vis indlagt planker, der her hovedsagelig 
må tjene til forankring.47

Datering og arkitektur. Den dendrokronologiske da
tering af vinduesrammen i skibets nordside (jfr- s. 
2958), der uden tvivl er indsat samtidig med kirke
byggeriet, giver som resultat, at dette må have fundet 
sted o. 1150, ligesom kalkmalerierne i kirkens øst
ende, der sandsynligvis er samtidige med de respek
tive bygningsdeles opførelse, dateres til tiden 1150-75 
(jfr. kalkmalerier).48

Vanskeligere at fastslå er kirkens arkitektoniske 
slægtsskabsforhold. Bygningens apsis, kor og skib 
adskiller sig på intet punkt fra hovedmassen af sjæl
landske landkirker og kan ikke indpasses i nogle af de 
kendte grupper. Det er karakteristisk, at trods an
vendelsen af frådsten, er de nævnte bygningsdele ikke 
beslægtede med den såkaldte »Roskilde-gruppe«, 
hvis af blændinger stærkt prægede arkitektur regnes 
for inspireret af Svend Normands frådstenskatedral i 
Roskilde.49 Til gengæld er tårnanlægget udstyret med 
en række arkitektoniske detaljer, til hvilke der kun 
kan påvises yderst få paralleller. Således synes spire
nes stenkupler at være efterlignet i afdækningen af 
apsiden på den o. 1200 opførte kirke i Vallekilde.50 
Det har været fremført, at forbilledet for stenspirene 
skulle søges i domkirken i Roskilde;51 her må dog 
gøres opmærksom på dels det ringe kendskab til Ros-
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Fig. 17. Kirken set fra nordvest ved restaureringens begyndelse. Otto Conr. Greve fot. 1893. - The church seen 
from the north-west at the beginning of the restoration in 1893.

kildetårnenes detaljer, dels de o. 75 års aldersforskel 
mellem de to bygninger. Tårnafdækningerne frem
træder i dag som unikke, men kan have haft artsfæller 
i samtiden; nævnes kan bl.a. de nu forsvundne tvil
lingtårne i Kirke-Hyllinge og Tårnby på Amager.52 
Francis Beckett har forsøgt at knytte arkitektonisk 
forbindelse til nogle kirketårne i den vestlige del af 
Frankrig omkring S. Front i Périgueux.53 Dette van
skeliggøres alene heraf, at S. Front synes yngre end 
Tveje Merløse og i øvrigt ligger ijernt fra områder, 
der normalt regnes som forbilleder for middelalde
rens danske arkitektur. I området omkring Worms i 
Rheinhessen kendes ialt fire kirker med tårne, der

foroven afsluttes af kuppelagtige stenopbygninger,54 
men disse er i teknisk henseende væsentligt mere ud
viklede end Tveje Merløses kupler og er i øvrigt no
get yngre, fra o. 1200. Også i andre områder ses 
hvælvkonstruktioner af beslægtet art, således i både 
Irland og Sydfrankrig,55 ligesom muligheden af in
spiration fra normannisk byggeri på Sicilien har væ
ret fremført.56

Ses bort fra kuplerne har vestafsnittet, tvillingtårne 
med gallerietage, adskillige paralleller i Tyskland, 
ikke mindst Sachsen, og det forekommer rimeligere 
at søge forudsætningerne for udformningen af tår
nene i Tveje Merløse her.57
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Fig. 18a-b. Detaljer af søndre tårntop (s. 2962). 1:50. a. Opstalt af sydside. b. Tværsnit set mod vest. Farvelagte 
opmålinger ved Harald Harpøth 1893. - Details of the top of the south tower. a. Elevation of the south side. b. 
Cross-section to the west.

Ændringer og tilføjelser. En ombygning af galleriet 
gennemførtes allerede kort tid efter kirkens 
fuldførelse. De to sideåbninger blændedes i plan 
med det omgivende murværk, mens midteråb
ningen ændredes til et udseende svarende til det 
nuværende (jfr. s. 2962). En ny tynd og lidt høj
ere brystningsmur opførtes udenfor den oprin
delige, og herpå anbragtes to søjler forbundet 
med tre bueslag (fig. 14). Søjlerne er formentlig 
genanvendte, mens buerne må være nyfremstil
lede. Ændringen skal ses i sammenhæng med 
den udsmykning af skibets vestende med kalk
malerier, der fandt sted i tidsrummet 1175-1200, 
idet malerierne har dækket de nu atter fjernede 
tilmuringer af sideåbningerne. Den gennem
førte ændring kan være både teknisk og brugs- 
mæssigt betinget. Sætninger i tårnenes murværk 
kan have nødvendiggjort henholdsvis tilmurin- 
gen af sideåbningerne og ombygningen af mid
teråbningen,41 eller ændret brug af galleriet kan 
have medført en reduktion af dette, f.eks. ved 
kirkens overgang til ny ejer (jfr. s. 2953).

Det nuværende våbenhus blev opført ved re
staureringen som erstatning for nedennævnte. 
Materialet er tegl, der udvendigt er beklædt med 
frådsten. Adgangen sker gennem en rundbuet 
dør i gavlen, og i begge flankemure ses små, 
smigede, rundbuede vinduer. Umiddelbart øst 
for døren er indmuret en uregelmæssig granit
sten med en palmetranke i relief (fig. 25). Stenen, 
hvis formål ikke kan klarlægges, må dateres til 
o. 1200 og blev fremdraget af fundamentet un
der det gamle våbenhus ved dettes nedrivning. 
Ornamentet tilhører en gruppe arbejder udført 
af den såkaldte »Hvidemester«.59

†Våbenhuset foran skibets norddør var for
mentlig opført o. 1400 af teglsten i munkeskifte 
over en syld af rå kamp, af hvilken dog kun få 
sten var synlige. Flankemurene afsluttedes for
oven af en dobbelt falsgesims, der forneden led
sagedes af et savskifte. Et cirkulært vindue i øst
muren var indsat efter 1854,60 mens en ældre, 
rektangulær lysåbning, med ukendt placering, 
var tilmuret 1842. En niche, sandsynligvis ind
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vendig, tæt ved sidstnævnte åbning havde ifølge 
J. H. Larsen formentlig indeholdt et vievands
kar.61 I gavlen (fig. 9a) var en - sandsynligvis 
oprindelig - rundbuet dør i fladtspændt, spids
buet spejl. Dens top gennembrød et savskifte i 
højde med flankemurenes, og herover prydedes 
gavltrekanten af tre spidsbuede højblændinger, 
der i den midterste, højeste havde en rektangu
lær lyssprække, og som flankeredes af trappe
blændinger, to til hver side. Trekanten kronedes 
af en lav, glat kam med en spinkel toptinde.62

I senmiddelalderen forsynedes kirkens kor og 
skib med †hvælv, der fjernedes ved restaurerin
gen 1893-95 (fig. 6b og 10-11). Korets hvælv var 
muligvis indbygget inden udgangen af 1300’rne, 
mens skibets hvælv var tilføjet i tiden o. 1450. 
Hvælvet i koret blev båret af helstens, spids
buede skjoldbuer på falsede hvælvpiller. Pillerne 
i øst havde kragbånd af to udkragede skifter, 
henholdsvis med hulkel i underkanten og afrun
det, samt et mellemfaldende glat skifte, mens 
pillerne i vest kun havde et enkelt afrundet 
skifte. Såvel ribber som kapper var halvstens; 
sidstnævnte så lavt spændte, at hele hvælvets

profil kunne holdes under korets oprindelige 
murkrone.

Skibet fik tre fag hvælv, hvoraf det vestre var 
noget smallere end de to østre. Hvælvene blev 
båret af helstens, spidsbuede skjoldbuer samt til
svarende udformede gjordbuer på falsede 
hvælvpiller. Hjørnepillerne i øst var enkeltfal- 
sede og manglede kragbånd, sandsynligvis af 
hensyn til †sidealtre. De øvrige piller var dob- 
beltfalsede og havde kragbånd af et enkelt ud
kraget, retkantet skifte. Den nordvestre hjørne
pille manglede en fals på østsiden på grund af 
nærheden til døren; begge vestre hjørnepiller 
havde tillige false på vestsiden, ind mod tårn
rummet.63

Samtidig med overhvælvningen må galleriets 
midteråbning være helt eller partielt tilmuret, 
idet den vestre skjoldbue dækkede for åbningens 
øvre del (jfr. fig. 10b). Ved galleriets genfrem
dragelse under restaureringen manglede den 
midterste af de små buer, men over den nordre 
søjle sad en enkelt sten af et - formentlig rund
buet - stik af tegl, der må have afløst den op
rindelige bue (jfr. fig. 13). Dette kan betyde, at

Fig. 19. †Messeklokkespir. 1:50. Opstalter, snit og plan (s. 2970). Måleblad ved Harald Harpøth 1893. - †Sanctus 
bell turret. Elevations, section and plan.
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Fig. 20. Ydre set fra sydøst. Tegning ved Burman 
Becker 1853. Det kongelige Bibliotek. - Exterior seen 

from the south-east. Drawing by Burman Becker 1853.

den midterste del af galleriåbningen var i brug 
også efter hvælvenes indbygning, jfr. †pulpitur. 
Toppen af skjoldbuen har kun afskåret en ube
tydelig del af denne åbnings top.

Overhvælvningen af skibet medførte en for
nyelse af dets tagværk - og jævnaldrende er for
mentlig udskiftningen af korets tømmer - med 
deraf følgende ændringer af gavltrekanterne. 
Den ovenfor nævnte ændring af gavlmuren 
mellem tårnene er rimeligvis udført samtidig. 
Korgavlen forhøjedes, som nævnt, ca. 85 cm 
med tegl; frem til restaureringen var bevaret en 
rest af en spinkel toptinde. Skibets gavl forhøj
edes formentlig kun en smule og forsynedes ved 
gavlfoden med et par udkragede skifter til at 
bære en kam, der var usædvanlig ved at have 
samme bredde som gavltrekantens murtyk
kelse. På gavltoppen opførtes et lille †messeklok- 
kespir i form af en toptinde af tegl (fig. 19) med 
fladbuede åbninger i øst og vest, samt lidt min
dre, vandret afdækkede i nord og syd.64 Tinden

Fig. 21. Indre set mod vest. Tegning ved Burman 
Becker, 1853. Det kongelige Bibliotek. - Interior to the 
west. Draiving by Burman Becker 1853.

havde sadeltag med rygningen forløbende nord
syd og var tækket med munke og nonner. Ved 
restaureringen erstattedes den af en lidt mindre 
opbygning af frådsten, der tjente som skorstens
pibe for kirkens varmeanlæg.

†Udvendigt klokkeophæng? Den øvre del af tår
nene har på de mod hinanden vendende sider 
nær hjørnerne flere udhugninger i murværket 
(jfr. fig. 12 og 17), der må have tjent til fast
holdelse af en tømmerkonstruktion.65 Denne 
skal muligvis ses i sammenhæng med oven
nævnte ombygning af muren mellem de to tår
nes østsider (jfr. s. 2966), og kan have tjent en
ten til afstivning af tårnene eller som klokke
stol.66

Eftermiddelalderlige ændringer synes, udover 
forandringer af vinduerne, kun få og ubetyde
lige. †Trappen i tårnpartiet var kraftigt ombyg
get (jfr. s. 2962). Tidspunktet herfor kan ikke 
præciseres, men en forandring var formentlig 
udført allerede i middelalderen, dog må trappen 
have været yderligere ændret i 1800’rne. I øvrigt 
må tårnene ofte have voldt vedligeholdelses- 
mæssige problemer. 1717-18 var de meget brøst- 
fældige og repareredes både ud- og indven
digt.67 1845 indlagdes en ny ankerbjælke i det 
søndre tårn.25 Tårnene har adskillige murankre, 
der hidrører fra en omfattende forankring ud
ført før 1850.68
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Fig. 22. Kirken set fra nordvest. Tegning ved Jacob Kornerup 1893. - The church seen from the north-west. Drawing 
by Jacob Kornerup 1893.
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Fig. 23. Opmåling af *ramme med glasmaleri (s. 
2958 og 2974) i skibets vestligste nordvindue. 1:20. 
Tegnet af V. Koch 1893. - Measured drawing of *frame 
with glass painting in the westernmost north window.

En †niche østligt i apsis var sekundært udhug
get i murværket. Den skal formentlig ses i sam
menhæng med det †gitter, der indtil restaurerin
gen var opstillet østligst i apsis, idet gitrets 
bredde stemte overens med nichens (sml. †præ- 
stestol).

Det nordligste fag af tårnrummet var frem til 
restaureringen fraskilt til †brænderum ved tynde 
halvstensmure mod øst og syd (jfr. fig. 6b). Ind
retningen var formentlig foretaget 1876 samti
dig med anskaffelsen af †kakkelovne.

Restaureringen 1893-95. Sandsynligvis som for
beredelse til en kommende restaurering lod 
Kirke- og Undervisningsministeriet 1888 kirken 
opmåle ved arkitekt, professor H. B. Storck.69 
En 1889 konstateret, alvorlig revne i den søndre 
tårnpille fremskyndede restaureringen.25 Et re- 
staureringsforslag forelå fra Storck 1892 og 
samme år ommuredes den nævnte pille ved mu
rermester C.J. Schledermann, Roskilde. Dette

vanskelige arbejde udførtes med stor dygtighed. 
Udvendig rejstes tømmerafstivninger i syd og 
vest (jfr. fig. 3 og 17) og indvendig indføjedes 
lukkemure under det søndre tårn, således at pil
len kunne nedtages, nyfundamenteres og gen
opføres (i tegl) uden yderligere skader på tvil
lingtårnet.

Den egentlige restaurering indledtes 1893 un
der Storcks ledelse og med arkitekt Harald Har- 
pøth som daglig tilsynsførende. Arbejdet udfør
tes af murermester C. Licht og tømrermester 
Stahlschmidt og havde som erklæret formål at 
gengive kirken dens oprindelige skikkelse. Vå
benhuset blev nedrevet og erstattedes af en min
dre tilbygning af frådsten, dels af hensyn til 
»kirkens arkitektur«, dels, og ikke mindst, for 
at frilægge nordsidens vestligste, oprindelige 
vindue. Alle kirkens lysåbninger genskabtes i 
oprindelig form og størrelse,70 og dette gjaldt 
tillige døråbningerne, hvoraf dog kordøren og 
skibets syddør atter tilmuredes. Efter forudgå
ende undersøgelse af kalkmalerierne, fjernedes 
hvælvene, således at tårngalleriet kunne frilæg
ges. Dette blev restaureret i en skikkelse, der for 
midteråbningens vedkommende svarer til udse
endet efter den nævnte ombygning 1175-1200, 
mens sideåbningerne er konstruerede uden hol
depunkter i spor af en tidligere udformning. I 
stedet for hvælvene indlagdes bjælkelofter i kor 
og skib, og sådanne anbragtes også over tårnets 
to nedre stokværk.

Foranlediget af revnedannelser i søndre tårn 
gennemførtes 1980 en stabilisering af tårnene ved 
indlægning af nye, rustfrie stålankre. Det kon-

Fig. 24. Munkesten med indridset tegning af tre fisk 
(s. 2974). 1:5. Målt og tegnet af Birgit Als Hansen 
1977. - Brick with incised depiction of three fish.
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Fig. 25. Granitsten med relief i våbenhusets nordgavl 
(s. 2968). 1:15. Målt og tegnet af I. Arthur-Nielsen 
1958. - Block of granite with carving in relief in the north 
gable of the porch.

stateredes samtidig, at det s. 2966 nævnte tøm
mer var uden betydning for tårnenes stabilitet, 
og det blev derfor ladt urørt.

†Gulve. Ved undersøgelserne i forbindelse 
med restaureringen registreredes indenfor kor
døren en pikstensbrolægning dækket af et ler
lag. Begge har formentlig udgjort ældre gulvbe
lægninger i koret. Flere steder i kirken, bl.a. in
denfor syddøren, er konstateret gulvlignende 
lag af frådstensflager, der har dannet forbillede 
for de nuværende gulve. Ved gravninger i kir
kens indre er fremkommet flere mønstrede tegl

fliser fra tiden o. 1300. Fliserne er glaserede i 
gullige og grønlige nuancer, en enkelt er dog 
uglaseret, og dækkes af planteornamentik. Der 
er registreret to forskellige typer med samme 
hovedmotiv, men med varieret randornamen
tik, den ene ca. 23,5x19x4 cm, den anden ca. 
15x15x4 cm.71 Forud for restaureringen (jfr. fig. 
27) var gulvet lagt af gule tegl på fladen.

†Vinduer. Samtidig med overhvælvningen fik 
kirken nye vinduer i syd, et i koret og to i ski
bet, et i hvert af de østlige fag. Alle var flad- 
buede, dobbeltfalsede lysåbninger, hvor falsene 
dog senere var delvis borthuggede ved indsæt
telse af nyere trækarme.

Et vindue mod sydøst i apsis kan være åbnet i 
forbindelse med altertavlens opstilling; det er 
tilmuret tidligere end 1860 (jfr. fig. 26) og fjer
nedes helt forud for J. Kornerups restaurering af 
apsidens kalkmalerier.

De frem til restaureringen bevarede, kvadra
tiske, torammede vinduer, et i korets sydside, to 
i hver side af skibet og et forneden i tårnenes 
vestmur, var formentlig indsat 1803.72 Lysåb
ningerne omtales i øvrigt kun sjældent i kirkens 
arkivalier; 1717-18 betaltes glarmesteren for re
paration af vinduerne,67 og 1846 præciseredes at 
vinduet under tårnene, der havde afløst den op
rindelige vestindgang, burde repareres med træ 
og maling.25

Fig. 26. Længdesnit. 1:300. Set 
mod syd. Målt og tegnet af F. Ul
dall 1860. - Longitudinal section. 
Seen to the south.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 200
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Tagværker. Alle kirkens tagværker stammer 
fra restaureringen. De er simple hanebåndstag- 
værker, der i skibet suppleres af et kraftigt hæn- 
geværk på grund af den tunge tagbeklædning. 
Våbenhusets tagværk er udformet med kryds
bånd under hensyn til trætøndehvælvet, der rej
ser sig højt i tagrummet, for at lade dørens 
rundbuede stik frit.

† Tagværker. De oprindelige tagværker har kun 
efterladt sig få spor. De bevarede rester af korets 
østgavl, med de ovenfor omtalte spor af spær
fødder, viser, at det oprindelige tagværk over 
denne bygningsdel havde rygningen lavere pla
ceret end nu; tagfladerne var mindre stejle, og 
tagfoden har ligget i omtrent samme højde som 
den nuværende. Svarende hertil ses et tagspor i 
skibets østgavl. Skibets taghøjde og -hældning 
kan ikke være ændret meget, idet buerne over 
de yderste galleriåbninger ellers ville rage op 
over tagfladerne.

I senmiddelalderen udskiftedes tagværkerne 
over kor og skib med nye, der havde henholds
vis enkelt og dobbelt hanebånd samt spærfødder 
og -stivere. Vedrørende de heraf følgende æn
dringer af gavltrekanterne, se s. 2966. Denne 
tagstol var bevaret frem til restaureringen.

Opvarmning. To †kakkelovne (fig. 27) opsattes 
187625 i de østre hjørner af skibet med aftræk 
langs østre skjoldbues underside til en fælles 
skorstenspibe. 1893-95 etableredes en †kalorifer 
med tilhørende grav i skibets nordøsthjørne. 
Denne varmekilde erstattedes o. 1935 af et antal 
†rør- og vægovne langs skibets sider. Det nu
værende anlæg udførtes 1973 som et luftvarme
anlæg placeret i den eksisterende kalorifergrav i 
skibets nordøsthjørne og med radiator i våben
huset. Varmen hertil leveres af en kedel opstillet 
i den samme år erhvervede gamle skole nord
vest for kirken.

I forbindelse med restaureringen 1893-95 

fremkom en dekoreret munkesten, 27x13x8 cm, 
på hvis ene bredside er indridset et triskele-lig- 
nende ornament (fig. 24) af tre fisk med »sam- 
menflettede« hoveder.73

Kirken fremtræder siden restaureringen med 
afrensede mure. Tagene dækkes af munke og 
nonner. I det indre står alle mure glatpudsede og

hvidtede med kalkmalede dekorationer. Kirkens 
nuværende gulvbelægning af flade, uregelmæs
sigt tildannede frådstensflager, i stolestaderne 
dog brædder, stammer fra restaureringen, og 
dette gælder også loftet, der har synlige bjælker 
og herimellem kasetteloft. Våbenhuset har tøn
dehvælvet kasetteret træloft.

*Glasmaleri, 1200’rne. I trærammen fra ski
bets vestre nordvindue sidder levn af en blyind
fattet rude (jfr. s. 2958). Den er sekundært indsat 
og samtidig fjernedes åbningens lod- og tvær
sprosse. Bevaret er kun den aller nederste del, 
men tilstrækkelig til en rekonstruktion i hoved
trækkene. Den har indeholdt fire cirkulære me
daljoner (jfr. fig. 23), hvoraf den øverste var 
indpasset i rammens rundbuede overligger. 
Sviklerne udfyldtes af glas med påmalet orna
mentik i form af bladværk, og langs siderne og 
buen foroven løb en smal bræmme. Der var be
varet et enkelt vindjern mellem de to nederste 
medaljoner, og der ses tydelige spor af yderli
gere to. Medaljonerne kan have indeholdt figu
rer af en art, idet de få tilbageværende rester af 
blysprosser i den nederste ikke er symmetrisk 
anbragt; de få bevarede glasfragmenter bærer 
dog kun ornamentik af samme art som i svik
lerne. Glassets farve i medaljonen og den ydre 
bræmme er klar, let grønlig, mens sviklerne er 
fremstillet af noget mørkere, formentlig grøn
ligt glas.74

KALKMALERIER

1892 afdækkede Jacob Kornerup i apsishvælvet, 
korbuen og på væggene romanske kalkmalerier, 
der havde været overlejret af en højgotisk †ud- 
smykning fra o. 1325-50. Samtidig frilagdes på 
hvælvene sengotiske †malerier fra det såkaldte 
Isefjordsværksted. De sidste forsvandt med det 
følgende forårs nedtagelse af hvælvene, et ar
bejde, der på de bagvedliggende vægpartier 
bragte flere malerirester til syne. Det drejede sig 
om yderligere romanske og højgotiske frag
menter, de romanske næsten udelukkende i ski
bets vestende. Også disse malerier blev i efter
året 1893 nærmere undersøgt af Jakob Korne
rup, fra hvem der foruden indberetninger fore-
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Fig. 27. Indre set mod øst. †Hvælv (s. 2969), †kalkmalerier (s. 2982), †kakkelovne (s. 2974) og †salmenummer- 
tavler (s. 3003). Otto Conr. Greve fot. 1893. - Interior to the east.

200*
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Fig. 28. Skematisk plan over kalkmalerier. A-B. Romanske malerier tilhørende den ældste udsmykning, o. 
1150-75 (s. 2977). A. Majestas Domini. B. Maria og ærkebispehelgener. C-D. Romanske malerier, lidt yngre, o. 
1175-1200 (s. 2979). C. Tvekampscene (psykomaki) mm. D. Den vantro Thomas. a-g. †Kalkmalerier, o. 
1325-50, på væggene (s. 2981). a. Engle mm. (apsisvæggen). b. Jesus for Pilatus. c. Maria på trone (vestvæg, 
uvist hvor). d. Konge rækker ring til kvinde (humilitas?). e. Dommedag. f. Dommedag fortsat?, forneden 
Gudfader med Adam og Eva. g. Kongernes tilbedelse; forneden kongerne, der møder sig selv som benrade. 
1-30. †Kalkmalerier, o. 1460-80, af Isefjordsmesteren (s. 2982), på †hvælvene (bortset fra nr. 30). 1. Scener af 
Skabelsen med Adams og Evas historie. 2. Pave Sixtus II gribes og fængsles. 3. Pave Sixtus vier S. Laurentius til 
diakon. 4. Sixtus henrettes. 5. Laurentius føres for kejser Decius og fængsles. 6. Laurentius uddeler kirkens 
skatte til de fattige. 7. Laurentius døber S. Hippolytus. 8. Laurentius fører de fattige frem for Decius. 9. 
Laurentius på risten. 10-11. Laurentius pines og piskes. 12. Hippolytus slæbes til døde af heste. 13. Hippolytus 
bankes med køller. 14. Pave Sixtus overlader Laurentius kirkens skatte. 15. Jesu fødsel og forkyndelsen for 
hyrderne. 16. Bebudelsen. 17. Besøgeisen. 18. Kongerne for Herodes. 19. Omskærelsen. 20. Frembærelsen i 
templet. 21. Kongernes tilbedelse. 22-23. Sædeunderet. 24. Barnemordet. 25. Flugten til Ægypten. 26. Jesus 
underviser i templet. 27. Dommedag. 28. Helvede med Mikael sjælevejer. 29. S. Jørgen og dragen. 30. Døds
synderne, udgående fra en mand (på væggen). Tegnet af Marianne Nielsen 1993.

Schematic plan of mural paintings. A-B. Romanesque murals belonging to the earliest decoration, c. 1150-75. A. Christ in 
Majesty. B. The Virgin Mary and archiepiscopal saints. C-D. Slightly later Romanesque paintings, c. 1175-1200. C. Sin
gle combat scene (psychomachy), and others. D. Doubting Thomas. a-g. †Mural paintings. c. 1325-50, (on the walls). a. 
Angels etc. (apse wall). b. Jesus before Pilate. c. The Virgin Mary enthroned (west wall, but uncertain where). d. King 
offers woman (Humilitas?) a ring. e. The Last Judgement. f. The Last Judgement (continued?), below, God the Father 
with Adam and Eve. g. The Adoration of the Magi; below this a memento mori: kings meet their own Skeletons. 1-30. 
†Mural paintings, c. 1460-80, by the Isefjord Master (on the vaults, with exception of no. 30). 1. Scenes of the Creation 
with the story of Adam and Eve. 2. Pope Sixtus II is seized and imprisoned. 3. Pope Sixtus consecrates St. Lawrence as 
deacon. 4. The execution of Pope Sixtus. 5. St. Lawrence is led before Emperor Decius and imprisoned. 6. St. Lawrence 
gives away the riches of the Church to the poor. 7. St. Lawrence baptises St. Hippolytus. 8. St. Lawrence leads the poor 
before Decius. 9. St. Lawrence on the gridiron. 10-11. St. Lawrence is tormented and scourged. 12. Hippolytus dragged to 
death by horses. 13. Hippolytus is beaten with clubs. 14. Pope Sixtus entrusts St. Lawrence with the riches of the Church. 
15. The Nativity and the annunciation to the shepherds. 16. The Annunciation. 17. The Visitation. 18. The Kings before 
Herod. 19. The Circumcision of Christ. 20. The Presentation in the Temple. 21. The Adoration of the Magi. 22-23. The 
Miracle of the Cornfield. 24. The Massacre of the Innocents. 25. The Flight into Egypt. 26. Jesus preaches in the Temple.
27. The Last Judgement. 28. The fires of hell and St. Michael weighing the souls. 29. St. George and the Dragon. 30. The 
Deadly Sins issuing from a man (on the wall).
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ligger et stort antal gode akvareller, udført
1892-94 (jfr. fig. 31-32 og 35-41). De er, tillige 
med en række samtidige fotografier (jfr. fig. 33- 
34), hovedkilder til vor viden om de nu for
svundne fremstillinger og om den originale ka
rakter af de malerier, der 1894 blev istandsat af 
Kornerup.75

I overensstemmelse med restaureringens ånd 
af tilbageføring var det alene de romanske ma
lerier, der bibeholdtes og kom til at præge det 
nu fladloftede kirkerum (jfr. fig. 7 og 15). Apsis- 
hvælvets og korbuens fremstillinger blev opma
let og noget suppleret, mens de velnok noget 
senere malerier i skibet fik lov at stå som frag
menter med en moderat retouche.76 Derimod 
blev korets og skibets ornamentale borter på 
væggene og i vinduesnicherne ud fra få rester 
ført igennem som rekonstruktion i en bestræ
belse på at tilvejebringe helhed i udsmykningen. 
Ved en genrestaurering 1973 er malerierne ren
sede, og i apsis og korbue er opmalingerne 
dæmpet, således at også disse partier nu frem
træder ret nær den tilstand, hvori de blev frem
draget.

De romanske malerier, der hører til 1100’rnes 
store sjællandsk-skånske skole af byzantinsk
præget maleri, har omfattet alle kirkerummets 
vægge med dekoration også på arkitekturled 
som gallerisøjlerne (Nørlund-Lind: Kalkmale
rier, kat. nr. 20). Skønt malerierne i kor og skib 
har klare fællespræg og måske endog skyldes 
samme malerværksted, må udsmykningen være 
sket i to omgange med velsagtens et par årtiers 
mellemrum.77

1) O.1150-75, øjensynligt kun omfattende kir
kerummets østlige del, de bevarede partier stærkt 
afslidte og udviskede. I apsidens halvkuppel- 
hvælv ses en Majestas-fremstilling (fig. 29). Kri- 
stus, i mandorla, troner på regnbuen omgivet af 
de fire apokalyptiske væsner og to stående for- 
bedere i skikkelse af Maria (i nord) og Johannes 
(Døberen?). Den sidste, i tynd streg, er en re
konstruktion uden direkte belæg i det fundne.78 
For det øvrige viser jævnførelse med fotografier 
før restaureringen og med Kornerups akvarel fra 
1892 (fig. 31 og 34) en ret god overensstem
melse. Den forholdsvis spinkle Kristusfigur hæ

ver højre hånd velsignende ud fra kroppen, mens 
den venstre holder Livets bog imod knæet. Usik
kerhed er især knyttet til figurens hoved og 
midtparti, idet en revnedannelse midt igennem 
hvælvet her har nødvendiggjort en del nyma
ling. Således er gloriens kors vistnok uden hold i 
det fundne, regnbuen under fødderne derimod 
nok, selv om den ikke optræder på akvarellen.79 
De omgivende evangelistvæsner er som vanligt 
foroven Mattæusengelen (i nord) og Johannes- 
ørnen, begge med bog, forneden Markusløven 
(i nord) og Lukasoksen med rester af skriftbånd. 
Maria står på byzantisk vis med hovedklæde og 
parallelt fremrakte hænder. Hun og den øvrige 
nordre del er bedre bevaret end evangelistvæs
nerne i syd. Disse står hovedsagelig som en 
spinkel konturtegning, der erkendes tilsvarende 
på fotografierne fra før restaureringen. For Lu- 
kasoksens vedkommende aftegner bagkrop og 
bagben en lidt afvigende dobbeltkontur, der må 
skyldes, at maleren har ændret sine planer un
dervejs (fig. 30).80 Hans konstruktionssystem 
giver sig i øvrigt til kende i to spinkle linjer (fig. 
29), som midtdeler mandorlaen vandret og lod
ret.

Langs apsishvælvets forkant løber en geome
trisk ornamentbort, et »vævemønster«, og for
neden afgrænses malerifeltet i højde med vindu
ets oversmig af en noget bredere frise med blad
palmetter under bueslag. Mens den første 1892 
var mere eller mindre bevaret i det meste af sin 
længde, er den nedre frise hovedsagelig rekon
strueret på grundlag af fragmenter omkring vin
duet (jfr. fig. 31). Når samme frise er ført igen
nem på korets vægge (og i korbuen), er det ba
seret på tilsvarende småfragmenter, der 1893 
konstateredes i tre af væghjørnerne bag hvælve
nes piller.

I korbuen ses øverst en medaljon med bryst
billede af en kvinde, utvivlsomt Maria, der løf
ter håndfladerne bedende op foran brystet (fig. 
32-33).81 Hun har glorie, og hovedklædet ind
fatter et ovalt, delvis bevaret ansigt. På medal
jonen er rester af majuskler, hvoraf følgende sy
nes læsbart: »..sa...anat...t..«. Maria flankeres af 
to frontalt stående ærkebispehelgener, barho- 
vede med glorie og pallium, den nordre bæ-
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Fig. 29. Majestas Domini, romansk kalkmaleri i apsis 
(sml. fig. 44), o. 1150-75, med spor efter malerens 
konstruktionssystem (s. 2977). NE fot. 1994. - Christ 
in Majesty, Romanesque mural in the apse (cf. fig. 44), c. 
1150-75, with traces of the painter’s system of construction.

rende en bispestav, den søndre holdende en bog 
foran brystets venstre side.82 Fodpartierne var 
ved afdækningen øjensynligt ødelagt (jfr. fig. 
32) og rekonstrueredes 1893 af Kornerup,83 hvis 
nymaling er neddæmpet 1973. Udsmykningen 
har formentlig også omfattet triumfvæggen 
imod skibet, hvor der nu er malet et dobbelt 
savsnitbånd, vistnok med baggrund i det 
fundne.84

Teknik, farver, stil. Maleriernes dårlige tilstand 
skyldes bl.a., at man af hensyn til senere ny-

Fig. 30. Lukasoksen, udsnit af romansk apsismaleri 
(sml. fig. 44), o. 1150-75. Konturerne ses ændret af 
maleren under arbejdet (s. 2977). NE fot. 1994. - The 
ox of St. Luke, detail of the Romanesque mural in the apse 
(cf. fig. 44), c. 1150-75. The outlines have been altered by 
the painter during the course of his work.

pudsningers binding har udsat dem for en tæt 
pikhugning. Farverne er lagt på et fint glittet 
pudslag, uden tvivl i den vanlige blanding af 
fresko- og seccoteknik. Bevaret er i det væsent
lige formalingen, kun enkelte dele som Maria- 
medaljonen (fig. 33) har øjensynligt beholdt lidt 
af den finere, seccomalede detaljering. Baggrun
den har været blå,85 de brede randstriber tilsyne
ladende grå, mens de dobbelte rammeborter står 
gulbrunt og rødbrunt, i korbuemedaljonen som 
baggrund for hvide majuskler. Palmetborten har 
rødbrun bund, og den geometriske apsisbort er 
malet med rødbrunt, hvidt og blåt. I apsis bærer 
både Kristus og Maria rødbrun kappe over en 
nu gråsort kjortel, der formentlig har været 
mønjerød. Korbuens Maria har hvid klædning. 
Sporene efter malernes målafsætning og kon
struktionssystem er udslag af en teknik, som har 
kunnet iagttages i en række beslægtede udsmyk
ninger.86

Udsmykningen har fællestræk med maleri
erne i Søstrup og Hagested (s. 166f. og 533f.) 
såvel som med andre sjællandske udsmykninger 
af det såkaldte Jørlundeværksted. Bl.a. genken
des det ret specielle »vævemønster« fra Hage
sted og Måløv (DK. Kbh. amt s. 624). På ét 
punkt adskiller malerierne sig dog fra normen i 
Jørlundegruppen, nemlig ved den manglende 
plastiske udførelse af glorieskiver og andre de-
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Fig. 31-32. Kalkmalerier tilhørende kirkens første romanske udsmykning, o. 1150-75 (s. 2977). 31. Majestas 
Domini, i apsishvælvet. 32. Maria og ærkebispehelgener, i korbuen. Før restaureringen. Akvareller ved Jacob 
Kornerup 1892. - Mural paintings from the first Romanesque decoration, c. 1150-75. 31. Christ in Majesty on the apse 
vault. 32. The Virgin Mary and archiep is copal saints on the soffit of the chancel arch. Prior to restoration. Watercolour by 

Jacob Kornerup 1892.

taljer (i stuk). Herved knytter de sig til andre og 
snarest lidt ældre sjællandske malerier i kirker 
som Kirke Hyllinge (DK. Kbh. Amt s. 910f.), 
Sønder Jernløse og Sæby (s. 137f. og 906f.).87

2) O.1175-1200, en komplettering af den ro
manske udsmykning, omfattende i det mindste 
skibets langvægge og vestvæg. Malerierne, der 
har været fordelt på to figurfriser (den nedre 135 
cm høj), er udelukkende bevaret i vestenden. 
Friserne adskilles af en smal bort i rødt, der også 
danner afgrænsning mellem scenerne; og ne- 
derst løber en bred mæanderbort, mens et sav-

snitbånd kanter bueslagene under tårngalleriet. 
Kun stumper er fundet af mæanderborten, som 
er ført igennem på alle væggene. I det væsentlige 
rekonstrueret er tillige vinduessmigenes bort af 
kantstillede kvadrater med firblade, der kun er 
konstateret som fragment i et af skibets vinduer 
i sydsiden.

De bevarede figurfremstillinger synes hoved
sagelig centrerede om en tvekampscene midt på 
gallerivæggen i vest (fig. 36). Her ses over midt
buen noget, der ligner et bjerg, med to fra hver 
sin side opstigende krigere, som hæver våbnene
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Fig. 33. Maria, udsnit af romansk maleri i korbuen, 
o. 1150-75 (s. 2977). Før restaureringen. Otto Conr. 
Greve fot. 1893. - The Virgin Mary, detail of the Roma
nesque mural on the soffit of the chancel arch, c. 1150-75. 
Photographed before restoration.

til tvekamp. Den nordre, nu hovedløse, hæver i 
højre hånd resterne af et sværd, mens den ven
stre løfter et rundt skjold med skjoldbule, der 
vistnok har været kranset af en roset. Han bærer 
en knælang kjortel med bælte og borter ved lin
ningerne samt sværdskede. Af modstanderen i 
syd er ikke stort mere i behold end konturerne 
af et aflangt, nedtil spidsende skjold og af det 
glorierede hoved, som har været vist delvis i 
profil. Midtpartiet af søjlegalleriet, med rester af 
konturmaling på søjlekapitælerne, medfører 
over kampscenen en afbrydelse af den øvre ma
lerifrise. Nord (og syd) herfor har friserne der
imod løbet igennem og har dækket de murfla- 
der, der nu gennembrydes af de 1894 indsatte 
galleriåbninger (jfr. s. 2968). Dette ses klart i 
nord,88 hvor der af den øvre frise er bevaret en

nu hovedløs, fornemt klædt mand, som vender 
sig mod en eller flere personer, hvis fødder er i 
behold umiddelbart under galleriåbningen. Her
under står i nedre frise nærmest kampscenen en 
gruppe vistnok kvindelige skikkelser og bivåner 
tvekampen; den forreste bærer sværd og et 
skjold med spor af et dragelignende våbendyr. 
Bag dem ses en åben port og et kreneleret 
stykke borgarkitektur, der rummer en tårnblæ
ser, ligeledes vendt imod kampscenen. Til 
denne, der må opfattes som en psykomaki, en 
kamp mellem dyder og laster,89 hører muligvis 
også den vestligste scene i nordvæggens nedre 
frise. Man ser her yderligere arkitektur, en kre- 
nelering under to porttårne med kegletag, hvor
imellem der i en arkade ses brystbillede af en 
frontal person med langt udslået hår og halv
sfærisk hovedbeklædning. Personens højre hånd 
peger på de første (ulæselige) tegn i et bredt 
skriftbånd, der forløber i et knæk hen under det 
vestligste vindue. Scenen øst for vinduet må 
være den vantro Thomas, der stikker fingeren i 
Kristi sidevunde (fig. 35). Han er afbildet krum
met i en dramatisk bevægelse, der ligesom tve- 
kæmpernes voldsomme positur står i påfaldende 
kontrast til arkitekturens og de øvrige skikkel
sers statuariske ro. Af Kristus er kun så meget i 
behold, at man må tro, han har stået med blottet 
side og vistnok højre arm hævet ud fra krop
pen.90 Bag Thomas står to apostle med højre 
hånd løftet op foran brystet, den forreste med 
bog i venstre hånd. Af nordvæggens øvre frise 
er der vest for vinduet bevaret det nedre af en 
frontalt stående figur. Andre †malerirester, bl.a. 
en fod, ses lidt østligere over Thomasscenen på 
Kornerups akvarel.

Af sydvæggens dekoration er kun bevaret en
kelte stumper, en dragtbort og et røgelsekar, 
begge modelleret i stuk.

Teknik, farver, stil. I vestenden viser akvarel
lerne flere steder blottelse af en pikhugget grov
puds under den fint glittede maleripuds.91 Herpå 
er hovedsagelig bevaret fortegning og rødbrune 
toner. Baggrunden har været blå, nordvæggens 
Thomas bærer grøn kjortel, og mæanderbort og 
savsnit er udført i rødbrune, blegrøde, gule, blå 
og hvide farver.
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Fig. 34. Apsishvælv med romansk kalkmaleri, Majestas Domini, o. 1150-75 (s. 2977). På korets østvæg rester af 
†kalkmaleri fra o. 1325-50, tilbedende engle mm. (s. 2981, jfr. fig. 37). Før restaureringen. Otto Conr. Greve fot. 
1893. - Apse vault with a Romanesque mural of Christ in Majesty, c. 1150-75. On the east wall of the chancel are traces of 
a †mural decoration from c. 1325-50 with worshipping angels, etc. Photographed in 1893 before restoration.

En markant afvigelse fra teknikken i første 
malefase er en udbredt plastisk fremhævelse i 
stuk (oprindelig forgyldt) af detaljer som glo
rier, huer, dragtbræmmer mm.92 Heri knytter 
skibets malerier sig klart til det nævnte Jørlun- 
deværksted, hvis udsmykninger i Måløv, Jør- 
lunde og Søstrup tillige giver de bedste parallel
ler til den dramatiske bevægelse i flere af ud
smykningens skikkelser.93

†Kalkmalerier. 1) O.1325-1350, nært beslægtet 
med de bevarede udsmykninger i Kirkerup og 
Skibby kirker (DK. Kbh. Amt s. 752f. DK. 
Frborg. s. 2668f.). Dekorationen har afløst og 
dækket de romanske malerier, øjensynligt i hele 
kirkerummet, der synes at have haft én frise på 
korvæggene, to på skibets vægge. Udsmyknin
gen fremstod efter hvælvenes nedtagning 1893

meget ødelagt og blev kun ret summarisk doku
menteret.

I koret har der til et ukendt centralmotiv i apsi
dens halvkuppelhvælv hørt malerier på korets 
østvæg (fig. 37).94 Her sås i hver svikkel en engel 
knælende i bøn mod altret; over buen var der 
frodige ranker, og under englene (i hvert fald i 
nord) en spændstig drage som dem i Skibby. 
Apsisbuen ledsagedes af en spinkel rød linie, der 
også dannede arkade om vinduer og fremstil
linger, ligesom den afgrænsede billedfeltet ne- 
dentil. På sydvæggen mente Kornerup at ud
skille Jesus for Pilatus, på vestvæggen »i hjørnet 
bag korbuen« Jomfru Maria på en trone. Om 
motivet på nordvæggen vest for vinduet siges 
intet, men øst for vinduet fandtes ifølge Kor
nerup »en konge, der rækker en ring til en
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Fig. 35. Den vantro Thomas, romansk kalkmaleri 
vestligt på skibets nordmur, o. 1175-1200 (s. 2980). 
Før restaureringen. Akvarel ved Jacob Kornerup 
1894. - Doubting Thomas, Romanesque mural on the 
north wall of the nave farthest west, c. 1175-1200. Prior to 
restoration. Watercolour by Jacob Kornerup 1894.

kvinde, der rejser sig fra sit sæde og ligesom 
afværgende strækker hånden ud« (fig. 37). Må
ske skal kvinden opfattes som en dydepersonifi- 
kation, da snarest ydmygheden (humilitas), som 
afviser at lade sig friste.95 Motivet kantedes i øst 
af stribede ballontræer, og under sædet var re
ster af vegetative arkader med drageagtige dyr. I 
sviklen mellem feltets arkaderamme og nord
vinduets viser akvarellen tillige en lille tårnagtig 
figur.

På triumfvæggen fandtes øjensynligt rester af 
en dommedag, først og fremmest basunblæ- 
sende engle omkring en fragmentarisk Kristus- 
figur. Videre nævner Kornerup her en kvinde 
(Maria eller en stifterinde?), »der knæler tilbe
dende foran Kristus (?). Af den sidste er dog kun 
det nederste tilbage«. Maleriresterne anes på fo
tografiet af kirkens indre 1893 (fig. 27). Det 
samme gælder øjensynligt det østligste på skibets 
nordvæg. Her syntes »nogle brudstykker at vise 
hen til dommedagen«, og nedenunder sås 
»Gudfader med Adam og Eva«, vel formanin
gen eller Evas skabelse som i Kirkerup. Længere

mod vest nævner Kornerup rester af Kongernes 
tilbedelse, »hvorledes de overrækker deres ga
ver til Jesusbarnet på Jomfru Marias skød«, samt 
et forkrænkelighedsmotiv, de tre konger, der 
mødes af døden i skikkelse af en benrad. Det 
sidste motiv kendes ligeledes fra Skibby og Kir
kerup, i den sidste tilsvarende på skibets nord
væg.

Teknik, farve, stil. Malerierne har været malet 
på hvidtekalk med farver, der nu kun kendes 
gennem akvarellen (fig. 37). Herpå ses alene to
ner af rødbrunt, gult og lysrødt, det sidste bl.a. 
som hudfarve. Der ses ingen spor af baggrunds- 
ornamentik, et træk, der findes i Kirkerup, men 
ikke i Skibby. Den høj gotiske, udtryksfulde stil 
knytter malerierne så nøje til de to dekorationer 
ved Roskildefjorden, at de må skyldes samme 
værksted. Antagelsen underbygges af mange 
detaljer og af det, vi kender af maleriernes pro
gram, der synes at falde i tråd med motivkred
sene på nordvæggene i Skibby og Kirkerup.96

2) 0.1460-80, udført af den såkaldte Ise- 
fjordsmester (eller Vallensbækmester) og omfat
tende hele det nyhvælvede kirkerum. Mens der 
næsten intet kendes til vægudsmykningen, var 
bemalingen på de nedtagne hvælv tildels ret 
fuldstændigt bevaret og findes for øst- og midt
hvælvets vedkommende fuldt dokumenteret i 
en serie omhyggelige akvareller.97 De viser ud
smykningen som et nært sidestykke til især 
Dråby kirke (DK. Frborg. s. 2548f.). Motiver
nes fordeling fremgår af planen (fig. 28).

I koret var der af apsishvælvets maleri kun be
varet lidt rankeslyng (jfr. fig. 34) og en del af 
baggrundens stjerner, der medtoges i Kornerups 
restaurering af det underliggende romanske mo
tiv og først fjernedes 1973. I korets hvælv fandt 
Kornerup malerierne så fragmentariske og »rå

Fig. 36. Udsnit af skibets vestmur (s. 2962) med re
ster af tvekampscene og andre romanske malerier fra 
o. 1175-1200 (s. 2979). Opmåling. 1:30. Før restaure
ringen. Akvarel ved Jacob Kornerup 1894. - Measured 
drawing. Detail of the nave’s west wall with traces of a 
scene depicting single combat, and other Romanesque mu
rals from c. 1175-1200. Prior to restoration. Watercolour by 
Jacob Kornerup 1894.
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uden værd«, at han afstod fra at tegne dem. Her 
fandtes som i Dråby en række scener af skabel
sen og de første menneskers historie: »Skabel
sen, Gud fader skaber Adam og Eva, Syndefal
det med Adam og Eva ved Kundskabens træ, 
Gud Fader taler til dem om deres synd mm.«.98

I skibets første hvælving fandtes en fremstilling 
af S. Laurentius’ martyrium suppleret med pave 
Sixtus II.s og præfekten Hippolyts passioner, 
som de berettes i Jacobus de Voragines 
»Legenda Aurea«. Det fortælles her, hvordan 
tronraneren kejser Decius forfølger Roms 
kristne for at generhverve kejserdømmets rig
domme, der i tide var blevet overdraget pave 
Sixtus II. Kejseren lader Sixtus arrestere og si
den henrette, men forinden har denne overladt 
pengene til ærkediakonen Laurentius, som for
deler dem til de fattige. Decius hører dette, lader 
Laurentius føre for sig og befaler ham at ud
levere kirkeskatten. Denne samler i stedet fattige 
og krøblinge og fortæller kejseren, at de er kir
kens sande skat. Herpå fængsles og martres hel
genen, hvis standhaftighed under pinslerne om
vender fangevogteren Hippolytus og andre, 
som døbes. Laurentius lider nu martyrdøden på 
en gloende rist, Hippolytus ved at blive slæbt til 
døde efter to heste. Beretningen begynder i 
vestkappen og slutter i sydkappen, idet den sid
ste dog har en af de indledende scener malet i 
den vestre flig.

På vestkappen viser akvarellen (fig. 39), star
tende i den søndre flig hvordan pave Sixtus vier 
Laurentius til diakon. Hovedscenen viser Sixtus’ 
tilfangetagelse og fængsling. Kejseren står til 
venstre med krone, scepter og et sværd støttet 
mod hoften. Midt i billedet gribes paven for at 
føres til fængslet, der er vist som en tårnbygning 
bagved. Mellem kejseren og paven står Lauren
tius holdende et skriftbånd med en påskrift, der 
som alle udsmykningens er anført på latin og 
med minuskler: »Quo p(ro)grederis sine filio 
pat[er aut qvo sacerdos sancte sine ministro pro- 
perans]« (fader, hvor går du hen uden din søn? 
Hellige præst, hvor iler du hen uden din hjæl
per?).99 Nordre flig viser Sixtus’ henrettelse ved 
sværdet, knælende med sine sidste ord på et 
svunget skriftbånd: »Gracias tibi ago d(omi)ne

ih(es)u christe qvia..« (jeg takker dig Herre Jesus 
Kristus fordi...).

Nordkappen (fig. 40) viste i vestre flig Lau
rentius, der uddeler kirkens skatte til Roms fat
tige; af tre skriftbånd læses kun et med hans 
navn på akvarellen: »S(anc)t(u)s laurencius«. I 
hovedscenen blev Laurentius ført for Decius og 
sat i fængsel, der sås som en tårnbygning til 
højre. Et skriftbånd ved kejseren meddelte: 
»Decius cecar« (kejser Decius), mens helgenens 
ord var gengivet på et bånd med indledningen: 
»Beatus laurencius dixit deci..« (den hellige Lau
rentius sagde til Decius..). Østfligen viste Lau
rentius, der stående i fængslets tårn prædiker og 
døber en knælende mand, utvivlsomt Hippoly
tus.100 Et skriftbånd meddelte: »Ego baptizo te 
in no(m)i(n)e p(atris) f(iliique)« (Jeg døber dig i 
faderens og sønnens navn). Scenen er bl.a. inter
essant ved øjensynligt at vise en udendørs præ
dikestol.

Østre kappe (fig. 38) fremstillede over kor
buen legendens centrale motiver. Til venstre ud
pegede Laurentius for Decius kirkens sande 
skatte: fattige og krøblinge, som helgenen har 
samlet og bragt med sig. Og til højre led Lau
rentius endelig martyriet på en gloende rist; som 
i Dråby stak bødlerne i ham og holdt gang i 
ilden med en blæsebælg. I fligene vistes to af de 
pinsler, helgenen måtte gennemleve forinden. I 
nord sås han bundet til en søjle og trakteret med 
spidse jern, i syd blev han pisket med svøber. 
Den sidste fremstilling var stærkt ødelagt ved 
afdækningen, hvilket også fremgår af kappens 
fremtræden på fotografiet (fig. 27). Her ses end
videre, som også på akvarellen (fig. 38), hvor
dan der lige over skjoldbuen var afmalet en 
modstillet løve og drage i kamp.101

Sydkappen rummede hovedsagelig Hippoly
tus’ martyrium. I østre flig sås, hvordan han, 
efter at have nægtet at ofre til afguderne, blev 
banket med køller. Akvarellen viser ham af
klædt, med armen om martersøjlen og dækket 
med blodige sår fra køllerne, der svinges over 
hovedet af to bødler. I hovedfeltet viser akvarel
len, hvordan Hippolytus slæbes til døde af to 
heste. Dyrene fremtræder ret så godmodige i 
jævnførelse med de arrige bæster, Isefjordme-
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Fig. 37. Rester af †kalkmalerier fra o. 1325-50 i koret (s. 2981). På nordvæggen (til venstre) formentlig en 
fremstilling af Ydmygheden (humilitas) i skikkelse af en kvinde, der fristes af en konge (superbia?), på østvæg
gen en tilbedende engel og en drage. Akvarel ved Jacob Kornerup 1894. - Traces of †mural paintings from c. 1325-50 
in the chancel. On the north wall (left), probably a representation of Humility in the shape of a woman being tempted by a 
king perhaps personifying Pride (Superbia?) On the east wall, a worshipping angel and a dragon. Watercolour by Jacob 
Kornerup 1894.

steren ellers ofte har fremstillet i denne scene. En 
bøddel med pisk sidder på én af hestene og ser 
bagud mod helgenen, der trækkes i reb om ank
lerne. Han sidder i bøn ledsaget af et skriftbånd 
med navnet: »Sanctus ypolytus«. Foran hestene 
står til venstre kejser Decius med sværd og scep
ter, bag helgenen ses en klippe med port (byen 
Tibur), og over ham kommer Guds højre hånd 
frelsende ud af himlene. Scenen i den vestre flig 
hørte til begyndelsen af S. Laurentius’ legende 
(fig. 41). Man så, hvordan Sixtus II overlod 
denne kirkens skatte i form af en pose, som pa
ven løfter ud af et skrin.

Skibets midterste hvælving rummede tolv sce
ner af Jesu barndomshistorie, begyndende i den 
nordre hvælvkappe. Hovedscenen viste her Jesu 
fødsel kombineret med forkyndelsen for hyr

derne (jfr. Tuse, s. 597f.). Akvarellen fremstiller 
en bygning (stalden) med forhæng, krybbe og 
æsel, foran hvilken Maria (til venstre) knæler i 
tilbedelse af barnet. Det ligger i strålekrans med 
højre hånd rakt op imod hende; samtidig tilbe
des barnet fra højre af en knælende engel. Bag 
Maria sidder Josef på en stol og holder en stor 
grydeske over ilden; bag englen kommer endnu 
en engel (med tomt skriftbånd) ned til to hyrder, 
der står på marken, den ene med stok, den an
den med sækkepibe. Den sidste er halvt vendt 
imod en kone, der sidder og spinder. I vestfligen 
sås Marias bebudelse. Gabriel, der kom ind fra 
venstre, gengives på akvarellen med udviskede 
ansigtstræk og tonsur (?). Maria knæler med 
hænderne slået ud fra kroppen, foran hende står 
en læsepult med bog, mens andre bøger ligger
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Fig. 38. †Kalkmalerier, o. 1460-80, i skibets østhvælv, østkappen. Laurentius fører de fattige frem for Decius og 
lider døden på risten (hovedscenerne); han pines og piskes. Akvarel ved Jacob Kornerup 1893. - †Mural paintings, 
c. 1460-80, on the east cell of the nave’s east vault. St. Lawrence leads the poor to Decius, and is burnt to death on the 
gridiron (the principal scene); he is tormented and scourged. Watercolour by Jacob Kornerup 1893.

på det ternede flisegulv. I baggrunden et for
hæng og et hus, der er signatur for det interiør, 
hvori scenen udspilles. Englen holder i hæn
derne et delvis udvisket skriftbånd: »Ave gracia 
plena d(omi)n(u)s tecum...« (vær hilset du be
nådede...Luk. 1,28). Marias skriftbånd er tilsva
rende kun læseligt for de første ords vedkom
mende: »Ecce ancilla d(omi)ni fiat michi..« (se,

jeg er Herrens tjenerinde, mig ske...Luk. 1,38). 
Søndre flig viste Besøgeisen. Maria og Elisabeth 
omfavnede hinanden foran en bygning, vel Za
charias’ hus; her synes ikke at have været noget 
skriftbånd.

Østkappen, der ses på fotografiet (fig. 27), vi
ste i hovedfeltet De hellige tre Konger for He
rodes, nogenlunde som i Mørkøv (s. 783). Kon-

Fig. 39-40. †Kalkmalerier, o. 1460-80 i skibets østhvælv (s. 2982). 39. Øverst. Vestkappen, Pave Sixtus II vier 
Laurentius til diakon, han pågribes og fængsles (hovedscenen) og halshugges. 40. Nordkappen. S. Laurentius 
uddeler kirkens skatte til de fattige, han føres for Decius og fængsles (hovedscenen) og døber Hippolytus. 
Akvareller ved Jacob Kornerup 1893. - †Mural paintings, c. 1460-80, on the nave’s east vault. 39. On the west cell, 
uppermost, Pope Sixtus II consecrates St. Lawrence as deacon, he is caught and imprisoned (the principal scene), and 
beheaded. 40. North cell. St. Lawrence gives away the riches of the Church to the poor, he is lead before Emperor Decius 
and imprisoned (the principal scene), he baptises Hippolytus. Watercolour by Jacob Kornerup 1893.
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Fig. 41. Pave Sixtus II overlader Laurentius kirkens 
skatte. †Kalkmaleri, o. 1460-80, i skibets østhvælv, 
sydkappen. Akvarel ved Jacob Kornerup 1893. - Pope 
Sixtus II hands over the church’s treasury to St. Lawrence. 
†Mural painting, c. 1460-80, on the south cell of the nave’s 
east vault. Watercolour by Jacob Kornerup 1893.

gerne kom ridende ind fra venstre med deres 
gaver og mødtes af Herodes, der stod ganske 
lille med højre hånd hævet i talende gestus. Bag 
ham sås en ypperstepræst (med bispehue) samt 
byen med tårne og spir, og foran kongerne løb 
tre hundelignende dyr. Nordre flig rummede 
Omskærelsen. Det nøgne, bedende barn lå på et 
alter, holdt frem af Maria (til venstre), mens en 
langskægget præst med strudhætte førte kniven. 
Bag Maria stod Josef (med stor jødehat) og 
holdt barnets kjortel. I søndre flig sås Frembæ- 
relsen i Templet. Simeon, foran et stykke arki
tektur (templet) modtog barnet, der blev sat 
frem på et alterbord af Maria. Bag hende tre 
kvinder, den forreste profetinden Anna (Lukas, 
2, 36), bærende et lys og kurven (med de to 
duer).

Sydkappens hovedscene var De hellige tre 
Kongers tilbedelse af barnet, mens fligene rum
mede hver sin del af det såkaldte Sædeunder. 
Akvarellen viser Maria siddende på et smukt 
draperet leje med det kjortelklædte barn stående 
på sit skød. Den ældste af de prægtigt klædte

konger har sat sin krone på gulvet og rækker en 
pokal frem til barnet, der har løftet låget af og 
griber med begge hænder i indholdet. Den føl
gende konge, med myrrahorn, peger op på en 
kæmpestor stjerne foran stalden, mens den ba
geste får sin gave (en lågpokal) rakt af en bag
vedilende page. Bag Maria sidder Josef med 
hånden op for ansigtet. I østre flig sås Herodes’ 
ryttere (jfr. fig. 27), den forreste i samtale med 
en mod ham ridende høstbonde, der fortæller, at 
familien havde passeret, da kornet blev sået. 
Vestfligen viste høst og såning af det mirakuløst 
hastigt opvoksede korn.

I vestkappen viser akvarellen (fig. 42) som 
hovedmotiv Barnemordet. Herodes sidder til 
venstre på en tronstol, holdende scepter og 
sværd, mens en djævel indgyder ham den onde 
plan. Midt i billedet slagtes børnene på grusom 
vis og under modværge af to mødre; yderst til 
højre to huse til angivelse af Betlehems by. I 
søndre svikkel fortsattes sydkappens sædeunder 
med en fremstilling af flugten til Ægypten. Josef 
går foran æslet med en kjortel hængende på en 
stang over skulderen; foran ham ses nogle uhyg
gelige dyriske væsner. Nordre svikkel afsluttede 
barndomshistorien med Jesus, der som tolvårig 
underviser i templet. Drengen ses gestikule
rende på et podium, under hvilket de lærde sid
der med talende gestus. Til højre står Maria og 
Josef, den første med hænderne løftet op for 
brystet. Bag podiet angiver tårne og tage tem
pelbygningen.

Vesthvælvets malerier var ifølge Kornerup ret 
beskadigede og blev øjensynligt kun delvis af
dækket. Her havde Dommedag været malet 
»meget barbarisk«, øjensynligt med den døm
mende i vestkappen.102 nordkappen var helvede 
skildret »i de bekendte grelle farver«, men bille
det fremstod utydeligt. En detalje, S. Mikael 
som sjælevejer, lod sig dog forevige i en lille 
akvarel, hvis beskæring antyder, at motivet har 
været malet i vestre kappeflig nærmest verdens- 
dommeren. Akvarellen viser englen (uden an
sigtstræk) stående med udslåede vinger, kors- 
stav og en vægt, hvis ene skål en djævel for
gæves søger at tynge ned. I den anden skål, ved 
englens fødder, sidder en lille sjæl med hænder-
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Fig. 42. †Kalkmaleri, o. 1460-80, i skibets midthvælv, vestkappen. Barnemordet (hovedscenen), Flugten til 
Ægypten og Jesus, der underviser i templet. Akvarel ved Jacob Kornerup 1893. - †Mural painting, c. 1460-80, on 
the west cell of the nave’s middle vault. The massacre of the Innocents (principal scene), the Flight into Egypt, and Jesus 
preaching in the Temple. Watercolour by Jacob Kornerup 1893.

nes samlet i bøn.103 I østkappen havde S. Jørgens 
kamp med dragen været fremstillet, men også 
her stod det fundne meget utydeligt.

Kornerup meddeler intet om rester af vægge
nes udsmykning, men på skibets vestvæg viser 
samtidige fotografier oven på den romanske 
kampscene (jfr. ovf.) en stump af en fremstilling 
af de syv dødssynder; et motiv, der har hørt til 
dommedagsscenen i hvælvet ovenover. Det dre
jer sig om overkroppen af en lille mand, som i 
venstre hånd holder en guldring, ud for hvilken 
der læses minusklerne: »Supe[rbia]« (overmod). 
Nord derfor ses en større, oprakt hånd med et 
par streger ud imod manden med ringen. Frem
stillingen må have hørt til en såkaldt dødssynds- 
mand, en nøgen, stående mand, fra hvis krops- 
dele udgår udyr med dødssynderne i skikkelse af

små personer eller optrin. Den oprakte hånd må 
have været dødssyndemandens højre, hvorfra 
netop hovedsynden overmod udgår.104 Da frag
mentet fandtes oveni den nordre romanske kri
gers hoved har dødssyndsmanden været malet 
på nordre del af det vægfelt, der indfattedes af 
hvælvets skjoldbue.

Ornamentik og farver. Ornamentikken var 
værkstedets vanlige med stregstjerner som bag
grund og rankeslyng til udfyldning mellem fi
gurscenerne. En karakteristisk, buende knæk
bort adskilte hvælvenes hovedscener fra kappe
fligenes motiver og disse fra de nedre svikler. 
Ribbernes, skjold- og gjordbuernes ornamentik 
er ikke nærmere kendt, da disse partier ikke blev 
egentlig afdækket. Ribberne skal have haft 
knækborter såvel på undersiden som på siderne.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 201
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Det bekræftes delvis af fotografiet (fig. 27), der i 
skibets midthvælv viser spor af knækborter på 
ribbesiderne; på undersiden anes dog snarere lidt 
rankeslyng. Rester af rankeslyng nævnes også 
på skjold- og gjordbuerne, idet de sidstes under
sider dog åbenbart alene havde haft »nogle 
skjoldlignende eller runde konturer med en 
stjerneform indeni og anbragte forneden ved ve
derlaget«. Malerierne var udført på hvidtekalk i 
farver, der nu kun kendes gennem akvarellerne 
(jfr. fig. 38-42), ornamentikken næsten alene i 
rødt, knækborten i rødt og gråt. Dominerende 
var rødt, i øvrigt sås gråt, brunt, sort og grønt, 
ofte kontrastfuldt sammenstillet på figurernes 
dragter.

Maleriernes billedprogram slutter sig som 
nævnt særlig nært til Dråby kirkes men har i 
øvrigt paralleller i en række af værkstedets ud
smykninger, således i Lynge og Nørre Herlev 
(korets skabelsesscener),105 i Mørkøv og Skam- 
strup (s. 780f., 824f.). Programmet udspiller sig

mellem skabelsen og syndefaldet i øst og men
neskets sluttelige forsoning eller fordømmelse i 
vesthvælvets dommedag. Herimellem skildres 
jordelivets vilkår og kampen mellem godt og 
ondt gennem Jesu liv og helgenernes kamp. I 
vestenden, hvor S. Jørgen stred sin kamp som et 
godt eksempel, har kirkegængerne åbenbart 
endvidere kunnet spejle sig i mere kontant op
byggelige motiver som dødssynderne.106

Skildringerne af S. Laurentius’ og Hippoly
tus’ martyrier genfindes i Dråby, Skamstrup og 
Bregninge (s. 1743), og denne motivkreds synes 
i det hele at have været særlig yndet af værk
stedet.107 Tveje Merløse kirkes gengivelse af 
legenderne var specielt udførlig, således kendes 
motiver som Laurentius’ diakonvielse og Hip
polytus’ dåb ikke fra de øvrige udsmykninger. 
Andre usædvanlige scener er fremstillingen af 
Jesus i templet og af dødssyndsmanden.

En †dekoration af piller og hvælv med »smukt 
farvet murmestermaling« omtales 1770.108

Fig. 43. Malede våbener i altertavlens postament (sml. fig. 46 og 49b) for Christian Hellegaard og Sidsel 
Dorothea Luxdorph (s. 2994). NE fot. 1994. - Coats of arms for Christian Hellegaard and Sidsel Dorothea Luxdorph 
on the altar-piece’s pedestal (cf. figs. 46 og 49b) commemorating the painting of the altar-piece.
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Fig. 44. Indre set mod øst. NE fot. 1981. - Interior to the east.

INVENTAR

Oversigt. Det indre er stærkt præget af H.B. Storcks 
forsøg på at skabe et romansk kirkeinteriør, eller i det 
mindste at føre yngre inventarstykker tilbage til deres 
oprindelige udseende. Alterbordet udførtes som en 
trækasse, hvis billede af Gudslammet i glorie holdt af 
to engle er malet af Joakim Skovgaard efter Storcks 
tegning. Han har ligeledes udformet bordets lave re- 
tabel, hvorpå står et mindre kors, og alterskranken 
tværs over koret. Af det oprindelige middelalderlige 
inventar er intet bevaret i kirken.

Kirkens romanske døbefont var 1894 revnet, hvor
for den ombyttedes med en, som stod foran stiftsbib- 
lioteket i Roskilde. Krucifikset, der nu hænger på

triumfvæggen, blev i første omgang lagt på loftet. En 
degnestol i koret er samlet af dele fra 1500’rnes sidste 
halvdel. Prædikestolen fra 1571 befriedes for de ba
rokke snitværker, som i 1600’rnes anden fjerdedel var 
anbragt i dens storfelter; i stedet anvendtes de på en 
ny dørfløj i vest, idet et forslag om at bruge alle fem 
felter i et pulpiturpanel åbenbart kasseredes. Lorentz 
Jørgensens altertavle fra 1600’rnes anden halvdel op
hængtes på skibets sydvæg, fordi den, stående på sin 
rette plads, ville skjule de fremdragne romanske kalk
malerier i apsishvælvet, og stolestaderne, der var 
mindre end en snes år gamle, fornyedes i overens
stemmelse med arkitektens tanker.

201'
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Alterbordet, fra 1894,18 består af en trækasse, som 
på forsiden smykkes af maleri forestillende 
Gudslam i glorie holdt af to svævende engle, 
malet af Joakim Skovgaard efter tegning af 
H. B. Storck. Farverne er klare: hovedsagelig 
rødt og grønt med hvidt til englenes dragt og 
lammet, samt forgyldning. I et †alterbord om
tales 1842 en †helgengrav dækket af en temmelig 
stor sten; graven indeholdt (†)relikvier i form af 
to blystykker omkring benrester, men da den 
tidligere havde været åbnet, manglede »den 
sædvanlige pergamentstrimmel«.61 De bevarede 
dele anbragtes ved restaureringen 1894 i det nye 
alterbord.

†Sidealterbord. Rester af et sidealterbord i ski
bets sydøsthjørne var bevaret til restaureringen
1893-95 (fig. 11b og 26).

†Alterklæder omtales i 1800’rne som værende i 
stykker, under arbejde, nyanskaffede eller fal
mede.25

Alterprydelsen udførtes sammen med alter- 
bordsforsiden; den består af et retabel med fir- 
blade hvorimellem mindre cirkelfelter; derover

et latinsk kors.109 Korsenderne er udformet som 
rosenknopper, i korsskæringen en udsprungen 
rose. Farverne svarer til forsidens, rødt og grønt 
dominerer.

Den tidligere altertavle (fig. 46), fra o. 1670, 
kan tilskrives Lorentz Jørgensens værksted, jfr. 
den signerede tavle fra 1667 i Gerlev.110 Opbyg
ningen svarer stort set til dennes tavles, blot fo
restiller de to figurer, der flankerer storfeltets 
nadverscene, ikke to af evangelisterne, men dy
derne Kærlighed og Retfærd. I øvrigt er det en 
undtagelse at se de to dydebilleder på en af 
værkstedets altertavler; normalt afbildes Moses 
og Johannes Døberen. På gesimsstykkernes to 
konsoller står spir i stedet for figurer. Topfeltet 
rummer fremstilling af Kristus på korset flan
keret af Maria og Johannes. Såvel stor- som top
vinger er udformet med viltert brusk- og blad
værk, masker og flammelignende prydelser. 
Tavlen krones af den velsignende Frelser. På po- 
stamentfremspringene sidder våbener (fig. 45) 
det ene for sognepræst (1633-73) og provst i 
Merløse herred, »M(agister) S(øren) Mai« (Sø-

Fig. 45. Reliefskårne våbener på altertavlens postamentfremspring (sml. fig. 46) for provst i Merløse herred, 
sognepræst i Holbæk og Tveje Merløse, magister Søren Mai og formentlig kirkeværgen M L (s. 2992). NE fot. 
1981. - Armorial bearings, carved in relief on the altar-piece’s pedestal projection (cf. fig. 46), of the rural dean of Merløse 
herred (district), vicar of Holbæk and Tveje Merløse, Magister Søren Mai, and probably of the churchwarden M L.
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Fig. 46. Altertavle udført i årene 1650-75 i Lorentz Jørgensens værksted . Siden 1894 ophængt på skibets sydvæg 
(s. 2992). NE fot. 1981. - Altar-piece made between 1650-15 in Lorentz Jorgensen’s workshop. Since 1984 it has hung on 
the south wall of the nave.
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Fig. 47-48. 47. Alterkalk skænket 1730 af Claus Barfoed og Catrine Aarbye, udført af Jens Christensen, Køben
havn, antagelig 1722. Bæger fra 1800’rnes anden halvdel (s. 2994). NE fot. 1981. 48. Dåbskande af messing, fra 
o. 1900 (s. 2997). NE fot. 1994. - 47. Chalice donated in 1730 by Claus Barfoed and Catrine Aarbye, made by Jens 
Christensen of Copenhagen, probably in 1722. Cup from the second half of the 19th century. 48. Baptismal ewer, c. 1900.

ren Nielsen May), jfr. versaler på skriftbånd ne
denunder, det andet med initialerne ML over 
våbenet med bomærke vel for kirkeværgen.

1894 afætsedes ydre lag maling, og de frem
komne gamle farver og forgyldning opmale- 
des,18 hvorefter tavlen står med grågrøn mar
morering, rødt, blågrønt og hvidt, alt afdæm
pet. I postamentfeltet ses gylden frakturindskrift 
på sort bund: »Jeg agter Iche at Viide Noget 
uden Jesum Christum og Hanem kaarsfæsted 1 
Cor: 2 V 2 A(nn)o 1727 Er denne Alter tafvle 
bekosted at andstryge og staphere af I F (eller 
H?)...«.111 Nederst våbener (fig. 43) og initialer 
for C(hristian) H(elle)G(aard) og S(idsel) 
D(orethea) L(uxdorph). Siden 1894 ophængt på 
skibets sydvæg.

Altersølv. Kalk og disk, skænket 1730, antage
lig fra 1722, kalkens bæger dog fornyet ved

midten af 1800’rne. Kalken (fig. 47) er af vanlig 
baroktype, 21 cm høj, med sekstunget fod på 
tilsvarende fodplade og sekskantede skaftled 
brudt af fladtrykt, midtdelt knop med seks buk
ler. På foden med graveret skriveskrift kirkeeje
rens navn: »Claus Barfoed Chatrine Aarbye 
Anno 1730«, og under den mestermærke hvori 
ICS over 1722 (Bøje 340) for Jens Christensen, 
København.112 Under det yngre bægers mun- 
dingsrand ses fire stempler: rektangulært me
stermærke med AM for Anton Michelsen, bor
gerskab 1841, †1877 (Bøje 1062), Københavns- 
mærke med ulæseligt årstal, guardeinmærke for 
Reimar Hinnerup (1840-63) og månedsmærke 
skytten.

Disken, 13 cm i tvm., har smal, kun 1 cm 
bred fane. I bunden graveret, muligvis yngre, 
cirkelkors, og under bunden to ens, næsten ud-
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slidte mestermærker, hvori nu kun læses CS og 
rest af årstal.

Oblatæske, antagelig samtidig med alterkan
den, cylinderformet, 4 cm høj og 10 cm i tvm., 
med reliefstøbt latinsk kors på låget. Under 
bunden stemplet Cohr for C. M. Cohrs sølv- 
varefabrik etableret 1893113 og lødighedsmærke.

Alterkande, formentlig fra 1942 eller kort for
inden, højde 25 cm, med reliefstøbt latinsk kors 
på korpus. Under bunden, hvor der er stempler 
som oblatæskens, ses graveret versalindskrift: 
»Tveje Merløse Kirke som Tak for 27-1-1943«.114 
†Alterkande, 1844, af porcelæn,25 og tilhørende 
†oblatæske. Sidstnævnte omtalt 1892.115

Sygesæt, siges 1848 nylig at være sat i stand og 
givet til kirken. Sygehuset havde ikke selv vasa 
sacra, og kirkens var for store til sygebrug.116 
Sættet består nu af en ca. 10 cm høj, enkel kalk 
med cirkulær fod, som når op til knoppen, og 
oblatæske, 5 cm i tvm. og 3 cm høj, med to 
udbugninger på siden, sml. Føllenslev s. 1670, 
fig. 18.

Alterstager (fig. 49), skænket 1724 og sandsyn
ligvis udført på denne tid. Højde 37 cm. Den 
store fod har karnisformet profil, skaftet balu- 
sterled under større kugle; mindre, flad lyseskål 
som ligger løst. Lysetorn af jern. På foden gra
verede versaler: »Christian.Helle.gaard« og 
»Sidsel Dorethea.Lvxdorph« samt på profilled-

Fig. 49b. Graverede våbener på alterstagens fod, sml. fig. 49a og 43 (s. 2996). NE fot. 1994. - Engraved coats of 
arms on the base of the altar candlestick, cf.  figs. 49a and 43.

Fig. 49a. Alterstage skænket 1724 af Christian Helle- 
gaard og hustru Sidsel Dorothea Luxdorph (s. 2995). 
NE fot. 1981. - Altar candlestick donated in 1724 by 
Christian Hellegaard and Sidsel Dorothea Luxdorph.
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det deres våbener over årstallet 1724 (fig. 49b), 
sml. s. 2924. - Syvarmet stage med graveret 
skriveskrift: »Juleaften 1943. I kær Erindring om 
slægten Kryger af Christiansminde Mølle«.19

Messehagler. 1) 1968, grøn, med broderede al
mueblomster. 2) 1993, hvid, af uld og silke med 
applikationer af silke i røde og grøne farver med 
nedlagt guldtråd. Begge haglers broderier er ud
ført af Birthe Krøjgaard og Tove Købke. †Mes
sehagler.117 1645 nævnes en af rødt fløjl med guld 
possement. Patronen, etatsråd [Hans Diderik] 
Brinck-Seidelin til Eriksholm, siges 1791 nylig

at have skænket en hagel.12 Ved synsforretnin
gen 1837 var en ny anskaffet.25

†Messeklokke, se s. 2970.
Alterskranke, fra 1894,18 opstillet tværs over 

koret, med låger i midten, bestående af lave søj
leskafter med forholdsvis store baser og kapitæ
ler. Malet i terracotta, okker og grå farver. På 
begge sider af overliggerens frise en mæander- 
bort. †Alterskranke (sml. f i g .  27), formentlig fra 
1700’rne, af jern, halvrund, bestående af glatte 
standere afsluttet af rund knop over håndlisten. 
Sortmalet.

Font (fig. 51), romansk kumme på fod fra 
1894, begge dele af granit. Kummen, 79 cm i 
tvm., af Roskildetype, har tovsnoning langs 
mundingsranden og afløbshul i bunden. Den 
enkle fod med vulst foroven udførtes efter teg
ning af Harald Harpøth, der sammen med 
Storck 1894 foranledigede overflytningen af 
kummen, som tilhørte Roskilde domkirke og 
var opstillet foran stiftsbiblioteket.118 Den fik 
plads i korets nordvesthjørne.

Kirkens romanske *font (fig. 50), af granit, 
65-68 cm i tvm., har cylinderformet fod og 
kumme med afløbshul i bunden. Kummen er 
revnet, hvorfor den tidligere var holdt sammen 
af jernbånd, som nu er fjernet. 1860 stod fonten i 
tårnrummet (jfr. fig. 21 og 26). Efter overflyt
ningen til Roskilde, hvor den først stod ude, er 
fonten senere overflyttet til Roskilde Museum 
(inv, nr. 98-55).119

Dåbsfad, o. 1550, tvm. 52 cm, med drevet 
fremstilling af Bebudelsen i bunden. Udenom 
relieffet er to rækker delvis udpudset majuskel
indskrift. På fanen ses stemplede ornamenter, 
inderst stjerner, yderst blomster på tredelt stilk, 
nær beslægtet med fadet i Holbæk (s. 2865).

Fig. 50. Opmåling 1:15 (i Nationalmuseet) af kirkens 
*font indtil 1894, nu i Roskilde Museum (s. 2996). - 
Measured drawing (in the National Museum) of the *font 
until 1894, now in Roskilde Museum.

Fig. 51. Romansk døbefont af granit med kumme af 
Roskildetype på fod fra 1894 (s. 2996). NE fot. 1981.
- Present Romanesque granite font base from 1894.
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Dåbskande (fig. 48), o. 1900, af messing, 35 
cm høj, på cikulær fod, som sammensnøres un
der korpus af let konisk form og med bred hæl
detud.

Korbuekrucifiks (fig. 52), o. 1500 på sekundært 
korstræ. Hovedet, med snoet tornekrone, hæl
der stærkt til højre, øjnene er lukkede, næsen 
lang og lige, hår og skæg lokket. Brystet er 
stærkt hvælvet med markerede ribben og vunde 
i Kristi højre side. Lændeklædet er snævert, men 
ret frit behandlet, benene med de knortede knæ 
bøjede. Naturlig karnation, grøn tornekrone og 
rødgyldent lændeklæde. Krucifikset blev ved 
kirkens reparation 1842 lagt op på loftet.61 1895 
foretoges en prøveophængning på »korvæg
gen«, måske den nuværende plads på triumf
væggen, nord for korbuen.

Prædikestolen (fig. 54) har reliefskåret årstal 
1571, himlen er formentlig lidt yngre, mens un
derbaldakinen og opgangen udførtes 1894. Kur
ven består af fem fag adskilt af retkantede frem
spring med glat smalfylding på forsiden. Posta
mentet og den lidt lavere gesims er delt på 
samme måde og har tandsnit under de adskil-

Danmarks Kirker, Holbæk amt

Fig. 52. Krucifiks fra o. 1500, på yngre korstræ (s. 
2997). NE fot. 1981. - Crucifix presumably c. 1500, on a 
later cross.

lende profillister. Stolens indskrifter synes op
rindelig at have været reliefskårne, som det 
endnu er tilfældet i felterne nærmest væggen; de 
er sandsynligvis fjernet i forbindelse med mo
derniseringen i 1600’rnes anden fjerdedel,120 da 
de billedskærerarbejder, der nu sidder på dør
fløjen i skibets vestende, anbragtes på stolen. 
Før 1894 var kurvens frisefelter ombyttede. Den 
svejfede underbaldakin fra samme tid er udfor
met som en fra 1600’rne. Den tidligere †under- 
baldakin var pyramideformet med ribber på 
hjørnerne (sml. fig. 27). 1810 anbefalede synet 
en fornyelse af bunden.121

Stafferingen er den oprindelige, opmalet ved 
fremdragelsen 1894, bestående af rødmalet mau- 
reske på grå bund i storfelterne og på under
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baldakinen; desuden er anvendt grønt og guld. I 
frisefelterne læses: »Labia sacerdot: custodie 
scientiam et lege(m) req(ui)re(nt) ex ore eivs 
malach(ias) 2 c(ap) 7 an(n)o d(o)min)i 1571« (thi 
en præstes læber skal bevare kundskab, og de 
skal søge lov af hans mund, thi han er den herre 
Zebaoths engel. 2. kap. 7. (vers). År 1571). Og i 
postamentfelterne gentages: »Ut ex: ore eius 
malach: 7C: tt an(n)o d(omi)ni 1571«.

Opgangspanelet har to profillisteindrammede 
felter og står med en staffering svarende til sto
lens.

Himlen, fra o. 1600, er regelmæssigt formet 
med fem sider foruden en længere mod væggen. 
Undersiden deles af lister i seks felter, hvori an
tagelig støbte, forgyldte stjerner. Gesimsen har 
glatte frisefelter afbrudt på hjørnerne af vinkel
dannede fremspring; derunder sidder engleho- 
ved (fig. 56), som udmærker sig ved en frugt
krans om panden, belægtet med Mikkel van 
Gronningens, sml. f.eks. prædikestolen fra 1588

Fig. 53. Degnestol sammenstykket af dele fra for
skellig tid (s. 3000). NE fot. 1981. - Parish clerk’s chair 
pieced together from parts of various periods.

Fig. 54. Prædikestol med reliefskåret årstal 1571; him
len antagelig lidt yngre, underbaldakin og opgang fra 
1894 (s. 2997). NE fot. 1981. - Pulpit with date 1571 
carved in relief; the sounding-board is probably a little 
younger, the base and staircase date from 1894.

i Århus domkirke (DK. Århus s. 556 med fig. 
335-36), men næppe udført af denne billedskæ
rer. Imellem dem udsavede hængestykker for
met som oprullede volutter. Undersiden er blå, 
og i frisefelterne ses versalindskrift svarende til 
kurvens: »Labia enim sacerdotis cvstodivnt 
scientiam et legem reqvirent ex ore eivs malz«. 
Ophængt i fire snoede, rødmalede smedejerns- 
stænger.

Før 1894 var stolen opstillet ved skibets syd
væg i østfagets vesthjørne, med opgang langs 
væggen, efter restaureringen i skibets sydøst- 
hjørne, med opgang langs triumfvæggen.

Stolestader, fra 1894,18 jfr. reliefskårne versaler 
på lågen ved prædikestolsopgangen: »Anno 
d(omi)ni 1894«; kun mellem de to østligste stole 
er der døre. Gavlene, der er vandret afskåret for
oven, har »oldnordiske« reliefskæringer i rek-
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Fig. 55. Tegninger i blyant og tusch fra 1861 ved F. Uldall. †Stolestadegavle fra 1500’rnes sidste fjerdedel, senere 
savet af forneden (s. 3000). I skitsebog i privateje. - Drawings in pencil and ink dated 1861. †Bench-ends from the last 
quarter of the 16th century (later cut off below). Privately owned sketchbook.
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Fig. 56. Englehoved på prædikestolshimlen, sml. fig. 
54 (s. 2998). NE fot. 1994. - Angel’s head on the sound
ing-board of the pulpit, cf. fig. 54.

Fig. 57. Pengeblok fra 1600’rne? (s. 3001). NE fot. 
1981. - Alms post, 17th century?

tangulært felt. De står i bonet træ. Langs væg
gene er samtidige paneler i højde med gavlene. 
†Stolestader, fra 1500’rnes sidste fjerdedel, mulig
vis 1582 (jfr. nedenfor). En tegning fra 1861 (fig. 
55) viser syv gavle beslægtede med stolegavlene 
i f.eks. den nærliggede Søstrup og i Slots 
Bjergby.122 Under den halvrunde afslutning for
oven var reliefskåret, symmetrisk bladornament 
eller fuglehoved inden for hulkant; et rektangu
lært felt nednunder udfyldtes af bladværk sva
rende til topfeltets, eller et dyr eksempelvis en 
løve eller drage stående på bagbenene. Allerede 
da tegningen udførtes var gavlenes nedre del sa
vet af. 173223 nævnes stole fra 1582 og 1665; de 
sidstes udseende kendes ikke, med mindre det er 
de gavle med trekantgavl og tinder, der ses på 
snittet fra 1860 (fig. 26). Dog antyder tinderne et 
tidligere forfærdigelsestidspunkt. Disse stole
gavle var opstillet i sydsiden, mens de halvrundt 
afsluttede stod i nord. 1732 opregnes 11 stole til
lige med de gårde, i Hellestrup (sml. †gravsten), 
Langerød, Merløse og Tostrup, som de tilhørte. 
Kvinderne siges at »stå« lige over for deres 
mænd. 1804 omtales stolene som værende luk
kede,72 dvs. forsynede med døre. 1860 trængte 
de til maling overalt,25 og 1877 udførte sned
kermester S. Bjerring i Holbæk 23 nye, efter 
Storcks mening meget uheldige, stole med 
svungne gavle, jfr. fig. 27.123

Rester af †murede bænke langs skibets vægge 
borthuggedes ved restaureringen.

Degnestolen (fig. 53), er sammensat af dele fra 
forskellig tid. Ældst er to af forsidens felter med 
primitivt skåret bladværk, som det kendes fra 
f.eks. Fårevejle (s. 2436) og ses på tegningen af 
†stolegavle fra 1500’rnes sidste fjerdedel. Arka
defeltet nedenunder kan med sine akantustre- 
blade i sviklerne være samtidigt, mens de flan
kerende toskanske pilastre muligvis er jævnald
rende. De tre gavle har pilastre som forsidens og 
afsluttes af trekantgavl med tandsnit under pro
fillisterne. Sæde og rygstød fra 1894.

Siden 1894 marmoreret i grågrønne toner 
med en hvid lilje, af Joakim Skovgaard? i for
sidens arkadefelt og i gesimsens frisefelt en re- 
næssancekartouche. Mellem gavlenes pilastre er 
malet løvehoved med ring i flaben, hvori hæn-
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ger rød snor med kvaster. Ved restaureringen 
flyttet fra korbuens nordside til korets sydvest
hjørne.

†Præstestol? 1892 nævnes et trægitter til præ
stens stol,124 sml. s. 2972 og fig. 26.

Skab. En niche fremkommet 1894 (sml. s. 
2958) lukkes af nygotisk låge. I korets nordvæg.

Pengeblok (fig. 57), 1600’rne?, 85 cm høj, 
kommer muligvis fra Helligåndskirken i Kø
benhavn,125 kvadratisk, dækket af 12 vandrette, 
tætsiddende jernbånd af lidt forskellig bredde. 
Den ene sides øverste tredjedel fungerer som 
låge; to af dens jernbånd lukker over svære 
øskener med store hængelåse af hvilke den ene 
er fornyet. Jerndækket låg hvori pengeslids. 
Træet har fået en konserverende behandling, 
jernbåndene er skiftevis lysere og mørkere grå, 
hængelåsene sorte. I skibets vestende. †Penge- 
blok. 1843 omtales pengeblokkene.126

Pengebøsse, o. 1900, af messing, udført efter 
tegning af Martin Nyrop med græsk kors i relief 
(sml. Rørvig s. 2079).

Dørfløje, fra 1894, sortmalede på ydersiden, 
brune indvendig.18 På en fløj lige inden for yder-

Fig. 59. Dørfløj fra restaureringen 1894 (s. 3001). NE 
fot. 1981. - Door from the restoration 1894.

Fig. 58. Detaljer fra 1625-50, oprindelig anbragt på prædikestolen, siden 1894 på dørfløj, sml. fig. 60-61 (s. 
3002). NE fot. 1981. - Details from 1625-50, originally on the pulpit, since 1894 on a door, cf. figs. 60-61. Lion’s mask on 
console, cherub and head of term.
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Fig. 60. Dørfløj fra 1894 (s. 3002), med relieffer fra 
1625-50, indtil restaureringen anbragt på prædikesto
len (sml. fig. 54, 58 og 61). NE fot. 1981. - Door from 
1894 with reliefs from 1625-50, part of the pulpit until the 
restouration, cf. figs. 54, 58 and 61.

døren i tårnrummet (fig. 60) anbragtes de ud
skæringer fra o. 1625-50, der fjernedes fra præ
dikestolen. Det drejer sig om fire felter, seks 
hermer og ni knægte; af disse har fire engleho- 
ved, resten løvemaske (fig. 58). Felterne (fig. 61) 
rummer flade, ikke så store nicher med figurer i 
relief forestillende Kristus med verdenskuglen i 
venstre hånd og højre løftet velsignende samt 
tre af evangelisterne: Mattæus, Markus og Lu
kas hver med sit symbol ved fødderne.127 Alle 
seks hermer er genanvendt; de forestiller dyder:

1) Antagelig Troen med kalk i højre hånd, ven
stre, som er brækket af, har muligvis holdt kors,
2) ? kunne forventes at være Håbet med fugl 
eller anker, men attribut mangler, 3) Kærlighed 
med barn på højre arm og, usædvanligt, en 
blomst i venstre hånd, 4) Retfærd med afbræk
ket attribut, sværd? i højre hånd og vægtlod i 
venstre, 5) Klogskab med slange snoet om højre 
arm og håndtag eller hæfte i venstre, samt 6) 
Styrke med søjleskaft. 1895 siges, at kun en ube
tydelig rest af den ældre rige forgyldning og for
sølvning var tilbage før restaureringen, da den 
nuværende gråmarmorering med gyldne detal
jer påførtes.

En anden af dørfløjene fra 1894 efterligner en 
dør fra 1600’rnes første halvdel (fig. 59). Den 
har to arkadefelter, hvis pilastre og bueslag 
smykkes af skællagte skiver med dråbeformet 
nedhæng eller slyngbånd. Foroven trekantgavl 
med æggestav over tandsnit under de tre siders 
lister. Postament og gesims har hver tre rude- 
bosser. Lysegrå. Mellem våbenhus og skib.

†Pulpitur. 1804 nævnes et nyt pulpitur for 
ungdommen.72

Orgel, 1974, med 11 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Hovedværk: Spidsgamba 8’, Principal 
4’, Blokfløjte 2’, Mixtur II—III, Træregal 8’. Po
sitiv: Gedakt 8’, Rørfløjte 4’, Principal 2’, Kvint
1 1/3’. Pedal: Subbas 16’, Rørfløjte 8’. Fælles tre
mulant for manualværkerne. Tegnet af Rolf 
Graae og Erling Jessen i samarbejde med orgel
byggeriet; farver og forgyldning er udført efter 
udkast af Ernst Trier. Manualværkerne er an
bragt i et centralt placeret hus med sydvendt 
spillebord; pedalværket står ved sydvæggen. På 
vestgalleriet.

*Orgel, fra 1896, med fem stemmer, bygget af 
A. H. Busch & Sønner, København, omdispo
neret 1938 og udvidet 1959 af A. C. Zachariasen
& Søn. Orglet var formentlig kirkens første;128 
dets udskårne og bemalede facade, udført efter 
tegning af Storck, med tre rektangulære, pibe- 
løse felter og kvadratgitre, ligger på kirkens 
loft. Siden 1974 i Østre kapel, Holbæk. En 
†stemmegaffel anføres i inventarlisterne fra 1862 
og 1895.129
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Fig. 61. Detalje af dør
fløj fra 1894, Troen med 
kalk, evangelisten Mat- 
tæus og uidentificeret 
dydefigur, muligvis Hå
bet (s. 3002). NE fot. 
1994. - Detail of door 

from 1894. Faith, panel 
with St. Matthew and 
unidentified Virtne, prob
ably Hope.

Salmenummertavler, fra 1894, tegnet af Harald 
Harpøth, med trekantgavl foroven og hylde 
forneden, til skydenumre. To †tavler, fra 17- 
1800’rne, med buetunge og hjerteformet udsav
ning foroven ses på ældre fotografi (fig. 27). 
Sortmalede, med hvid fraktur: »Før Prædiken« 
og »efter Prædiken«. Ophængt på hver side af 
korbuen.

Fire lysekroner fra 1894, i barokform med to 
gange seks arme, ophængt i snoede smedejerns- 
stænger, i skibet. En dobbelt lysearm ved prædi
kestolen og to i koret er ligeledes af nyere dato.

Klokker. 1) (Fig. 62) 1621, støbt af Rolf Bor- 
chartsen. Tvm. 83 cm. Mellem rammelister ind
skrift med reliefversaler, hvis n’er er spejlvendt 
ligesom dateringens 2-tal: »Mikel Therkelsen og 
Matz Nielsen kirkewerger lod støbe denne 
klake« og nedenunder »Rvdolf Borgharts anno 
1621«. Over indskriften reliefstøbt bort (fig. 
62a), identisk med den på samme støbers klokke

i kirken på Sejerø (s. 2041, fig. 65), og under 
skriften en tilsvarende bladbort.

2) 1862, støbt i Anker Heegaards Støberi paa 
Frederiksværk, tvm. 75 cm, af †klokke fra 1587 
(jfr. nedenfor).

1829 og 1830 bemærkedes, at klokken i nordre 
tårn var revnet.130 Klokkerne hang tidligere i 
tårnene, siden restaureringen 1895 hænger de i 
den da opførte klokkestabel på kirkegården.

†Klokker. Ved afleveringen 1528131 afgav kir
ken én klokke, 1772108 omtales to. Den mindste 
havde hverken årstal eller indskrift, men den 
største fra 1587,61 støbt af Matthias Benninck 
[Lybæk], bar følgende latinske indskrift: »Dum 
trahor audite voco vos ad gaudia vitæ. A(nn)o 
1587. Mathias Bennink me fecit» (Lyt, når jeg 
trækkes. Jeg kalder Eder til livets glæder. M.B. 
gjorde mig år 1587). Skriften var, ligesom på en 
klokke fra 1576 i Tisted, trukket sammen i én 
sætning. Omstøbt 1862 hos Anker Heegaard.132
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Fig. 62a. Detalje af klokke nr. 1. NE fot. 1994. - De
tail of bell no. 1, cf. fig. 62b.

Fig. 62b. Klokke støbt 1621 af Rolf Borchartsen (s. 
3003). NE fot. 1994. - Bell no. 1 cast in 1621 by Rolf 
Borchartsen.

Middelalderlige murede grave. 1) 11-1200’rne. Tra
pezformet, af frådsten. Længde 3¼ alen, højden 
ved hovedet ¾ alen, ved fødderne ½ alen. »Pla
derne passede så nøje, var så vel tilmurede og 
tilmuringen så hvid, at det så ud, som havde 
begravelsen nyligt fundet sted«, berettes det ved 
fundet 1831.61 Af skelettet var bevaret kraniet og 
nogle knogler af underkroppen. På kirkegården 
nord for kirken.

2) 11-1200’rne. Trapezformet med hovedrum; 
langsiderne let krummede. Indvendige mål: 
178x41-31 cm. Opmuret i ler af ca. 10 cm tykke 
frådstensflager, der tillige havde fundet anven
delse til låget. Hovedrummet var dannet af to 
kantstillede sten i vestenden og bunden udgjor
des af det faste undergrundsier. Graven inde
holdt et velbevaret mandsskelet. Fundet 1894 
nær kirkens sydvesthjørnet.

Under restaureringen 1893-95 fandt man des
uden et par jordfæstebegravelser inde i kirken, dels 
under altret, uden spor af kister eller murede 
grave, dels under korbuen, hvor der i en for
styrret grav blandt murbrokker og store dæk
sten var levn af en kiste, formodentlig fra 
1600’rnes slutning (jfr. ndf.).

†Gravsten. Endnu 1772 sås i kirken tre »Jord
begravelser med Monumenter« med læselige 
indskrifter,108 men 1809 var »de på gulvet om- 
flyttede ligsten« aldeles udslidte og ikke til at 
tyde. 1) Sidse Madsdatter, Hellestrup, †1674.

2) Karen Nielsdatter af Hellestrup, †1678.
3) Niels Larsen, tømmermand af Meerløse, 

†1680.
Gravflise. O 1656, ... over ... kvinde ...†1656. 

Fragment af tegl, 19x19 cm, 2,5 cm tyk, med 
grøn glasur og indskrift med fordybede versa
ler. Mørtelrester antyder, at flisen formentlig 
har været genanvendt som bygnings- eller fyld
materiale. Siden 1900’rnes begyndelse i »mu
seum« i tårnet.

Fire kistehåndtag, af jern, og en gennembrudt 
plade af samme materiale, formentlig fra slut
ningen af 1600’rne, blev 1894 fundet i en grav 
under korbuen (sml. ovf.). Siden 1900’rnes be
gyndelse i »museum« i tårnet.

GRAVMINDER
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*Mindeplader. 1) 1871. Andreas Christian 
Dons, *4. nov. 1845, †5. juni 1871. Oval plade af 
sølv, 15x21,5 cm, med graveret skriveskrift. På 
bagsiden stemplet mestermærke for Johan Gott
lieb Westi (Bøje 1776), og Holbæks bymærke 
(Bøje 1758). Efter i mange år at have ligget i 
tårnet blev den 1992, sammen med nr. 2 skæn
ket til Holbæk Museum133 (uden inv. nr.).

2) 1877. Hans Bergishagen Dons, forpagter på 
Holbæk Ladegaard, *19. april 1799, †15. okt. 
1877. I øvrigt som nr. 1.

(†)Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1848. Ane Pe
dersen, født Larsen, gårdkone i Mehrløse, 
*24.juni 1785, †8. jan. 1848.

2) O.1875. Peder Pedersen, gårdmand i Me- 
erløse, *6. jan. 1789, †26. febr. 1875.

To hvide marmortavler, 58x40 cm, med ind
skrift i fordybede versaler. Nu uden indfatnin
ger. På kirkens loft.

*Kirkegårdsmonument. O.1849. Over gård
kone Maren Pedersdatter, *9. febr. 1821 i Tho- 
strup, †7. marts 1849 i Merløse. Langt gravvers 
ved hendes efterladte børn K. K., A. M. og 
H. P. samt hendes mand Poul I... ? Fyrretræs- 
plade, 82x35 cm, brungrå med grå ramme og 
sortmalet skriveskrift. På bagsiden spor af 
stolpe, som har båret pladen. Indtil 1984 på lof
tet i den gamle skole i Tveje Merløse, nu i Hol
bæk Museum (uden inv. nr.).134

†Kirkegårdsmonumenter, af træ. På stik fra 
1800’rne ses adskillige monumenter i form af 
træplader monteret på stolper (jfr. ovf.). På fo
tografi 1893 et tilsvarende monument, sammen
sat af lys tavle med sort indskrift, flankeret af 
kuglebalustre og med buet volutgavl, på kraftig 
stolpe.

Støbejernskors (fig. 63), 1800’rnes anden halv
del, højde ca. 120 cm, postament med indskrift 
gået tabt. Korsenderne er rundbuede med 
skuldre og korset dekoreret med gennembrudte 
plantemotiver inden for profileret ramme: For
neden efeuranker og valmuekapsler, i korsar- 
mene og på øvre stamme store palmeblade med 
valmuekapsel for enden. Afbrudt fra lille fod
stykke med kvadratisk blænding.135 Gravstedet 
markeres af marmorplade med fordybet, for
gyldt versalindskrift: Vandværksbestyrer Oscar

Fig. 63. Støbejernskors fra 1800’rnes anden halvdel (s. 
3005). NE fot. 1994. - Cast iron cross from the second 
half of the 19th century.

Flindts familiegravsted. I kirkegårdens nord
vesthjørne, neden for klokkestabelen.

†Støbejernsrammer, fra 1800’rnes anden halv
del? (sml. Højby s. 2183), ovale, hvidmalede 
med sorte indskrifter, ses på ældre fotografi, og 
på fotografier fra 1900 og 1938 ses enkelte †støbe- 
jernsgitre, hvoraf et endnu 1959 og 1962 kræve
des vedligeholdt eller fjernet.19

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Privatarkiver. FI. B. Storck. Sager vedr. Restau
rering af Kirkerne i Maribo, Merløse, Præstø, Ring
sted og Roskilde, 1890-1909. - LA. Pastoratsarkivet, 
Holbæk pastorat. A 2. Kirkebog for Merløse 1698-1814. - 
A 2. Embedsbog 1844-75. - A3. Sognepræstens korres
pondance 1816-26, 1828, 1829-35, 1835-41, 1842-48, 
1858-68. A 3. Sognepræstens journaler for ankommen og 
afsendt korrespondance 1847-94. - Holbæk rådstues arkiv.
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W 4. Fundatser, gavebreve m.m. vedr. Holbæk 
kirke, skole og fatige 1613-1821. - Kongelige bygnings
inspektører. professor H. B. Storcks papirer vedr. re
staureringen af merløse kirke 1892-95. - pastoratsar
kivet. Roskilde domkirke. Kirkeinspektionens rgsk. G. 
Roskilde Domkapitels regk. 1591-1676. - NM2. 
Håndskriftsaml. F. Uldall. Om de danske Landsbykir
ker. Optegnelser I, 1864, lf. - Ved embedet. Kirkepro
tokol for Tveje Merløse kirke 1950-(84). - Se i øvrigt 
arkivalier for Holbæk amt i almindelighed s. 50.

NM2. Præsteindberetning til Oldsagskommissio- 
nen 1809. Indberetninger ved J. Kornerup 1892-94 
(kalkmalerier), Harald Harpøth 1893 (kalkmalerier), 
Harald Harpøth 1893-94 (dagbøger over reparationer 
ved Merløse kirke), Chr. Axel Jensen 1910 (inventar), 
Johs. Hertz 1971 (tårnknap), Mogens Larsen 1972 og 
1985 (inventar), Robert Smalley 1974 (kalkmalerier), 
Marie-Louise Jørgensen 1981 (inventar), Ole Dufour 
1987 (inventar), Ole Dufour 1990 (våbenhusloft). Pe
ter Zeeberg har været konsulent vedrørende latinske 
indskrifter. - Bygningsbeskrivelse ved Mogens 
Vedsø, kalkmalerier ved Ebbe Nyborg, inventar ved 
Marie-Louise Jørgensen og gravminder ved Lars 
Grambye. Redaktionen afsluttet 1994.

Tegninger. NM2. Prospekter og plan ved J. D. Her
holdt 1850. - Tryk af prospekt ved J. Kornerup 1854.
- Detalje af tårngalleri ved Heinrich Hansen, udat. - 
Plan, snit og opstalt ved F. Uldall 1860. - Prospekter 
[ved F. Uldall?] 1863 og udat. - Tryk af stolegavle ved 
F. Uldall, udat. - Plan og opstalt, usign., udat. - Pla
ner, snit og opstalter ved H. B. Storck 1888. - Må
leblade, opmålinger af detaljer og restaureringsfor- 
slag af detaljer vedr. bygning og inventar ved H. B. 
Storck [og Harald Harpøth m.fl.] 1888-95. - Restau- 
reringsforslag med plan, snit og opstalter ved H. B. 
Storck 1892. - Akvareller af interiør med kalkma
lerier ved H. B. Storck, udat. - Akvareller af kalk
malerier ved J. Kornerup 1892-94. - Prospekt ved J. 
Kornerup 1893. - Opmåling af vinduesramme ved V. 
Koch 1893. - Plan, snit og måleblad af muret grav 
ved Harald Harpøth 1894. - Tegning af kirkegårds- 
portal ved V.J. Mørk Hansen 1898. - Plan af kirke
gård ved L. Petersen 1905. - Plan af kirkegård, 
usign., udat. - Plan ved C. G. Schultz 1936. - Teg
ning af sten med palmetornament ved I. Arthur-Niel- 
sen 1958. - Formsten, usign., udat. - Opmålinger af 
gulvfliser, gravflise og munkesten med indridsning 
ved Birgit Als Hansen 1977-78. - Tryk af restaure- 
ringsforslag vedr. klokkehuset ved Karl Sørensen og 
Leif Bahn 1978. - Tryk af restaureringsforslag vedr. 
tvillingtårnet ved Karl Sørensen og Leif Bahn 
1978-80. - Plan og rekonstruktioner ved M. Vedsø 
1994. - Kgl.Bibl. 2°. 61 og 66. Johan Gottfred Burman 
Becker: Tegninger af Danske Kirker, Monumenter, 
Døbefonter, Gravstene og andre mærkelige Alder- 
domslevninger. - Kunstakademiets bibliotek. Projekter

til kirkegårdslåger, klokkehus, våbenhus, bemaling 
af lofter, rekonstruktion af galleri samt inventar ved 
H. B. Storck [og Harald Harpøth] 1892-95. - Privat
eje. Eksteriør sign. FL (18)75. - Stolegavle i skitsebog 
ved F. Uldall 1861. - Detaljer i skitsebog ved J. Vilh. 
Petersen 1875.

Notebøger. NM2. J. Kornerup II, 43; VI, 56, 79f.; 
VII, 21f., 34f.; X, 13; XIV, 7f. og XVII, 87. - F. Ul
dall I, 107f. - C. M. Smidt XXVII, 19-25. - J.J. 
A. Worsaae XX, 40.

Litteratur. ÆldNordArch. 2. samling 4 rk. - 
A. Knudsen: Tveje Merløse Kirke, Danmarks eneste 
Fraadstenskirke med Tvillingtaarne. Dens Historie, 
Udseende og Restauration, Holbæk 1896 (Knudsen).

1 SRD IV, 473. DiplDan., DaRigBr. 1. rk. III, nr.
253.
2 M. Mackeprang: Tveje Merløse - Fjenneslev, i Årb- 
OldkHist. 1907, s. 45.
3 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. IV, nr. 104.
4 Roskildebispens jordebog s. 160.
5 Roskilde kapitels jordebog s. 86 og 217.
6 Holger Fr. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 
439.
7 Landebogen s. 157.
8 RA. DaKanc. A 28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedr. kirker og sognekald.
9 RA. Rtk. 2243.281. Sjællands stifts renteskriverkon
tor. Specifikation over konge- og kirketiender.
10 Kronens Skøder IV, 391.
11 12.juli 1729 testamenterede Christian Hellegaard 
bl.a. til sin søsterdatter og kaptajn Barfoeds søn, der 
var opkaldt efter ham, ...600 rdl., som skulle blive 
stående i hans gård, tillige med Merløse kirke på 1. 
prioritet (jfr. note 112). Sml. Albert Thomsen: Hol
bæk Købstads Historie, 1936-42, I, 429, 434 og 439.
12 RA. DaKanc. F47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
13 Jfr. note 12 og RA. DaKanc. A30. 1809. Fortegnel
ser over kirker og disses ejere.
14 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman II, 1773, jfr. DaAtlas s. 170.
15 Jens Peter Jensen: Af Jacob Hansens Erindringer, i 
ÅrbHolbæk 1933, s. 18.
16 Andrea E. Sørensen: Fra Tveje Merløse Kirke, i 
ÅrbHolbæk 1951, s. 88, jfr. også Knudsen, s. 8.
17 Knudsen, s. 14 og LA. Pastoratsarkivet. Sognepræ
stens korrespondancesager.
18 LA. Kgl. bygningsinsp. Storck. 1892-95.
19 Ved embedet. Kirkeprot. 1950-(84).
20 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager og 
note 18.
21 RA. Rtk. 1713-19. Sjællands stifts kirkergsk. og 
NM2 Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til Thu
rah og Hoffman II, 1773.
22 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. 1729-
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1818 og Ved embedet. Tjæreby. Fr.borg amt. Kalds- 
bog 1738.
23 LA. Pastoratsarkivet. Kirkebog for Merløse. 1698- 
1814.
24 Knudsen, s. 14.
25 LA. Tuse og Merløse hrdr.s provsti. 1824-1900. 
Synsforretningsprot.
26 Restaureringen har efterladt sig et usædvanlig rig
holdigt dokumentationsmateriale i form at talrige 
tegninger og notater samt to restaureringsdagbøger 
ført af restaureringens konduktør, arkitekt Harald 
Harpøth; desuden er korrespondancen mellem denne 
og H. B. Storck bevaret (i NM2). Vedr. restaurerin
gen i øvrigt, se s. 2972.
27 Murværket blev senere overpudset; på tårnenes 
mod hinanden vendende sider er konstateret puds på 
østhjørnerne, der senere, formentlig o. 1450, blev 
dækket af en forhøjelse af muren mellem de to tårne 
(jfr. s. 2966).
28 Nu i kirkens »museum« i tvillingtårnenes tredje 
stokværk.
29 Frådstenen lod sig langt lettere forarbejde til brug i 
piller og arkadebuer samt andre muråbninger.
30 Branden har fundet sted før indbygningen af korets 
hvælv, idet døren blev tilmuret senest ved dettes op
førelse.
31 Det er næppe tilfældigt, at den øvre afslutning er 
sammenfaldende med det udvendigt synlige materia
leskift mellem kamp og frådsten.
32 Syddøren blev midlertidigt genåbnet ved restaure
ringen og bjælkeoverdækningen udtaget; en af bjæl
kerne opbevares i kirkens »museum«, jfr. note 28.
33 V. Koch: Vinduesrammer af egetræ, i ÅrbOldk- 
Hist. 1898, s. 63-65.
34 Niels Bonde et al.: Dendrokronologiske daterings- 
undersøgelser på Nationalmuseet 1994, i Arkæologi
ske udgravninger i Danmark 1994, under udgivelse.
35 Spor af lignende gavldekorationer træffes kun sjæl
dent. Et eksempel kendes fra Å kirke (DK. Born
holm s. 141).
36 Tilsvarende aflastningsbuer findes ved enkelte an
dre sjællandske kirker, jfr. Vallekilde (s. 2481).

En sætning i murværket har forårsaget en deforma
tion af cirkelslaget og en delvis udskridning af stik
kets nordligste del. Sporene heraf er delvis udslettede 
ved restaureringen 1893-95.
37 Betegnelsen skal ikke nødvendigvis opfattes bog
staveligt, idet der ganske vist en tid lang, frem til 
H. B. Storcks restaurering, var ophængt klokker her, 
men det behøver ikke at være den oprindelige funk
tion af de to tårnstokværk, der er meget snævre og 
kun vanskeligt levner plads til dette formål.
38 Ved restaureringen øgedes kuplernes højde en 
smule (sml. fig. 12 og 16), således at skaftet under 
tårnknapperne i dag fremtræder kortere end før re
staureringen.

Fig. 64. Kværnsten i skibets nordmur nær østhjørnet 
(s. 2956). NE fot. 1994. - Millstone in the north wall of 
the nave, close to the east corner.

39 Tilsvarende har det nedre stokværk i tårnanlæg
gene i Vallekilde (s. 2481) og Tårnby (DK. Kbh. Amt 
s. 281 og Elna Møller: Taarnby, i NMArb. 1946, s. 
39-46) samt herskabsgalleriet i Viskinge (s. 1861) væ
ret overdækket med flade trælofter.

På Heinrich Hansens plan af kirken i »Danske Min
desmærker«, tavle VI, fig. II (det pågældende hefte 
udkom 1862), er indtegnet tre krydshvælv adskilt af 
brede gjordbuer, og disse omtales tillige i den ledsa
gende tekst af J.J. A. Worsaae. Nogle år tidligere 
(1859) skriver Worsaae i en notebog, at tårnrummet 
havde fladt loft, mens F. Uldall (1864) i sin beskri
velse af kirken omtaler, at hvælvene i tårnrummet var 
fjernede for få år siden, hvilket han gentager nogle år 
senere i F. Uldall: Om de danske Landsbykirker og 
deres Istandsættelse, i KirkehistSaml. 2. rk. IV, 
1867-68, s. 116. Ligeledes anfører J. B. Løffler: Udsigt 
over Danmarks Kirkebygninger fra den tidlige Mid
delalder, 1881, s. 145, at hvælvene i tårnrummet var 
fjernet fa år tidligere.

Det må derfor undre, at H. B. Storck ikke regi
strerede spor af hvælv i tårnrummet - ikke mindst 
under indtryk af de mange iagttagelser der ellers blev 
gjort.

Den sandsynligste forklaring er, at hvælvene på 
Heinrich Hansens plan skyldes en fejlagtig analogi
slutning til forholdene i Fjenneslev kirke, hvor hvæl
vene i øvrigt næppe heller var bevarede på tidspunk
tet for hans opmåling af dens plan til »Danske Min
desmærker«, tavle VI, fig. I (jfr. DK. Sorø s. 326). 
Worsaaes tilhørende beskrivelse refererer da forment
lig til Hansens plan og ikke til hans egne iagttagelser 
tre år tidligere, ligesom Uldall, og senere Løffler, kan 
have sin viden fra »Danske Mindesmærker«.
40 Hvorvidt trappen, som den nuværende, forløb 
langs nord- og vestmuren med udgangspunkt umid



3008 TVEJE MERLØSE KIRKE

delbart inden for norddøren, er uvist, men udhug
ningens eller nichens udstrækning mod syd i 2. stok
værk (jfr. fig. 6a), sandsynliggør dette. Udformnin
gen bliver herved nært beslægtet med tårntrappen i 
Vallekilde kirke (s. 2481).
41 »Imellem Pillerne ... er efter disses Opførelse det 
lille, tildels bevarede Galleri indsat, - men længere 
kan man ikke komme. At dette Galleri er saa skrøbe
ligt kan jo netop hidrøre fra dets senere Tilføjelse, 
dets Mangel paa Forbindelse med den øvrige Kon
struktion. Ifald at der har været to til, have disse væ
ret yderligere udsatte for at dratte ned, idet en ringe 
Udskydning af Taarnmurene mod Nord og Syd har 
været tilstrækkeligt til at medføre Katastrofen - og at 
Taarnmurene virkelig have givet sig i de nævnte ret
ninger, er der nok heller ingen Tvivl om.« Uddrag af 
brev af 26. juni 1894 fra H. B. Storck til Harald Har- 
pøth.
42 Kragbåndets forbandt med pillen blev registreret i 
nord, mens det søndre bånd var fjernet uden under
søgelse 1892. Den ved undersøgelsen udførte opmå
ling viser, at kragbåndet sandsynligvis var anbragt 
ved pillens opmuring, omend en senere indmuring 
ikke helt kan udelukkes. Til gengæld forekommer en 
sten indlagt mellem kragbåndet og buens vederlag 
sekundær, dvs. samtidig med ændringen af galleriåb
ningen, jfr. nedenfor.
43 Fremkom bl.a. ved genåbning af vestdøren og ski
bets vestligste sydvindue. Søjleskaftet synes bort
kommet, mens de øvrige stykker opbevares i kirkens 
»museum«, jfr. note 28.
44 En sådan placering giver en visuel lighed med ap- 
sisbuen i Vallekilde (s. 2479), omend denne har væ
sentlig større dimensioner.
45 Dette forhold bemærkes af Harald Harpøth i et 
brev 30. juni 1894 til H. B. Storck.
46 En enkelt bue ville have toppen anbragt for højt i 
forhold til loftet i skibet, mens to buer let ville kunne 
indpasses, idet loftet ved restaureringen blev anbragt 
med den lavest mulige placering, men oprindelig kan 
have ligge en smule højere. I øvrigt synes den op
rindelige brystning at have været lavere end den nu
værende, hvilket da tillige må gælde søjlerne place
ring.
47 Et forsøg på dendrokronologisk datering af det 
nævnte tømmer gav intet resultat.
48 Der kan være en mindre tidsforskel mellem kor og 
skib (jfr. s. 2956).
49 Beckett: DaKunst I, 46f.
50 Vallekilde s. 2480. Et andet lighedspunkt mellem 
de to kirker er triumfmurens aflastningsbue.
51 C. G. Schultz: Bidrag til de danske Tvillingtaarnes 
Udviklingshistorie, i AarbKbh. 1935, s. 126-27 og 
DK. Kbh. Amt s. 1288.
52 DK. Kbh. Amt s. 907 og s. 280-82.
53 Beckett: DaKunst I, 53, jfr. note 51.

54 S. Pauls kirke i Worms samt kirkerne i Alsheim, 
Dittelsheim og Guntersblum. Joh. Reiske: Die Mit- 
telalterlichen Turmhelme Rheinhessens, Greiffenberg 
in Schlesien 1933, s. 18f.
55 V. Koch: Om normanniske og irske Bygningsfor
mer i danske Kirker, i ÅrbOldkHist. 1895, s. 229- 
251, specielt s. 244.
56 Kjeld de Fine Licht: Motivforskydninger. Betragt
ninger over arkitektoniske fællestræk i italiensk og 
dansk højmiddelalder, i Kirkens bygning og brug. 
Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 65.
57 Jfr. Olaf Olsen: Sankt Mikkel i Slagelse, i NMArb. 
1972, s. 142-43.
58 Dette fænomen er behandlet af Henrik Jacobsen: 
Romanske vesttårne, deres indretning og funktion, 
Stockholm 1993, s. 74.
59 Jfr. Viskinge s. 1865.
60 Vinduet ses ikke på J. Kornerups tegning af kirken 
fra det nævnte år.
61 NM2. Håndskriftsaml. Larsen 1842
62 Våbenhuset var nært beslægtet med våbenhuse i 
Solbjerg (s. 1073), Bakkendrup (s. 1221) og Odden (s. 
2092).
63 Pillernes udformning skal næppe regnes som for
beredelse til en nedrivning af tårnene med efterføl
gende overhvælvning af skibets vestligste del. Over 
de vestlige falses kragbånd (jfr. fig. 11c) var indføjet 
murværk, der rejste sig lodret op under tårnenes ar
kadebuer.
64 En tilsvarende indretning til ophængning af messe
klokken må have været at finde ved adskillige kirker, 
men er nu tilsyneladende kun sjældent bevaret. Tin
der med en fladbuet gennembrydning i S. Hans i 
Stege (DK. Præstø s. 208-09) og Kvanløse (s. 111 fig. 
1) har formentlig tjent til ophængning af en messe
klokke, og dette må også gælde den nedrevne Hospi- 
talskirke i Slagelse (DK. Sorø s. 236), mens et †mes- 
seklokkespir i Sønder Dalby (DK. Præstø s. 577-78) 
har været væsentlig større, nærmest af »fynsk« type.
65 Udhugningerne var til stede allerede før restaure
ringen og stammer derfor ikke fra en midlertidig af
stivning af tårnene under denne.
66 Jfr. en beslægtet, nu fjernet, konstruktion i Färlöv, 
Skåne. Sej. Kornerup: Gamle danske Landsbykirker 
med Tvillingtaarne, i ÅrbOldkHist. 1869, s. 20-22 og 
fig. 2.
67 RA. Rtk. 1713-19. Sjællands stifts kirkergsk.
68 Jfr. skitser vedj. D. Herholdt, dateret 4. juni 1850, i 
NM2. Hovedparten af ankerforskudene bibeholdtes 
ved restaureringen 1893-95.
69 Jfr. fig. 6 og 8-11 samt note 18.
70 Sidstnævnte hører til sjældenhederne i tidens re
staureringer og gennemførtes da heller ikke uden 
modstand fra lokal side.
71 De to typer af fliser kendes dels fra Butterup (s. 64) 
og Hagested (s. 532), dels fra Butterup (s. 64), Svin-
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ninge (s. 716) og Særslev (s. 1695). De ialt fem flise
fragmenter opbevares i kirkens »museum«, jfr. note
28.
72 LA. Merløse herreds provsti. 1803-08. Kirkesyns- 
forretn.
73 Samme motiv kendes fra Føvling kirke (DK. Ribe 
s. 2776). I kirkens »museum«, jfr. note 28.
74 Ruden vender i sin nuværende opstilling »forkert«, 
idet glassets bemalede side er vendt udad - bort fra 
rammens fals. Dette er formentlig sket af »udstil- 
lingstekniske« årsager ved anbringelsen i museets ud
stilling.
75 Om malerierne generelt: Magnus-Petersen: Kalk
malerier, s. 105-06; Beckett: DaKunst I, 276f., II, 
345f.; Nørlund-Lind: Kalkmalerier, kat. nr. 20; Dan
ske Kalkmalerier, red. Ulla Haastrup og Robert Ege
vang, Romansk tid 1080-1175, 1986, s. 146f., 154f., 
199 og Gotik 1375-1475, 1985, nr. 63 (uden side), Xlf.
76 Kornerup beretter 1894 om restaureringen af de ro
manske malerier i kirkens østparti: »Ved opfrisknin
gen af maleriet anvendte jeg en overstrygning af for
tyndet vandglas, hvilket befæstede de gamle omrids 
og gjorde dem tydeligere. Iøvrigt brugte jeg mest 
tynde, såkaldte lazurfarver, som ikke dækkede men 
opfriskede de gamle malerier. Grunden, som viste sig 
at have været stærkt blå, var imidlertid så afskallet, at 
den måtte fornys, når restaureringen skulle være kor
rekt, navnlig når den oprindelige farvesammenstil- 
ling atter skulde fremkaldes. Dog holdtes den blå 
farve såvelsom det øvrige meget afdæmpet«. I vest
enden søgte han »at indskrænke restaureringen til det 
mindst mulige. Da man imidlertid efter min mening 
kan frygte, at sådanne 700’årige svagt fremtrædende 
billeder, som nu atter udsættes for lyset, kunne 
svinde helt bort, har jeg søgt at fæste omridsene med 
vandglas og ubetydelig farve«.
77 Således Nørlund-Lind s. 255. Behandlingerne i 
værket Danske Kalkmalerier, Romansk tid 1080- 
1175, 1986, tager ikke stilling til spørgsmålet.
78 Det beskedne antal sidefigurer er enestående på 
Sjælland, hvor der normalt findes to ved hver side. 
Figuren i syd har snarest været Johannes apostel men 
kan have været Johannes Døberen, som ses (med 
skæg) i Vester Broby (Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 
263).
79 Unøjagtigheder og forglemmelser på akvarellen 
kan eventuelt skyldes, at Kornerup i sin gengivelse af 
det fundne var stærkt generet af den da endnu stående 
altertavle (jfr. fig. 27). Regnbuen anes på Storcks fo
tografier, der ikke tillader nogen sikker vurdering 
med hensyn til glorien. Den er på akvarellen vist 
uden kors. En lille hvælvet flagresnip ved højre fod er 
måske konstateret 1973; den ses hverken på akvarel 
eller gamle fotografier.
80 Dobbeltkonturen er udeladt på Kornerups akvarel, 
ligesom den var det i hans opmaling.

Fig. 65. Skibets nordvesthjørne med nordligste tår
narkade og udsnit af vestvæggens kalkmalede ud
smykning efter hvælvets nedrivning (s. 2962, 2969 og 
2980; sml. fig. 10b og 36). Otto Conr. Greve fot. 
1893. — North-west corner of the nave with the northern 
tower arcade and mural paintings on the west-wall after 
demolition of the vaults (cf. figs. 10b and 36).

81 Motivet genfindes i Sønder Jernløse (s. 140) og 
Roskilde S. Ib’s kirke (DK. Kbh. Amt s. 54).
82 Ærkebisperne har nære paralleller i Hagested kirke 
(s. 536) og en række andre sjællandske og skånske 
korbuedekorationer. Se Nørlund-Lind: Kalkmalerier 
s. 86f.
83 Ifølge Kornerups indberetning 1894 lod det neder- 
ste af den nordre ærkebiskop sig »nogenlunde ud
finde« i forbindelse med restaureringen, mens han i 
syd måtte rekonstruere efter nordsiden og det tilsva
rende motiv i Hagested kirke.
84 Kornerup nævner intet herom, men på fotografiet 
af kirkens interiør før hvælvenes fjernelse (fig. 27) 
anes en sådan bort tillige med andre stumper af sam
menhørende maleri.
85 Kornerup omtaler den som en stærk blå. Den var 
imidlertid »så afskallet, at den måtte fornys, når re
staureringen skulle være korrekt, navnlig når den op
rindelige farvesammenstilling atter skulle fremkal
des. Dog holdtes den blå farve såvelsom det øvrige 
meget afdæmpet«.
86 Se Peder Bøllingtoft: Undersøgelser af mål, plan
lægning og konstruktion i monumentalmalerierne 
(Idensen ved Hannover). I Wandmalerei-Schäden. 
Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen,
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Hannover 1990, s. 94f. Om kalkmaleriernes teknik 
generelt Ulla Haastrup i Danske Kalkmalerier, Ro
mansk tid 1080-1175, 1986, s. 28f. og Reclams Hand- 
buch der künstlerischen Techniken 2. Wandmalerei 
Mosaik. Stuttgart 1990.
87 Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 64, 80, 108, hvor 
apsisbilledet opfattes som en svagere gentagelse af 
Sæby kirkes. Se også Ulla Haastrup: Fristelsen i Jør- 
lunde, Den iconographiske Post 1975, nr. 2-3, s. llf. 
og Danske Kalkmalerier, Romansk tid 1080-1175, 
1986, især s. 53f.
88 Syd for kampgruppen er intet i behold udover et 
stykke maleripuds bag den kæmpende.
89 Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 99, 140. Se også Ei
gil Rothe: Rytterkampbillederne i Ål Kirke samt an
dre middelalderlige Kampscener i danske Kirker, i 
ÅrbOldkHist. 1908, s. 88, Danske Kalkmalerier, Ro
mansk tid 1080-1175, 1986, s. 154f. samt artiklen Tu- 
genden und Laster i Herders Lexikon der Christli- 
chen Ikonographie, 1968f. og Joanne S. Norman: 
Metamorphoses of an Allegory. The Iconography of 
the Psychomachia in Medieval Art. New York, Bern, 
Frankfurt, Paris 1983.
90 Jfr. artiklen Thomaszweifel i Herders Lexikon der 
Christlichen Iconographie, 1968f.
91 Kornerup nævner 1894 grovpudsen generelt, men 
da han ikke skelner mellem de romanske malefaser, er 
det muligt, at hans iagttagelser alene gælder skibet: 
»Kirkens vægge har fra først af været beklædt med en 
mager, grov kalkpuds, hvori der er hakket en 
mængde små trekantede huller til befæstning af en 
ovenpå den første puds anbragt tynd og fin kalkmør
tel«.
92 Udover de ovenfor omtalte rester af stuk kan næv
nes spor på den søndre tvekæmpers glorie, på mod
standerens skjoldbule og skjoldrand og på nordvæg
gens vestligste scener, hvor hovedbeklædning og 
dragtbræmme viser behugning til stukkens fæstnelse.
93 Se Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 110 og Ulla Haa
strup: Fristelsen i Jørlunde, Den iconographiske Post 
1975, nr. 2-3, s. llf.
94 Foruden gennem det her gengivne fotografi og 
Kornerups akvarel kendes malerierne fra et skitse- 
mæssigt snit (usigneret) imod koret (i NM).
95 Ydmygheden optræder da formentlig som personi
fikation af kirken (ecclesia) og Kristi mystiske brud 
(jfr. også det nævnte Mariabillede). Kongen kan 
eventuelt fremstille den modsvarende last, hovmodet 
(superbia). En sådan modstilling af dyder og laster 
kendes både fra udlandets gotiske katedralskulptur og 
fra småkunsten, således den såkaldte Kaiserpokal i 
Osnabrück. Se Chr. Dolfen (udg.): Der Kaiserpokal 
der Stadt Osnabrück, Osnabrück 1927, især s. 17f., 
samt Folke Nordstrom: Virtues and Vices on the 14th 
Century Corbels in the Choir of Uppsala Cathedral, 
Stockholm 1956, især s. 48f.

96 Jfr. disse i Danmarks Kirker og Ulla Kjær: Hver
ken fugl eller fisk, ICO-Iconographisk Post nr. 1, 
Stockholm 1985, samt Danske Kalkmalerier, Tidlig 
gotik 1275-1375, 1989, specielt artiklerne s. 138f.
97 Nogen usikkerhed knytter sig til indskrifterne, 
hvoraf Kornerup hovedsagelig gengiver de første 
ord. Et enkelt sted oplyser han udtrykkeligt, at kun 
det første af indskriften var læseligt, men generelt 
synes han nok at have fundet det for arbejdskrævende 
at gengive teksterne fuldtud.
98 I Dråby er korhvælvets gammeltestamentlige be
retning fordelt på ti scener. Jfr. også Knud Banning: 
Alfa og Omega. Et program i Lynge kirke. Den ico
nographiske Post 1973, nr. 2.
99 Indskriften, der gengiver Legenda Aurea, er her 
suppleret efter den fuldt bevarede i Dråby.
100 Ifølge legenden døbte Laurentius også andre i 
fængslet, men da Hippolyts historie er fortalt i syd
kappen, må det vel være hans dåb.
101 Dyrene, der tydeligt har sluttet sig til korindgan
gen, kan jævnføres med en lignende fremstilling på 
nordvæggen i Dråby kirkes vestfag.
102 Ifølge Kornerup var Dommedag malet »på den 
sædvanlige måde«. Magnus-Petersen, der i sin Be
skrivelse og Afbildninger af Kalkmalerier i Danske 
Kirker, 1895, ellers helt synes at bygge på Kornerups 
indberetninger, giver (s. 106) yderligere nogle detal
jer: »Engle blæse i Basuner, og de Døde staae op af 
Gravene; Maria og Johannes knæle foran Christus«.
103 Jfr. Knud Banning: Michael Sjælevejer, i Kirke- 
histSaml. 1971, s. 25f., især s. 39.
104 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 416, og DK. Maribo s. 810f.
105 DK. Kbh. Amt s. 382f., DK. Frborg. s. 1986f. og 
2548f.
106 Jfr. Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, Højbjerg 
1978, specielt s. 60f.
107 Helgenvalgets ensidighed kan dårlig skyldes, at 
alle de pågældende kirker var viet S. Laurentius og 
hans lidelsesfæller. Hvor deres legender ikke har væ
ret udførligt gengivet, har malerne næsten altid fun
det plads til en enkelt skildring af Laurentius’ eller 
Hippolytus’ martyrdød, senest også i Sigerslevvester 
kirkes nyafdækkede malerier. Se Kirsten Trampedach 
og Isabelle Mitka: Isefjordværkstedets kalkmalerier i 
Sigerslevvester kirke - et nyfund. I NM. Arb. 1990.
108 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman II, 1773.
109 Sml. samme kunstneres jævnaldrende udsmyk
ning i S. Nicolai kirke, Svendborg, og Skarp Salling 
(Ålborg amt), hvor Storck 1884 restaurerede kor og 
apsis, hvortil han tegnede alterbordsforside og -pry
delse af brændt ler med farvet glasur bestående af re- 
tabel med krucifiks. Tegning af H. B. Storck 1885 
gengivet i Tidsskrift for Kunstindustri 1887, s. 73.
110 DK. Sorø s. 716 med fig. 6. Sml. Chr. Axel Jensen: 
Lorents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk 1910,
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s. 3-20 og samme: Snedkere s. 114, sml. også Albert 
Thomsen: Holbæk Købstads Historie, Holbæk 
1936-37, s. 265-69.
111 I præsteindberetningen 1772 gengives indskriften, 
men den formodede, nu udviskede, signatur anføres 
ikke (note 108).
112 Christian Hellegaard testamenterede 12. juli 1729 
til sin søsterdatters og kaptajn Barfoeds søn, som var 
opkaldt efter ham,...600 rdl. ... (LA. Holbæk råd
stue. Fundatser, gavebreve mm. vedr. Holbæk kirke, 
skole og fattige 1613-1821).
113 Jfr. Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes 
Stempler og Mærker indtil 1943, 1943, s. 74.
114 27. jan. 1943 blev Burmeister og Wain i Køben
havn bombet af engelske jagerflyvere, som på hjem
vejen fløj over Merløse. For at undgå de tyske be
sættelsestroppers beskydning fløj de så lavt, at de kun 
med nød og næppe undgik trætoppene ved Merløse- 
gård.
115 NM. Korrespondacearkiv. Inv. 1892.
116 LA. Pastoratsarkivet. Sognepræstens korrespon
dance 1816..-. .68. Sognepræstens journaler 
1847-94.
117 LA. Pastoratsarkivet. Roskilde domkirke. Rgsk. 
1591-1676.
118 Jfr. RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsa
ger. Det forlød, at den var købt 1859 og opstillet af 
domkirkens daværende forvalter, jfr. brev af 21. nov. 
1894 fra Roskilde Stiftsskriverkontor til arkitekt Har-

Fig. 66. Landsbyplan 1784. - Villagemap.

pøth (NM. Korrespondancearkiv). I brev af 18. aug. 
samme år skrev V. J. Mørk-Hansen, at man på stifts- 
skriverkontoret ikke vidste, hvorfra fonten stam
mede.
119 I museets protokol (1955-4. kvartal) siges fonten, 
af uvis oprindelse, at være deponeret af Roskilde 
domkirke, som ejer den. I en ældre indførsel anføres, 
at den skulle, ifølge arkivalier i Stiftsbibliotekets ar
kiv, være indkøbt i Roskilde.
120 Jfr. Knudsen, der 1896 omtaler spor af reliefbog
staver i felterne.
121 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn. 
En oprindelig bund kunne eventuelt bekræfte en for
modning om stolens mulige opstilling som lektorie- 
prædikestol, således som det var tilfældet med den i 
Kirke Fjenneslev, hvor forholdene i flere henseender 
er beslægtet med Tveje Merløses. Sml. også Marie- 
Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdan- 
mark, i Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, især s. 95 med fig. 8.
122 S. 174 og DK. Sorø s. 688. Sml. F. Uldall: Om de 
danske Landsbykirker og deres Istandsættelse, i Kir- 
kehistSaml. 2. rk. IV, 1867-68, s. 132.
123 LA. Godsarkiver. Løvenborg, baroniet. Kirkerne 
vedr. 1721-1885.
124 Note 115. Udover trægitret opføres en armstol.
125 Jfr. note 18. Helligåndskirken i Kbh. ejede 1748 tre 
pengeblokke, af hvilke to var bevaret 1958, mens en 
tredje ansås for tabt (DK. Kbh. By s. 691).
126 Note 116. Ifølge Knudsen (s. 40) blev den gamle 
simple blok, som ikke havde været brugt i mange år, 
kasseret 1894.
127 Blandt Storcks restaureringsforslag (NM2) ligger 
forslag til et pulpiturpanel med fem felter rummende 
alle prædikestolens relieffer. Johannesrelieffets skæb
ne synes ikke kendt.
128 Jfr. program fra orgelindvielsen 1974 og †stemme- 
gaffel.
129 Indtil kirken fik orgel, må stemmegaflen have væ
ret anvendt af kirkesangeren til at finde salmernes be
gyndelsestoner.
130 Note 25. Ifølge Larsen omstøbtes den 1832 (note 
61).
131 RA. Rgsk. ældre end 1559: Fortegnelse over ind
krævede klokker.
132 Ifølge håndskreven tilføjelse i NM2.s eksemplar af 
Nyrop: Kirkeklokker s. 62, jfr. notat samme år (note 
25) at en ny klokke syntes nødvendig.
133 Jfr. Museet for Holbæk og Omegn. Årsberetning 
1992, Holbæk 1993, s. 20.
134 Afbildet i: Museet for Holbæk og Omegn. Årsbe
retning 1985, Holbæk 1986, s. 17.
135 Støbejernskorset er identisk med to andre på Fre
deriksberg kirkegård og i Værslev (s. 1956), jfr. Aase 
Faye: Danske Støbejernskors, 1988, kat. nr. 319, s. 
137f. med fig. 226.



Fig. 1. Prospekt af Kalundborg, set fra Gisseløre. Lavering i Frederik V.s atlas ved Johan Jacob Bruun 1753. Kgl. 
Bibl. - Prospect of Kalundborg, seen from Gisseløre.

KIRKERNE I KALUNDBORG

Kalundborg, der ligger i bunden af den dybe fjord 
mellem Røsnæs og Asnæs, bestod i middelalderen af 
to adskilte bysamfund. Det egentlige Kalundborg - 
højbyen - var befæstet og lå på en banke langs med 
naturhavnen bag Gisseløre. Den øst herfor liggende 
nederby eller Kordel voksede op mellem stranden og 
Møllebakken, langs vejen der landværts forbandt 
området med den øst herfor liggende del af Sjælland.1

Kalundborg nævnes første gang af Saxo (o. 1200).2
I forbindelse med hans skildring af begivenhederne o. 
1170 hedder det, at Esbern Snare på den tid byggede 
byen Kalundborg (urbem Kalundam) og herved befri
ede havnen for sørøvere. Ifølge de seneste undersø
gelser må hans initiativ have omfattet den allerede i 
middelalderen forsvundne vestborg samt en befæst
ning af bybanken,3 uanset meget taler for, at høj- 
byens kirke, Vor Frue, i modstrid med den traditio
nelle opfattelse først skal dateres til tiden efter Es- 
berns død 1204 (s. 3099). Det vides ikke, om der tid

ligere har været permanent beboelse på stedet. Det 
senere bysamfund er formentlig først vokset gradvis 
frem.

Det antages almindeligvis, at nederbyen, Kordel 
(in Cordale), som tidligst nævnes 1361,4 har udviklet 
sig af et fiskerleje, der var ældre end højbyen og 
havde kirkelig betjening i †S. Olai kirke på Møllebak
kens vestlige udløber. Vidnesbyrd om nederbyens al
der savnes dog fortsat.

Kalundborg gik i arv til Esbern Snares datter, Inge
borg, og da byen (Kalendeburgh) nævnes i Kong Val
demars jordebog, var den ifølge dennes købstadliste 
(o. 1240) blandt Sjællands større byer. I hvert fald 
overgås den med en afgift på 33 mk. kun af Roskilde 
og Næstved.5

Efter Ingeborgs død 1267 kom byen sandsynligvis i 
kronens besiddelse.6 1285 plyndrede den norske fri
bytter Alf Erlingssøn byen,7 og 1297 erobrede Erik 
Menved den tilbage fra sin broder, junker Kristoffer.8

Danmarks Kirker, Holbæk amt 203
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Fig. 2. Kort over Kalundborg fra Peder Hansen Resen: Atlas Danicus, Kbh. 1677. Vor Frue kirke ses som nr. 1, 
ruinerne af slottet nr. 2, ladegården, det tidligere franciskanerkloster nr. 3, S. Olai kirke nr. 4, sognepræstens 
residens nr. 5, latinskolen nr. 6, rådhuset nr. 7, tidligere S. Jørgens kirke nr. 8, torvet nr. 9, Præstegade nr. 14, 
Skibslågen nr. 15, Rykind nr. 16, Søgade nr. 17, Mellemgade nr. 20, Gisseløre nr. 21 og Munkesø nr. 25. - Map of 
Kalundborg in Peder Hansen Resen: Atlas Danicus (Copenhagen 1677). No. 1. Church of Our Lady (Vor Frue), no. 2. 
Castle ruins, no. 3. Granary, formerly the Franciscan monastery, no. 4. Church of St. Olai, no. 5. Residence of the parish 
priest, no. 6. The Latin school, no. 7. Town Hall, no. 8. Formerly St. George’s Church, no. 9. Market square, no. 14. 
Præstegade, no. 15. Ship’s gate, no. 16. Rykind, no. 17. Søgade, no. 20. Mellemgade, no. 21. Gisseløre and no. 25. 
Munkesø.

Kalundborg var pantsat i flere perioder i 1300’rne. 
Efter to forgæves belejringer indtog Valdemar Atter- 
dag 1344 byen, og i hans regeringstid udbyggedes og 
forstærkedes bymuren og østborgen (Kalundborg 
slot). Herefter indledtes en storhedstid, der varede 
ved ind i 1600’rne, og som havde sin baggrund i by
ens beliggenhed i rigets midte, en omstændighed der 
gjorde den velegnet til såvel rigsmøder som over
farts- og havneby.

Da slottet lagdes øde som følge af Svenskekrigene 
1657-60, forstærkedes byens stagnation: Højbyen og 
Kordel smeltede sammen med den tidligere forstad 
som handelsmæssigt tyngdepunkt. Efter 1800 vok
sede byen på ny og har for længst sprængt de gamle 
rammer.

Vor Frue synes altid at have været højbyens eneste 
kirke; dog fandtes på Kalundborg slot endvidere et 
†borgkapel, viet til S. Johannes evangelisten. Det næv
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nes tidligst 1437 og forsvandt med slottets nedrivning
1659.

Den middelalderlige †S. Olai var formentlig ældre 
end Vor Frue og sognekirke for både Kordel og land
distriktet mod nordvest; i en kort periode i begyndel
sen af 1500’rne var Vor Frue endda annekteret hertil. 
O.1240 grundlagdes et †franciskanerkloster vestligst i 
Kordel uden for højbyens Nørreport, og i forstadens 
østlige udkant fandtes fra slutningen af 1200’rne et 
†spedalskhedshospital, viet til S. Nicolai. Det †S. Jør
gens kapel, som tidligst nævnes 1401 var med sikker
hed knyttet til hospitalet. 1495 omtales endnu et †ka- 
pel, viet til Det hellige Kors. Det lå i nederbyens østre 
udkant mellem ovennævnte †S. Jørgens kapel og slot
tets tegllade.

Efter reformationen blev klostret og spedalskheds- 
hospitalet ophævet og S. Olai nedbrudt til fordel for 
en ny kirke i Raklev (s. 1375). Vor Frue var herefter i 
århundreder Kalundborgs eneste sognekirke. I 
1600’rne genopførtes †S. Olai imidlertid som begra
velseskapel og fungerede som sådan indtil nedbryd
ningen o. 1800. Med befolkningstilvæksten i nyere 
tid er behovet for kirker atter vokset, og tanken om 
en ny kirke i byens østlige del udmøntede sig mid
lertidigt i indretning af en kirkesal i gården Peters-

minde. Den efterfulgtes af den 1974 indviede Nyvangs 
kirke, hvortil knyttedes et nyt, selvstændigt sogn.

NOTER
1 Den seneste redegørelse for byens historie er Tore 
Nyberg & Thomas Riis, udg.: Kalundborgs historie, 
1-4, 1983-92.
2 J. Olrik & H. Ræder, ed.: Saxonis Gesta Danorum I, 
1931, s. 460; jfr. endvidere s. 199, 482; M. Cl. Gertz, 
udg.; Scriptores Minores Historiæ Danicæ I, 1917-18, 
s. 425.
3Johs. Hertz: Kalundborg. »Danmarks Carcas- 
sonne«, i NMArb. 1990, s. 79-93; samme: Kalund
borg, a Danish Mediaeval Fortified Town and Castle, 
i Chateau Gaillard, XIV, 1990, s. 195-211; Kalund
borgs historie, 4, 1992, s. 183-201.
4 DiplDan., DaRigBr. 3. rk. VI, nr. 41.
5 Svend Aakjær, udg.: Kong Valdemars Jordebog, 
1926-43, 1 II, 83.
6 Kalundborgs historie, 1, s. 20 og 4, s. 199 og 205.
7 Ellen Jørgensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi, 
1920, s. 123.
8 Gertz (note 2) II, 1918-20, s. 71.

Fig. 3. Kalundborgs bysegl o. 1400. Rigsarkivet fot. - 
The seal of Kalundborg c. 1400.
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Fig. 1. Kirken, set fra sydvest, fra Gisseløre. HJ fot. 1987. - The church, seen from the south-west, from Gisseløre.



KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE
ENGLISH SUMMARY s. 3285

Kirken nævnes første gang 1314, da den ifølge Peder 
Olsen (død o. 1570) brænder af ukendte årsager.1 I 
det sparsomt overleverede middelalderlige kildema
teriale omtales kirken tidligst 2.juli 1400,2 da brød
rene Jakob og Palle Kirt afhænder deres gods på Sjæl
land, hvoraf noget er pantsat til Vor Frue kirke i Ka
lundborg. En sognepræst ved kirken, hr. Lars, var 
1410 blandt medbeseglerne ved S. Gertruds gildets 
køb af noget gods.3 Det er muligvis den samme Lars 
Jensen, der var dronning Margretes kapellan og sog
nepræst i Kalundborg, og som 1389 opnåede et kano- 
nikat i Lund og stilledes et præbende sammesteds i 
udsigt.4 Hvorvidt de i 1291 og 13865 nævnte hen
holdsvis præst og sognepræst havde tilknytning til 
denne eller til S. Olai kirke, kan ikke afgøres.

Nogle år i 1500’rnes andet årti var kirken tilsynela
dende anneks til S. Olai,6 men efter dennes nedrivning 
og opførelsen af kirken i Raklev (s. 1375) blev Vor 
Frue igen Kalundborgs egentlige sognekirke.7

Kongehuset besad patronatsretten i middelalderen.8 
O.1666 var kaldsretten hos borgmester og råd,9 men 
kirkens regnskaber oplyser, at borgmester og råd til 
dels sammen med kirkeværgerne allerede 1649 og 
1656 forvaltede kirken og dens midler.10 I en indbe
retning fra 1791 om kirkens tilstand meddeles, at Ka
lundborg kirke er i forsvarlig stand, og at den »ejer 
sig selv«.11

Roskildebispens tredjedel af tienden af Kalundborg 
udgjorde o. 1370 seks pd. korn,12 en indtægt, som 
biskoppen med kapitlets samtykke 1433 pantsatte til 
en af byens rådmænd for 50 engelske guldnobler.13

Vi har efterretninger om to af kirkens kapeller: 1) 
Vor Frue kapel omtales i dronning Margretes gave
brev 8. dec. 1411.14 2) I S. Gertruds kapel afholdtes ret- 
terting 16. jan. 1472.15

Vor Frue kirkegård omtales 1442.16 På kirkegården 
blev der 1869 fundet en *fingerring af messing med 
graveret bomærke og sammenskrevet NG i ottesidet 
plade. Det forekommer sandsynligt, at ringen er ned
gravet på svenskekrigenes tid i slutningen af 1650’er- 
ne; den blev 1869 afleveret til Nationalmuseet (inv. 
nr. D536).

Kirken var viet Vor Frue, jomfru Maria.1 Vi har 
kendskab til seks middelalderlige altre i kirken. De 
skriftlige kilder giver os adskillige oplysninger, ikke 
om altergrundlæggelser (S. Annæ alter dog måske 
undtaget, jfr. ndf.), men om gods, der gives til af
holdelse af messer og årtider til sjælefrelse for giveren 
og eventuelt dennes slægtninge, døde såvel som le
vende, foruden mulige efterkommere. Gaven an

vendtes til underhold for den, der skulle forrette 
gudstjenesten foran altret.17 Andet gods købtes for at 
forøge alterpræstens udkomme,18 og desuden får vi 
oplysning om altergods gennem lejekontrakter,19 
pantsættelser20 og endelig, når det ene eller det andet 
alters gårde bruges som lokaliseringsfaktorer ved 
godstransaktioner, der vedkommer andre parter,21 el
ler når jordskylden indkasseres.22 Donator tager i en
kelte tilfælde højde for, at gaven til et alter ikke nød
vendigvis kan være tilstrækkeligt underhold for præ
sten, og bestemmer, at dersom messerne ikke kunne 
opretholdes - muligvis som følge af, at altrets gods 
ikke formeredes - kunne godset lægges til et andet 
alter i kirken,23 hvorved messer og årtider oprethold
tes.

Efter reformationen 1536 sløjfedes sidealtrene; al
tertavler og alterbilleder fjernedes eller overkalkedes. 
Var der orden i familiearkivet, kunne donatorers ar
vinger vinde det til messer givne gods tilbage,24 da 
disse jo ikke længere afholdtes. Andet altergods ud
lagdes til underhold for kirkens præst eller byens sko
leembeder.25

1) Vor Frue alter, højaltret, der stod i Vor Frue ka
pel, d.e. koret, fik skænket gods af Ellen Broch 
25. juli 1400 for afholdelse af daglig messe og årtid til 
frelse for sin egen og sine forældres sjæle. Præsenta- 
tionsretten synes Ellen Broch at have overdraget 
kongefamilien.26 8. dec. 1411 tildelte dronning Mar- 
grete i sit gavebrev altret 300 lybske mk. til oprethol
delse af daglig messe, foruden de allerede givne 300 
mk. Hele beløbet skulle investeres i gods, hvis afkast 
ville kunne sikre altrets opretholdelse - herunder køb 
af lys, og specielt det store vokslys nævnes.27

22. maj 1551 bestemtes det, at Joachim Bech, der 
havde vikardømmet ved Vor Frue alter, skulle give 
fire pd. rug og seks pd. byg til sognepræsten i Ka
lundborg. Efter Joachim Bechs død skulle vikariet, 
der omfattede ni gårde, henlægges til underhold for 
byens sognepræst.28

2) S. Annæ alter omtales 1442,29 da lensmanden på 
slottet hr. Joachim Fleming stadfæstede sin faders, 
den tidligere lensmand sammesteds, hr. Herman Fle- 
mings indstiftelse af en daglig messe og årtid til frelse 
for sig selv, sine forældre og sine efterkommere ved 
S. Annæ alter. Sidstnævnte forbeholdt patronatsret- 
ten for sig og den ældste person i sin slægt til evig tid. 
149630 solgte præst og evig vikar ved altret, hr. Peder 
Olsen, dettes ret til en gård i byen til den senere ærke
biskop Birger Gunnersen, der da var ærkedegn i Ros
kilde og sognepræst i Kalundborg.
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3) Senest 1465 havde 5. Erasmi alter faet overdraget 
en gård af Hans Rothe og dennes hustru, Bodil. I alle 
fald fik altrets værger 4. febr. et tingsvidne om, at en 
sådan tilskødning havde fundet sted.31 Altrets gods 
øgedes i den følgende tid,32 bl.a. betænkte borgme
ster Oluf Pedersen i april 1474 altret med to gårde i 
byen for messer og gudstjenester. Af gavebrevet 
fremgår det, dels at altrets værge hver fredag skal 
give de fattige peblinge hvedebrød til en værdi af en 
hvid, og dels at værgen skal sørge for at aflønne den 
pebling, der daglig forestår messen.33

Endnu 1585 og 1587 omtales jorder, der ligger til S. 
Erasmi alter.34

4) 5. Gertruds alter, der sikkert har stået i S. Ger
truds kapel, antagelig i søndre korsarm (se ndf.), om
tales første gang 6. jan. 1424, da en gård i Asmindrup 
blev tilskødet altret35 på sådanne vilkår, at donator 
skulle beholde alt altrets gods i nævnte landsby, som 
han har i leje, i sin og sin hustrus levetid. Altergodset 
formeredes i de følgende generationer på de allerede 
berørte måder. Altret havde tilknyttet en vikar - de 
to, vi kender, havde tilknytning til slottet som skri
vere - og det gods, der havde udgjort vikarens under
hold, udlagdes 1547 til skolemesteren, rigtignok først 
efter den daværende indehaver af vikardømmet, hr. 
Hans’ død. Bystyret havde dog først forsøgt at få det 
underlagt sognepræsteembedet.36

Gilder og lav i byerne oprettede undertiden altre, 
der opkaldtes efter deres skytshelgen. Et S. Gertruds 
gilde, der som i Helsingør37 kan have begravet og la
det afholde messer for ilanddrevne døde, nævnes før
ste gang 1395.38

5) Lars Henriksen i Skaftelev betænkte 11. maj 1458 
Helligkorsaltret med en ejendom til opretholdelse af en 
evig messe for sig og sin hustru samt for den afdøde 
hustru og afdøde børn.39 En vikar, præsten hr. Villads 
(død senest 1490),40 udlejede 1468 en af altrets gårde.41 
Om han har været sognepræst i Tømmerup kan ikke 
afgøres, men i alle fald i 1490’erne fungerede sogne
præsterne her som evige vikarer ved altret.42 Således 
overdrog bystyret 12. marts 1499 altret med dets ind
tægter og ejendomme til Tømmeruppræsten hr. Erik 
Mogensen mod, at han gjorde tjenester ved altret.43 
Endnu 1551 og 1587 bar et grundstykke i Kordel be
tegnelsen Helligkors alters jord.44

Helligkorsaltret eller lægmandsaltret har antagelig 
stået umiddelbart vest for korbuen ved indgangen til 
koret.

6) Guds legems alter omtales 1515 i et bytingsvidne, 
hvoraf det fremgår, at rådmand Hans Henriksens 
gård ved en tidligere lejlighed var blevet skænket til 
altret.45 1542 fik Kalundborgborgeren Thomas Skræd
der evig brugsret til en gård tilhørende Helliglegems- 
altret for sig og sine arvinger mod en årlig afgift til 
altret eller »till huilcken anden gudz thieniste« konge
lig majestæt måtte bestemme.46

Der kendes aftryk af to præsters seglstamper. Vi kan 
ikke afgøre, hvilken af de to sognekirker, de var til
knyttet. 1) Sognepræsten, hr. Didrik Dens segl, cir
kulært, 2,2-2,3 cm. Skjold med ukendeligt mærke. 
Omskrift med majuskler: »[S(igillvm)] Theoderic 
....hardi« (Segl for Didrik ....hard). Kendes i aftryk 
fra 1421.47 2) Præsten og provsten, hr. Olufs segl, 
cirkulært, 1,8 cm. Et stort O inden for en rosenkrans. 
Kendes i aftryk fra 1475.48

I sin Danmarksbeskrivelse fra 1654 nævner Jens 
Lauridsen Wolf, at det store tårn efter kirken kaldes 
Vor Frue spir, mens de omkringstående har navne 
efter S. Gertrud, S. Marie Magdalene, S. Anna og S. 
Katarina.49 Den smukke symbolik, hvorefter de fire 
vigtigste helgeninder fylkes omkring Gudsmoderen, 
har middelalderlige aner og står formentlig til dels i 
forbindelse med kirkens altre, idet to af de nævnte 
helgeninder foruden Vor Frue var repræsenteret som 
viehelgener (jfr. ovf.).50 Wolfs fremstilling kan dog i 
et vist omfang være lærd konstruktion, for nogen fast 
norm kendes ikke ifølge de ældste regnskaber. Heri 
kaldes »Vor Frue spir« oftest blot for »det mellem
ste«, ligesom de øvrige benævnes efter verdenshjør
nerne. Ganske vist omtales det nordre tårn 1615 som 
»Kattrine Thoren«; men 1665 og flere gange senere 
kaldes det »S. Knuds spir« efter den sammesteds op
hængte klokke.51 S. Gertruds spir træffes i regnska
berne tidligst 1669 og udpegedes 1675 som det søndre 
tårn.51 1627 kaldtes det imidlertid »korstårnet« efter 
prydelsen på spirets topstang.51 Siden restaureringen 
1867-71 bærer tårnene ifølge porcelænsskilte med sort 
skriveskrift, fastgjorte til loftsdørene, følgende 
navne: St. Anna (østre), St. Maria Magdalena (søn
dre), St. Gertrud (vestre) og St. Catharina (nordre).

Netop tårnene gav anledning til mange problemer. 
Reparation fulgte på reparation, og 1827 styrtede det 
midterste tårn sammen, kun fa år efter at kirken 
1820-22 havde gennemgået en hovedistandsættelse. 
Efter katastrofen 1827 blev kirken nødtørftigt istand
sat, og først ved en gennemgribende restaurering 
1867-71 blev midtertårnet genrejst. 1917-21 underka
stedes kirken på ny en omfattende renovering.

Efter midtertårnets fald og den efterfølgende op
rydning indrettedes kor og sakristi allerede oktober 
1827 til interimistisk gudstjeneste.52 Da kirkerummet 
1831-33 stod under restaurering, blev gudstjenesten 
henlagt til den store sal i Lindegården vest for kirken, 
mens koret fortsat fandt anvendelse til altergang.52 
1867-71 var der indrettet bedesal på rådhuset.53

Ifølge sagnet54 havde Esbern Snare ikke heldet med 
sig, da han ville bygge Kalundborg kirke. Imidlertid 
tilbød en trold ham sin hjælp på betingelse af, at Es
bern skulle meddele troldens navn, når kirken stod 
færdig. Hvis ikke han kunne opfylde kravet, skulle 
han give trolden sit hjerte og sine øjne. Arbejdet gik 
godt, og kirkens færdiggørelse nærmede sig. Da der
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Fig. 2. Kalundborgs middelalderlige højby med ruinerne af Esbern Snares vestborg i forgrunden, set fra luften, 
fra vest. Thorkild Balslev fot. o. 1980 - The medieval »high-town« of Kalundborg with the ruins of Esbern Snare’s west 
castle in the foreground. Aerial view from the west.

kun manglede en halv pille, blev Esbern Snare bange, 
idet han endnu ikke havde fået kendskab til troldens 
navn. Under sin fortvivlede vandring lagde Esbern 
sig til hvile på Ulshøj. Ud af højen lyder en trold
kvindes røst: »Ti stille, mit barn. I morgen kommer 
din fader, Fin, og giver dig Esbern Snares øjne og 
hjerte at lege med«. Nu vendte Esbern Snare fornøjet 
tilbage til Kalundborg, og da han så trolden komme 
med den halve stenpille, hilste han ham med navns

nævnelse. Herover blev trolden så vred, at han for
svandt op gennem luften med den halve pille, og der
for står kirken med kun tre og en halv stenpille. Et 
andet sagn55 fortæller, at kirkens fem tårne opførtes af 
Esbern Snare. Det højeste, der står i midten, rejste 
han for sin moder, og de fire for sine døtre. At den 
ene af døtrene var halt, blev afspejlet i, at det ene af 
spirene er mindre end de tre andre.
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Fig. 3. Kort over Kalundborg 1787, målt af C. Lønborg. Kobberstik i Peder Paludan: Beskrivelse over Staden 
Kallundborg, Kbh. 1788. Vor Frue kirke ses som nr. 1, rådhuset nr. 2, Den danske Skole nr. 3, Lindegården nr. 
4, sognepræstens gård nr. 5, S. Olai kirke nr. 6, torvet nr. 22, Adelgade nr. 23, Munkesøgade nr. 24, Præstegade 
nr. 26, Skibslågen nr. 31, de fattiges huse nr. 32, Munkesø nr. 39 og Gisseløre nr. 40. - Map of Kalundborg 1787. 
No. 1. Church of Our Lady (Vor Frue), no. 2. Town Hall, no.3. The Danish School, no. 4. Lindegården, no. 5. 
Residence of the parish priest, no. 6. Church of St. Olai, no. 22. Market square, no. 23. Adelgade, no. 24. Munkesøgade, 
no. 26. Præstegade, no. 31. Ship’s gate, no. 32. Almshouses, no. 39. Munkesø and no. 40. Gisseløre.

KIRKEN OG HØJBYEN

Den tidlige middelalder. Vor Frue kirke ligger på 
det højeste punkt (ca. 14 m over havet) i den 
engang befæstede højby, som i middelalderen 
voksede op på en banke langs med den beskyt
tede havn bag Gisseløre odde. Her var udgangs
punkt for overfarten til Jylland og tillige sam
lingssted for ledingsflåden, hvorfor bunden af 
den dybe fjord kaldtes Hærvigen.

Ifølge den klassiske, på Saxos beretning (s. 
3013) baserede opfattelse, er højbyen med til
hørende befæstningsanlæg grundlagt o. 1170 af 
Esbern Snare som led i sikringen af rigets vig

tige havne og overfartssteder på linje med Kø
benhavn, Vordingborg, Tårnborg, Sprogø og 
Nyborg. Han antages tilmed at have udstukket 
den endnu i sin kerne bevarede byplan med en 
øst-vestgående hovedgade (Adelgade) i midter
aksen af bybanken samt to parallelgader mod 
henholdsvis syd (Præstegade) og nord (Munke
søgade).56 Endelig regnes Esbern for at være 
kirkens grundlægger.

Tolkningen af Saxos beretning som et bemær
kelsesværdigt samlet stormandsinitiativ, omfat
tende to borge, by og kirke bør imidlertid mo
dificeres, bl.a. under hensyntagen til, at kirken 
formentlig først er rejst af datteren Ingeborg og
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hendes mand, Peder Strangesen, efter Esberns 
død 1204 (s. 3099). Vigtige er tillige de nyeste 
undersøgelser af byens befæstning, ifølge hvilke 
alene borgen vest for bybanken, ikke det senere 
slot ved højbyens østside, kan antages opført af 
Esbern.57

Den lavtliggende vestborg, som var afsondret 
fra bybanken ved en menneskeskabt grav, må 
primært være det militæranlæg, hvorved Esbern 
»rensede havnen for sørøvere«. Hvor omfat
tende hans indsats på bybanken har været er 
mindre klart. Denne halvø med adgang fra ned
rebyen i øst var fra naturens hånd velbeskyttet 
med stejle skrænter på fjordsiden og sumpede 
arealer mod nord. Arkæologisk påviste spor ef
ter grave og palisader kan være levn af en sup
plerende beskyttelse fra samme tid. Herved har 
bybanken fået karakter af en forborg, som man 
måtte passere på vej til den egentlige borg. Og 
dette areal, som måske i generationer havde væ
ret teltplads for ledingsflådens mandskab,58 
kunne nu tillige være både tilflugtssted og han
delsplads for den omkringboende befolkning.

Det kan være denne situation, som spejles i 
Saxos ord om Hake, der med sin flåde sejlede 
ind i Hærvig, »lod mandskabet gå i land og fyl
kede sit fodfolk på samme sted, hvor nu Esbern 
har bygget en borg, hvis virke kan skærme eg
nens bomænd og stænge de vilde vender ude«.59 
Saxo bruger her betegnelsen »oppidum« i mod
sætning til »urbs« ved omtalen af Kalundborg 
(s. 3013), og såfremt der er tale om andet end en 
sproglig variation, udtrykker den afvigende ter
minologi måske sondringen mellem den egent
lige borg og en befæstet småstad.60

Svarer den her skitserede situation til forhol
dene o. 1170, har der endnu ikke været nogen 
bebyggelse af betydning, endsige udstikning af 
det senere dokumenterede gadenet. Men med 
rigets sikring og den heraf følgende fredeliggø
relse var der skabt grundlag for et permanent 
bysamfund. Dette må have udviklet sig ganske 
hurtigt, når højbyen allerede o. 1240 var den 
tredjestørste afgiftsyder blandt sjællandske køb
stæder (s. 3013) og således egnet til grundlæg
gelse af et tiggermunkekloster.

Fig. 4. Kalundborgs middelalderlige befæstning, indtegnet med rødt på en moderne byplan. Rekonstruktionen 
af vest- og østborg samt højbyens fæstningsværker kombinerer udgravninger med 1600-tals byplanen fig. 5. 
1:4000. Tegnet af Johannes Hertz 1990, delvis efter Morten Aaman Sørensen. - Kalundborg’s medieval fortifications, 
marked in red on a modern town plan. The reconstruction of the west and east strongholds, and of defence works of the 
»high-town«, combines the testimony of excavations with the 17th century town plan, cf. fig. 5.
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Fig. 5. Plan og prospekt af Kalundborg før 1660. Syd opad. Kopi fra 1700’rne af ukendt †originaltegning. - Plan 
and prospect of Kalundborg before 1660. South above. 18th century copy of an unknoum †original drawing.

Kirken, der kan have haft et †trækapel? (s. 
3068) som forgænger, må ses i sammenhæng 
med det fremvoksende bysamfund og udgør 
ved sin beliggenhed i forborgen langs vejen til 
den egentlige borg en parallel til situationen 
andetsteds, bl.a. i Vordingborg og Søborg.61 
Højbyens dominerende monumentalbygning er 
næppe - uanset centralformen - opført som et 

kapel specielt beregnet for borgherren og hans 
husstand,62 men tænkt som samlingssted for 
hele byen. Dens placering tyder endvidere på, at 
kirken er ældre end fikseringen af højbyens tre 
parallelgader, hvis forløb i øvrigt markerer en 
naturlig, maksimal udnyttelse af den til rådig
hed stående plads.

Kirken ligger på bankens højeste sted, orien
teret efter verdenshjørnerne. Adelgaden, den

ældste af gaderne, markerer bankens midterakse 
som den naturlige vej fra porten i nordøst til 
borgen i vest. Den er formentlig ældre end kir
ken, hvis sydøstre dør bryder grundplanens 
symmetri af hensyn til forbindelsen med det tre
kantede torv, som er en udvidelse af Adelgaden. 
Der har været fremsat formodninger om eksi
stensen af en stormandsbolig for kirkens grund
lægger umiddelbart vest for kirken på den se
nere Lindegårds grund.63 Tanken om en kort og 
direkte vej herfra til kirkens vestportal, inden 
for hvilken der muligvis var indbygget et her- 
skabspulpitur, er tillokkende, men savner fore
løbig ethvert arkæologisk fundament.64 Hertil 
kommer, at den mest markante af bygningerne i 
vestborgen med gode argumenter er udpeget 
som borgherrens palatium.65
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Fig. 6. Indersiden af kirkegårdsmurens sydøstre del, jfr. fig. 11 (s. 3029). I baggrunden til venstre ses kirkeladen, 
til højre stenhuset (1480’erne) i Præstegade (s. 3034, 3024). NE fot. 1982. - Inner face of the south-east part of the 
churchyard wall, cf. fig. 1l. In the background on the left the tithe barn, on the right the brick-built house (1480s) in 
Præstegade.

Senmiddelalderen. I 1300’rne gennemgik Kalund
borg store forandringer.66 Valdemar Atterdag 
overtog 1344 den strategisk vigtige by efter to 
forgæves erobringsforsøg og tog herefter initia
tiv til den befæstning, som i sine grundtræk 
endnu var bevaret, da den ældste byplan blev 
nedtegnet før 1660 (fig. 5). Esbern Snares vest
borg mistede nu sin betydning til fordel for en 
borg i øst, der sikrede det lave terræn her og 
samtidig lå mere bekvemt i forhold til anløbs- 
stedet (Skibbroen) for en ny tids mere dybtgå
ende fartøjer. Bybanken blev o. 1360 omgivet af 
ringmure med tårne, rondeller og indre vægter
gang, som i et enkelt tilfælde er dendrokronolo- 
gisk dateret til 1356, jfr. endvidere kongens an
modning 1361 om tilladelse til at flytte francis
kanerklostret (s.d.), der lå for tæt ved fæstnin

gen. Senest ved denne tid var vandet i sumpen 
nord for bybanken stemmet op (Munkesøen), 
og der var anlagt voldgrave både ved bybankens 
sydside og omkring de to borge.

Hvornår bebyggelsen omkring kirken er re
guleret i overensstemmelse med det tredelte ga
denet, vides ikke. Den omstændighed, at de 
endnu delvis bevarede mure omkring kirkegår
den synes at have dannet en polygonal figur (jfr. 
fig. 11 og s. 3027) uden åbenlys koordinering 
med de flankerende gader, tyder på, at gadenet
tet kun gradvis er blevet fastlagt. Først fra 
1400’rne er der bevaret kilder, som refererer til 
Mellemgaden (Adelgaden), Strandgaden (Præ
stegade) og Søgaden (Munkesøgade);67 men da 
må de for længst have været en realitet. De nye
ste arkæologiske undersøgelser har således vist,
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at der i 1300’rne byggedes håndværkerboliger 
nord for Munkesøgade.68

Århundredet efter Valdemar Atterdags ny
ordning var højbyens storhedstid, da østborgen 
(Kalundborg slot) dannede ramme om flere 
rigsforsamlinger og bl.a. husede rigets arkiv. 
Bevarede oplysninger dokumenterer, at bebyg
gelsen omkring kirken i betydeligt omfang til
hørte personer med tilknytning til slottet, by
styret, gilder, kirken og udenbys repræsentanter 
for rigets styrelse.69 Således opkøbte Roskilde
bispen Peder Jensen Lodehat, som var rigets 
kansler, i årene omkring 1400 flere ejendomme, 
og i den bekræftelse, som lensmanden Joachim 
Fleming 1442 gav faderens gave til S. Annæ alter 
(s. 3017), omtales kongens stenhus, biskoppens 
gård og rådhuset. De nævnte ejendommes præ
cise plads er omdiskuteret; men det synes sik
kert, at biskoppens huse var de endnu delvis be

varede bygninger langs Adelgades nordside ud 
for torvet (jfr. fig. 17).

I Præstegade er bevaret to senmiddelalderlige 
stenhuse, som begge respekterer gadelinjen. Det 
ene er kirkeladen, efter hvis opførelse kirkegår
den fik tillagt et mindre areal ud for det hidti
dige sydøsthjørne (jfr. fig. 11 og s. 3034). Det 
andet er et markant stenhus over for kirkeladen, 
på hjørnet af et lille stræde, Skibslågestrædet 
mellem Præstegade og bymuren (jfr. fig. 6, 
22).70 Huset, hvis historie er relativt velbelyst og 
dendrokronologisk dateret til 1480’erne,71 op
førtes på en grund, som præsten i Rørby, Jep 
Andersen, købte 1483. Huset må være den ejen
dom han 1499 skænkede til bolig for vikaren ved 
S. Gertruds alter (s. 3018); herfra har denne haft 
bekvem adgang til kirken (og S. Gertrudskapel- 
let i søndre korsarm) gennem kirkegårdslågen 
ud for strædet.

Fig. 7. Plan af højbyen o. 1800. Udsnit af matrikelkort over Kalundborg, målt 1790 af C. Ehlers, kopieret 1810 af 
A. Rørbye. Kort- og Matrikelstyrelsen. - Plan of the »high-town« c. 1800.
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Fig. 8. Kirken, set fra torvet med »Hyhns hus« og til højre herfor husrækken mellem Adelgade og kirkegården 
(s. 3026). Fot. 1870’erne. - The church, seen from the market square with Hyhn’s house, and to the right of this the row of 
houses between Adelgade and the churchyard.

Den eftermiddelalderlige udvikling. I det væsentlige 
bevarede højbyen sin status indtil nedgangstiden 
efter Svenskekrigene 1657-60, som både med
førte slottets nedbrydning og deling af køb
stadsprivilegierne med nedrebyen Kordel. Høj
byen husede dog fortsat bystyret, hvortil kon
gen 1539 skænkede en af Roskildebispens gårde 
ved torvet som rådhus - en funktion, som denne 
såkaldte »bispegård« varetog indtil opførelsen af 
det nuværende rådhus 1854. Stenhuset i Præste
gade 23 vedblev at fungere som præstebolig - 
nu kirkens eneste - afbrudt af en periode i slut
ningen af 1500’rne og 1600’rne, da præsterne be
boede den store gård, Lindegården, vest for kir
ken.72

Gadenavnet Rykind nævnes tidligst i begyn
delsen af 1600’rne, bl.a. i forbindelse med en 
†stente i kirkegårdsmuren (s. 3032). Ifølge Re- 
sens bykort (fig. 2, s. 3014) betegnede det den 
vestre del af Præstegade, som da var omdannet

til en blindgyde, hvorefter forbindelsen til Adel
gaden forlagdes til et lille stræde, som udmun
dede i tværgaden vest for kirkegården.

1707-08 købte Lindegårdens daværende ejer, 
Carl Ahlefeldt, tre ejendomme mellem kirken 
og gården, hvorefter området forvandledes fra 
beboelse til haver, således som det fremgår af 
ældre bykort og endnu delvis er tilfældet.73

Ejerne af Lindegården har formentlig med ha
veanlægget bl.a. ønsket at skabe »luft« til fattig
husene ved sydsiden af Rykindstrædes lille 
»tarm«, hvor borgmester Thomas Jensen 1697 
genopbyggede 7 nedbrændte boder. Fattigvæse
net beholdt disse »Nyboder« indtil deres ned
rivning 1915. Også bebyggelsen langs kirkegår
dens nordside blev gradvis socialt deklasseret. 
Efter skolereformen 1814 overdroges fattigsko
len (Den danske Skole) i middelalderhuset ved 
nordvesthjørnet (nu ligkapel, s. 3039) til fattig
væsenet sammen med de tilgrænsende ejen
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domme langs Adelgaden, som rummede spin- 
destue og arbejdshus. Det var bl.a. disse lokali
teter, biskop Mynster fik forevist ved sine visi- 
tatsbesøg 1838 og 1847.74

Kirkens frilægning. Da kirkens hovedrestaurering 
nærmede sig afslutningen 1870, udtrykte Synet 
ønske om, at kirken måtte blive befriet for nogle 
af sine »mest trykkende Omgivelser« i nord og 
øst, hvor »saavel et daarligt Fattighus som en 
uheldig privat Bebyggelse i utilbørlig Grad 
skjuler og vansirer den herlige Kirke«. Endvi
dere anså man det for nødvendigt at skaffe friere 
tilkørselsforhold i vest, hvortil hovedindgangen 
nu var henlagt.75 Denne programerklæring dan
nede herefter ledetråd for behandlingen af kir
kens nærmeste omgivelser i hen ved et århun
drede.

Allerede året efter var man i færd med at etab
lere en holdeplads ved at planere en tidligere pri
vat have indkøbt til formålet (jfr. fig. 7, nr. 28),

Fig. 9. Kirken, set fra nordøst med fattiggårdens mur 
mod Adelgade i forgrunden (s. 3026). Fot. fra 
1890’erne. Byhistorisk Arkiv. - The church, seen from 
the north-east with the wall of the workhouse facing Adel
gade in the foreground.

og 1877 blev det vestligste af fattighusene, den 
middelalderlige skolebygning (»rektorboligen«) 
ved kirkegårdens nordvestre hjørne restaureret 
og indrettet til ligkapel (s. 3039).

1898 blev husene øst for kirken nedrevet, 
hvorved der åbnedes frit udsyn fra torvet til kir
ken (jfr. fig. 8 og 10). Det drejede sig dels om 
det såkaldte »Hyhns hus«,76 dels om to lave huse 
langs Adelgade (jfr. fig. 7, nr. 23-24), tilhørende 
fattigvæsenet, der efter afgivelsen af »rektorbo- 
ligen« havde ladet opføre et nyt muret fattighus 
mellem det middelalderlige stenhus og de ned- 
rivningsdømte bindingsværkshuse. Den østlig- 
ste del af de to grundstykker (matr. 311-12) ind
droges som en udvidelse af det gamle torv, 
mens resten - en have nærmest kirkegården - 
tildeltes fattiggården. Omkring denne gårds
plads og have opførtes en mur med udvendige 
spareblændinger, svarende til det nye fattighus’ 
mur mod Adelgaden (jfr. fig. 9). Sidstnævnte 
vakte imidlertid Synets overordentlige mishag, 
dels fordi den pudsede mur svarede så dårligt til 
kirken og samtidig lukkede for udsynet til kir- 
kegårdsmuren, dels fordi den forhindrede mu
lige planer om at flytte kirkegårdens østlåge 
længere mod nord.77

Muren blev stående, men dækkedes snart af 
forskellig bevoksning som en neutral baggrund 
for det lille trekantede haveanlæg, der afløste det 
gamle torv, og i hvis spids en mindesten for 
genforeningen 1920 afløstes af et monument for 
politikeren Ove Rode 1935 (1953 flyttet til Møl
lebakken).

Fra 1945 arbejdede menighedsrådet for en 
fuldstændig fjernelse af muren omkring gårds
pladsen til det tidligere fattighus (siden social
reformen 1933 omdannet til husflidsskole og 
samtidig iklædt empiredragt med bosserede pi- 
lastre og halvvalmet tag). 1950 vedtog byrådet 
nedrivningen, og man lod herefter havearkitek
ten C. Th. Sørensen udarbejde tegning til en 
samlet ordning af trekantarealet.78 Planen, som 
er dateret 27. nov. 1952, omfattede en stram 
geometrisk beplantning - et parterre, formet 
som otte diagonalstillede kæder af kvadratiske, i 
hinanden indflettede busketter (jfr. fig. 11 og 
31). Den lave beplantning, som udførtes 1953



KIRKENS OMGIVELSER I NYERE TID 3027

Fig. 10. Kirken, set fra torvet i 1900’rnes første årti. F. S. Jacobsen, Kalundborg, fot. Byhistorisk Arkiv. - The 
church, seen from the market square in the first decade of the 1900s.

under ledelse af anlægsgartner Otto Jensen be
står af stedsegrøn liguster, indrammet af den 
mere hårdføre berberis.

1957 besluttede byrådet at nedrive husflids- 
skolen. Holdningen til frilæggelser var imidler
tid nu en anden blandt sagkyndige. Allerede 
forud for trekantpladsens nyording havde arki
tekt Mogens Koch 1951 bl.a. fremhævet, hvor
ledes han så pladsen øst for kirken som et af de 
mest slående eksempler på, »hvor forkert det er 
at fjerne gammel bebyggelse i umiddelbar nær

hed af betydelige monumenter«.79 Trods indsi
gelser fra Det særlige Kirkesyn og arkitekt Ma
rinus Andersen blev nedrivningen af husflids- 
skolen alligevel gennemført 1962 »ene og alene 
for at forskønne kirkens omgivelser« (borgme
ster J. Hagemann-Petersen).80 Husflidsskolens 
tomt udlagdes som et grønt areal i henhold til 
forslag fra C. Th. Sørensen, hvis samtidigt 
fremsatte planer for en udvidelse af parkerings
pladsen vest for kirken dog ikke gennemfør
tes.81

KIRKEGÅRD

Vor Frue kirkegård nævnes tidligst 1442 (s. 3017), 
men er utvivlsomt jævngammel med kirken. Hvor
når man har etableret murede indhegninger er uvist; 
men de ældste af de bevarede stammer senest fra 
1400’rne. Vinkeldannede sokkelkvadre på syd- og 
vestmuren (fig. 15) tyder på, at indhegningen har haft 
polygonal form, før man udvidede kirkegården og 
rettede de pågældende murstykker ud i tilknytning til 
kirkeladen og skolen, begge opført o. 1500 (jfr. fig.

11). Egentlige arkæologiske undersøgelser på kirke
gården er dog aldrig foretaget, og fundet af en mid
delalderlig gravpotte (jfr. s. 3261) er eneste vidnes
byrd om ældre jordfæstelser på området.

I efterreformatorisk tid benyttedes kirkegården 
flittigt til gravlæggelser for byens mere velstillede 
borgere, eftersom mulighederne i den forholdsvis 
lille kirke hurtigt var udtømte, jfr. gravminder. Ud
videlsen af S. Olai kirkegård 1830-31 betød en væ
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Fig. 11. Skitseplan af kirkegården med dens nærmeste omgivelser. Stiplede linjer angiver formodede ældre 
†kirkegårdsmure (s. 3027). 1:500. Tegnet af MN 1995, bl.a. på grundlag af planer ved Marinus Andersen. - 
Sketch plan of the churchyard with its nearest surroundings. Dotted lines indicate presumed former †churchyard walls.

sentlig aflastning, og den seneste begravelse på Vor 
Frue kirkegård fandt sted 1887.

HEGNSMURE

Kirkegårdens hegnsmure er senmiddelalderlige, 
bortset fra nordsidens, som genskabtes 1963 på 
gamle fundamenter. De gamle mure er dog ikke 
samtidige, hvilket bl.a. fremgår af forskelle i de
taljerne. Endvidere er det som ovenfor omtalt 
tydeligt, at såvel sydmurens østligste del som 
vestsidens nordligste er flyttet i forbindelse med 
kirkegårdens udvidelse efter opførelsen af hen
holdsvis kirkelade (menighedshus) og præstebo
lig (ligkapel). Da disse må antages at stamme fra 
tiden o. 1500, markerer de samtidig en øvre tids
grænse for de ældste dele af kirkegårdsmuren.

Murene er af røde munkesten i munkeskifte 
og hviler på en syld af marksten, der navnlig er 
synlig på ydersiden, hvor jordsmonnet falder. 
Den udadvendte afdækning er af munke og 
nonner, men stammer i øvrigt hovedsagelig fra 
nyere tids istandsættelser.82

Østmurens nordligste del (fig. 11, a) er velbe
varet mod kirkegården (fig. 12), men skalmuret 
på størstedelen af ydersiden (jfr. fig. 13). Inder
siden er foroven prydet med et savskifte af veks
lende røde og sortbrændte sten, som det kendes 
fra adskillige middelalderlige hegnsmure ved 
landsbykirkerne.83 Herover følger et løberskif
te, og endelig er der et skifte af kantrejste sten 
under selve afdækningen. Usædvanlig er der
imod et mønstermuret, 95 cm bredt felt (fig.
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30), som strækker sig fra sokkel til savskifte, 
hvor det ender abrupt. Såvel dette som den nor
dre lodfuge med dens petringer kunne tyde på, 
at denne udsmykning er en senere tilføjelse. 
Selve mønstret kendes fra adskillige middelal
derlige gulve og blændinger, f.eks. to af blæn
dingerne i østgavlen på ligkapellet ved kirkegår
dens nordvestre hjørne (jfr. fig. 27). Syd for 
dette felt brydes de vandrette skifter af et antal 
løbere, der danner en trekantet figur.

Umiddelbart syd for et knæk er murens yder
side sekundært skalmuret i to omgange (jfr. fig. 
13), muligvis efter fjernelsen af tidligere beboel
seshuse. Den sydligste skalmuring er af munke
sten i munkeskifte, som har fald mod nord. 
Herefter følger en yngre, formentlig eftermid- 
delalderlig reparation, idet de store mursten her 
er lagt i krydsskifte.

Den øvrige del af østmuren (fig. 11, b) mang
ler indvendigt savskifte, mens dens yderside li
geledes præges af sætninger i murværket. - På 
murens inderside, nær ved lågens nordre vange, 
ses indmuret en flad natursten (jfr. fig. 17). 
Ifølge J. H. Larsen (1849) sad synderne (poeni- 
tanterne) her, indtil præsten gav dem absolu
tion.84

Sydmuren mod Præstegade (fig. 11, c-e) falder

Fig. 13. Ydersiden af kirkegårdsmurens nordøstre 
del, jfr. fig. 11 (s. 3029). HJ fot. 1991. - Outerface of the 
north-east part of the churchyard wall, cf. fig. 11.

i to hovedafsnit. Den vestre del (d-e) mellem 
ydersidens to vinkelformede sokkelkvadre er af 
munkesten i regelmæssigt munkeskifte; dog er 
indersiden øst for et sekundært opstillet grav- 
stensarrangement prydet af savskifte, mens 
denne prydelse savnes vest herfor (jfr. fig. 6).

Fig. 12. Indersiden af kirkegårdsmurens nordøstre del, jfr. fig. 11 (s. 3028). HJ fot. 1991. - Inner face of the 
north-east part of the churchyard wall, cf. fig. 11.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 204
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Fig. 14. Ydersiden af kirkegårdsmurens vestre del, nord for lågen, jfr. fig. 11 (s. 3030). HJ fot. 1991. - Outer face of 
the west part of the churchyard wall, north of the gate, cf. fig. 11.

Sydmurens østligste del (c) må være udflyttet 
efter kirkeladens opførelse. Øjensynlig har man 
genanvendt den gamle murs materialer, ligesom 
selve udformningen med indvendigt savskifte, 
hvor røde og sortbrændte sten veksler, antagelig 
er en gentagelse. Muren adskiller sig kun fra den 
ældre del ved at være et skifte lavere.

Fig. 15. Ydersiden af kirkegårdsmurens søndre del 
med sokkelkvader fra et †hjørne inden murens ud
retning langs Præstegade, jfr. fig. 11 (s. 3027). HJ fot. 
1991. - Outer face of the churchyard wall to the south with 
a plinth ashlarfrom a †corner before the wall was realigned 
along Præstegade, cf. fig. 11.

Vestmuren mod pladsen (fig. 11, f-h) prydes 
ikke af indvendigt savskifte. Størst interesse 
knytter der sig til murens yderside nord for ind
gangen (jfr. fig. 14), som viser spor efter en 
række forandringer, til dels som følge af jords
monnets sænkning. Således er markstenssylden i 
dag blottet på hele strækningen, bortset fra mid
terstykket, hvor den efter niveausænkningen er 
fjernet og erstattet med en skal af munkestens- 
bindere, under et skifte af kantrejste sten.

Nordmuren fra 1963 (arkitekt Marinus Ander
sen) er af moderne munkesten i munkeskifte og 
hviler i hovedsagen på gamle fundamenter, som 
dog er forstærket med beton. Fundamenterne, 
som fremdroges samme år på husflidsskolens 
tomt (jfr. fig. 11), var bedst bevaret i den vest
lige ende op mod ligkapellet, hvor de nederste 
skifter af munkestensmuren tillige fandtes på 
plads.85

1690 forbedrede Laurids murermester ringmu
ren med tag- og mursten på alle sider. Stræk
ningen fra »skolen« (d.e. den middelalderlige 
kirkelade) via syd- og vestmuren til »skoleme
sterens residens« (ligkapellet) opgives som væ
rende 52 favne (ca. 97,8 m), mens nord- og øst
muren fra ligkapellet til kirkeladen androg 28
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Fig. 16. Ydersiden af kirkegårdsmurens vestre del, syd for lågen, jfr. fig. 11 (s. 3030). HJ fot. 1991. - Outer face of 
the west part of the churchyard wall, south of the gate, cf. fig. 11.

favne (ca. 52,6 m).51 Ved en reparation 1749 for
brugtes 400 »store gammeldags mursten«, 200 
»Flensborger tagsten« og 60 »hulsten«.51

INDGANGE

Kirkegården har i dag tre indgange. En køreport 
mod øst ved Adelgades sydlige husrække, en fod
gængerlåge i nordøst og endelig i vest en port
låge ud for kirkens eneste benyttede indgang. I 
sin nuværende form er den østre låge (jfr. fig. 17) 
blot en åbning, som lukkes med to sortmalede 
tremmefløje af smedejern, formentlig ophængt 
kort før 1900.86 Den nordøstre låge er ligeledes en 
helt enkel muråbning, udført 1963 samtidig med 
den nye nordmur; en stentrappe i åbningen fører 
ned til Adelgade. Vestportalen, (jfr. fig. 16), der 
er fra 1927 og udført efter tegning af Mogens 
Clemmensen (fig. 19), lukkes af to sortmalede 
smedejernsfløje, ophængt i murede piller med 
udvendig dekoration af savskifter samt indad
vendt afdækning af munke og nonner.

†INDGANGE

Ingen af de eksisterende indgange til kirkegår
den har bevaret deres middelalderlige form. Der 
findes heller ingen skriftlige oplysninger om ad-

Fig. 17. Østre kirkegårdslåge fra o. 1900 (s. 3031) med 
»poenitentsestenen« til venstre (s. 3029) og i bag
grunden »bispegården« (s. 3024). HJ fot. 1991. - East 
gate into the churchyard from c. 1900, with »the penitential 
stone« on the left, and in the background »the bishop’s 
palace«.
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Fig. 18. Plan af kirken og kirkegården før 1660. Ud
snit af fig. 5. - Plan of the church and cemetery before
1660.

gangsvejene i middelalderen, omend der er gode 
grunde til at antage, at der samtidig med etab
leringen af kirkegårdsmuren har været indgange 
fra alle fire verdenshjørner, og at i det mindste 
den østre mod det tidligere torv fortsat ligger på 
gammel plads.

Fra begyndelsen af 1600’rne og frem til vor 
tid, da skriftlige kilder og diverse billedgengi
velser vidner om kirkegårdens adgangsveje, er 
disse undergået adskillige forandringer i pagt 
med ændringer i såvel bebyggelsen omkring 
kirken som i selve kirkens indgangsforhold.

På den anonyme 1600-tals plan (fig. 18) ses i 
alt fem indgange, hvilket bekræftes af regnska
bet fra 1623-24. Heri omtales nemlig først ud
giften til to brædder (»fjæle«), som brugtes til at 
lukke en stente fra Rykind (jfr. s. 3025) til kirke
gården, for at »svin ikke skulle gå eller springe 
derover«. De to brædder blev dog straks efter 
stjålet! Samtidig betalte man Henrich murerme
ster for at oprense og istandsætte gravene under 
»de andre fire jernriste ved hvilke almuen går 
ind på kirkegården«.87 Op gennem 1600’rne og 
senere omtales de hyppige reparationer af kir
keristene (se ndf.), hvorved man indirekte får 
oplysninger om adgangsvejene.

Østsidens indgang, som stod ud for det 1870 
nedrevne våbenhus (jfr. fig. 81, 108), må i løbet 
af middelalderen være blevet den vigtigste, bl.a. 
som følge af den bekvemme forbindelse til tor
vet og slottet. Den nævnes tidligst 1621 og om
tales 1669 som »den store østre rist«.51

Klokkeren Hans Jørgensen fra Raklev fik 1702 
betaling for at opmure og forbedre den søndre 
pille og sætte kam på; men allerede 1707 måtte 
begge kamme ved den østre kirkerist repare
res.51

Sydsidens nu forsvundne indgang fra Præste
gade omtales 1632 og er tillige vist på de to by
planer fra 1600’rne (jfr. fig. 5 og s. 3014 ).51 Det 
fremgår heraf, at den befandt sig ud for Skibs- 
lågestrædet i overensstemmelse med en senere 
omtale som »risten ud til skibslågen«.88 Lågens 
beliggenhed har således også været bekvem i 
forhold til den tidligere præstebolig, Præstegade 
23 (s. 3024). 1839 blev lågen tilmuret af murer
mester Lindemann,51 og dens præcise afgræns
ning er ikke længere synlig i den flere gange 
restaurerede mur. Begrundelsen for at lukke den 
søndre låge, som »kun benyttes af enkelte be
boere i den ubetydelige Præstegade«,89 var øn
sket om at sætte en stopper for »gennemløben af 
drenge«, hvorved kirkegården angiveligt kunne 
få et smukkere og værdigere udseende.52

Vestsidens indgang har alene siden o. 1600 haft 
tre forskellige placeringer. Ældst af disse var den 
1623 omtalte stente mod Rykind, som muligvis 
har efterladt sig spor i en bred, højtsiddende ud

Fig. 19. Vestre kirkegårdsport, jfr. fig. 16. Farvelagt 
tegning ved Mogens Clemmensen 1927 (s. 3031). - 
West gate into the churchyard, cf. fig. 16.



KIRKEGÅRDENS †INDGANGE 3033

muring nærmest ligkapellet. Tilmuringen med 
munkesten og nyere sten er kun synlig udven
dig (jfr. fig. 14, 29).

Syd herfor ses, ligeledes kun udvendig, en an
den blændet åbning, som dog er smallere og ud
går fra sylden (jfr. fig. 14, 29). Dette er utvivl
somt spor efter den låge, som er angivet på de 
ældste byplaner (jfr. s. 3014 og fig. 3, 5) og til
lige ses afbildet på en række af 1800-tallets pro
spekter (jfr. fig. 111-12). Den fremtræder her 
markeret af piller og lukket med tremmefløj. 
Den blændedes formentlig 187190 og afløstes af 
en indgang ud for kirkens retablerede vestind
gang.91 Denne nye vestindgang, som kendes fra 
ældre fotografier (jfr. fig. 20), havde gitterfløje, 
ophængt i murede piller. Sidstnævnte, som var 
prydet af korsblændinger og afdækket med små 
skifertækkede sadeltage, svarer til de kirke- 
gårdsindgange, som Vilhelm Tvede også benyt
tede ved en række af omegnens kirkegårde.92 De 
lygter, som oprindelig kronede pillerne, opstil
ledes efter portens fornyelse 1927 indenfor på 
kirkegården som fritstående støbejernslamper.75

Nordsidens to indgange synes inden udgangen 
af 1600’rne at være blevet reduceret til én. Ved 
en renovering af kirkeristene 1696 nævnes såle
des kun én på denne side, - »den nordre kir
kerist«.51 Det er også denne nordøstre indgang, 
der alene er angivet på Ehlers matrikelkort fra 
1790 (jfr. fig. 7), og til hvis trappe der 1843 le
veredes hugne kampesten.51 Endnu på et bykort 
fra 1859 ses den indtegnet; men herefter tilmure- 
des den, muligvis i 1870, da man »opmurede en 
låge indtil fattiggården«.53 Passagen fra kirke
gården til Adelgade genskabtes 1963 samtidig 
med nordmurens genopførelse.

Den nordvestre låge, som efter alt at dømme 
er opgivet inden udgangen af 1600’rne (jfr. fig. 
2, s. 3014), lå direkte op til ligkapellets østgavl 
og må være etableret efter dettes opførelse o. 
1500 som en bekvem adgangsvej såvel til kirken 
som til skolebygningens stueetage. Lågens eksi
stens påvistes 1963 (jfr. fig. 21), da man efter 
nedbrydningen af husflidsskolen fremdrog levn 
af kirkegårdens nordmur.

Tilsyneladende har kirkegårdens indgange 
først fået lukkende fløje i begyndelsen af

Fig. 20. Vestportal og †indgang i kirkegårdsmur (s. 
3033). Fot. o. 1922. - The west portal and †churchyard 
gate.

1700’rne. Snedker Rasmus Sørensen fik således 
1707-08 betaling for tre tremmefløje (»stakitlå
ger«) til kirkeristene »såsom heste og svin og 
andre kreaturer gik ind på kirkegården og spo
lerede de dødes grave«. Herefter overstrøg ma
ler Morten Link de fire nye låger med grå olie
maling.51 Den tremmefløj i nordre låge, som 
anes på tegningen af kirken før 1827 (jfr. fig. 81), 
kan således gå tilbage til 1700’rnes begyndelse, 
mens de mere kunstfærdigt udførte lukkelser, 
som ses på tegninger og fotografier fra 1800’rnes 
anden halvdel (jfr. fig. 111-12) repræsenterer for
nyelser fra 1840’rne.93

De nu forsvundne †kirkeriste skulle forhindre 
kreaturer og andre af den lille købstads fritgå- 
ende dyr i at trænge ind på kirkegården. Som 
nævnt var denne foranstaltning ikke altid til
strækkelig, utvivlsomt på grund af manglende
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Fig. 21. Muret grube under †kirkerist i †låge ved lig
kapellets østgavl (s. 3033). Fot. o. 1963 i Byhistorisk 
Arkiv. - Brick-lined pit beneath †grating in †gate by the 
mortuary’s east gable.

vedligeholdelse. Der var således behov for re
gelmæssige istandsættelser, navnlig af træram

merne og de murede gruber, hvilket til fulde 
fremgår af kirkeregnskaberne fra 1614-1817. Ek
sempelvis 1623, da Henrik murermester betaltes 
for at oprense gruberne under jernristene, som 
var »ganske forfaldne og med møg og skarn for
fyldt« (jfr. ovf.). Mere dramatiske var forhol
dene 1645 ved den søndre kirkerist, hvorfra Pe
der doktor i Eskebjerg måtte optage en død hest 
og føre den ud af byen.10

Om indretningen af kirkegården har man kun få 
oplysninger for den ældre tids vedkommende. 
1704 betaltes murermester Niels Hansen og bro
lægger Niels Clausen for at belægge den meget 
hullede gang fra kirkegårdsmuren til våbenhuset 
med »gamle udygtige stykker ligsten fra gra
vene«.51 Denne gang af gamle gravsten fra øst
lågen til våbenhuset er afbildet på et maleri af 
kirken før 1827 (jfr. fig. 81). Samme billede viser 
kirkegården som et græsbevokset areal med 
grusbelagte gange omkring selve bygningen og 
mod syd til Præstegadelågen.

I forbindelse med hovedrestaureringen blev 
kirkegården 1871 nyanlagt og planeret. Langs 
ringmuren anlagdes en græsplæne, hvor en 
række ældre gravsten blev anbragt.94 1981 om- 
ordnedes arealet efter forslag ved arkitekterne 
Edith og Ole Nørgaard: Gangene omkring kir
ken brolagdes.

Den nuværende beplantning omfatter ahorn og 
elm inden for syd- og vestmur, mens der langs 
nordmuren er plantet en række tujaer; ved nord
østre låge vokser guldregn.

BYGNINGER VED KIRKEGÅRDEN

Ved kirkegårdens sydøstre og nordvestre hjørne 
ligger to senmiddelalderlige bygninger, opført
o. 1500 som henholdsvis kirkelade (nu mødelo
kaler for menigheden) og skole med præstebolig 
(nu ligkapel). De synes begge opført i forbin
delse med en udvidelse af kirkegården og heraf 
følgende regulering af dennes hegnsmure (s. 
3027 og fig. 11). I modsætning til kirkeladen, 
som respekterer gadelinjen, er årsagen til skole

bygningens skråtstillede plan ikke umiddelbart 
indlysende.

KIRKELADE

En kirkelade nævnes allerede 1444;95 men den 
nuværende bygning (fig. 22-26) synes efter gav
lenes karakter først at stamme fra slutningen af
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Fig. 22. Kirkeladen og stenhuset i Præstegade (1480’erne), set fra kirkegården (s. 3034, 3024). Ved kirkeladens 
vestmur er opstillet dele af de oprindelige søjler fra kirkens skib, jfr. fig. 86-87. HJ fot. 1991. - The tithe barn and 
the brick-built house (1480s) in Præstegade, seen from the churchyard. Along the west wall of the tithe barn parts of the 
original columns from the nave of the church are aligned.

1400’rne.96 Efter reformationen, men uvist 
hvornår,97 blev bygningen hjemsted for latin
skolen, som vel snart kom til at lide under 
pladsmangel i den kombinerede skole- og præ
stebolig nordvest for kirken (se ndf.). Ved latin
skolens nedlæggelse 1739 solgtes bygningen og 
var på private hænder, indtil Nationalmuseet er
hvervede den 1906. De skiftende ejere, fortrins
vis byens købmænd, indrettede den til vognhus, 
lade og magasin m.v.,98 og fra denne tid stam
mer betegnelsen »dronning Margretes vogn
port«. I forbindelse med kirkens hovedrestaure- 
ring overdroges bygningen til menighedsrådet, 
og dens middelalderlige eksteriør genskabtes 
1918-19 efter tegninger af Andreas Clemmen- 
sen, mens der i det indre etableredes varme
værk. 1973-74 indrettedes menigheds- og mø

delokaler i to stokværk, uden at det indre mur
værk blev berørt (arkitekt Marinus Andersen).

Den rummelige bygning, 13,2x9 m, indgår 
med vestre langside som del af kirkegårdens 
hegning og har sydgavl ud til Præstegade. Som 
ovenfor beskrevet (s. 3027) var laden oprindelig 
opført uden for kirkegårdens skrå sydøstmur.

Materialet er røde munkesten i munkeskifte 
over markstenssyld. Flere rækker af bomhuller 
står åbne på alle sider. Langmurene krones af en 
fire skifter høj, trinvis udkraget gesims af sav
skifter vekslende med glatte. Gesimsen er gen
skabt svarende til levn nærmest taggavlene. 
Sidstnævntes fodlinje markeres af savskifte, og 
herover hæver sig ni vandret falsede høj blæn
dinger, af hvilke de yderste nærmest sidemurene 
er rekonstrueret på grundlag af spor vestligst i



3036 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 23. Kirkeladen og stenhuset i Præstegade (1480’erne), set fra kirkegården før restaurering (s. 3034, 3024). 
Mouritz Mackeprang fot. 1909. - The tithe barn and the brick-built house (1480s) in Præstegade, seen from the 
churchyard before restoration.

nordgavlen. Derimod er selve blændingernes af
dækning såvel som kamtakkerne genskabt uden 
arkæologisk belæg, men i analogi med en egns- 
typisk form (jfr. sakristiet og ligkapellet); begge 
taggavle har desuden fladbuede, oprindelige lu
ger: en i sydgavlen og to i nord.

Ladens to oprindelige indgange er også gen
skabt 1918-19 og ved seneste ombygning for
synet med grønmalede dørfløje. Begge ind
gange sidder i gavlene over for hinanden nær
mest vesthjørnet og må ved deres bredde (2-2,3 
m) opfattes som porte, hvorigennem køretø
jerne med tiendekornet har kunnet passere. Ho
vedindkørslen er den søndre mod Præstegade, 
som udmærkes med spidsbuet spejl. Portåbnin
gens fladbuede stik er rekonstrueret med veder
lag i åbningens vanger, men har formentlig op
rindelig hvilet på false. Den nordre, som siden

Fig. 24. Kirkeladens sydgavl før restaurering (s.
3038). Hugo Matthiessen fot. 1915. - The tithe barn’s 
south gable before restoration.
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1973-74 står delvis udmuret omkring en mindre 
indgangsdør, er fladbuet med indre falsning, 
som var delvis bevaret ved nordvesthjørnet.

Før restaureringen 1918-19 stod en række 
slanke vinduessprækker med indre fladbuet ni
che tilmurede. Der var tre i østmurens nordre 
halvdel (jfr. fig. 25) mod to i vest, hvor senere 
indsatte vinduer skønnedes at have slugt yderli
gere tre. Ved at genindsætte sådanne åbninger 
tilvejebragtes en regelmæssig artikulering af fa
caden, som dog ikke nødvendigvis svarer til de 
middelalderlige forhold. Åbningen i sydgavlen 
er i hvert fald helt uden belæg. Tilsvarende ven
tilhuller kendes fra kirkeladen i Svallerup (s. 
1585).

Den oprindelige indretning af det indre har 
kun efterladt sig få spor. At østmurens søndre 
del er vinduesløs, afspejler næppe en særlig in
dre opdeling, men snarere at man har taget hen
syn til en forsvunden bebyggelse på nabogrun
den. Det er mest sandsynligt, at laden kun har

omfattet et stort rum til tærskelo øst for gen
nemkørslen langs vestvæggen. Det er derimod 
sikkert, at bygningen har omfattet et †styrtrums- 
loft, hvor man formentlig opbevarede kornet."

Eftermiddelalderlige ændringer. Kirkeladens om
bygninger i forbindelse med dens skiftende brug 
er ikke oplyst i eksisterende litteratur, og her 
skal kun påpeges de forhold, som umiddelbart 
lader sig læse ud af ældre fotografier (jfr. fig. 
23-25) og Mogens Clemmensens opmålings- 
skitser forud for restaureringen.100

†Latinskole. Ved omdannelsen af kirkeladen til 
skole har man på vestsiden mod kirkegården 
indsat tre store, senere tilmurede vinduer til 
skolestuen (jfr. fig. 23). Indgangsforholdene må 
også være ændret. Nordgavlens port var således 
før restaureringen halvt opmuret med store 
mursten og omdannet til en smallere, senere 
blændet dør. Også udmuringen af spejlet over 
sydportalen stammer antagelig fra ombygnin
gen til skole, som tillige medførte indretning af

Fig. 25. Kirkeladens østside før restaurering (s. 3037). Mogens Clemmensen fot. 1917. - East wall of the tithe barn 
before restoration.
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Fig. 26. Kirkelade (s. 3034). Plan, snit og facader 1:300. Forslag til istandsættelse ved Andreas Clemmensen 
1917-18. - Tithe barn. Plan, sections and facades. Proposal for restoration submitted by Andreas Clemmensen, 1917-18.

loftsværelser til hørerne (jfr. †kalkmalerier), så
ledes som det kendes fra andre tilfælde af kirke
laders omdannelse til skolebygning.101 Nedskæ
ringen af kamtakkerne og den øverste del af tag
gavlene afspejler en ændring af tagetagen med 
halvvalmet tag, som vel hører hjemme i denne 
fase af kirkeladens historie.

†Vognport og magasinbygning. Ved National
museets overtagelse af bygningen stod den i en 
skikkelse som var resultat af mere end halvandet 
århundredes brug som lagerbygning. Det er 
ikke oplyst, hvorledes den var indrettet, men 
billederne af det ydre meddeler en række æn
dringer, som kan være gennemført i flere om
gange.

Vestsidens vinduer var blændet, nordgavlens 
dør var afløst af vindueslem i en tilmuring af 
små sten og indgangen forlagt til sydgavlen.

Her sås forud for restaureringen to døre, lukket 
med dobbelte fløje (jfr. fig. 24). Dørene var ind
murede i sekundære portåbninger med bjælke
overliggere i samme højde. Disse køreporte var, 
efter at man opgav brugen som vognport, ud
muret med små sten, der for vestportens ved
kommende indgik i en bindingsværkskonstruk- 
tion; tømmeret syntes til dels genanvendt.

†Kalkmalerier. I øvre stokværk omkring gavl
lugerne registreredes 1919 levn af eftermiddelal- 
derligt dekorationsmaleri, som må have været 
led i udsmykning af latinskolens loftsværelser. 
1) O. 1600. Dekoration med rosetter og blad
værk inden for rammeværk af kvadratiske felter. 
Malet med gråsort farve på hvidtekalk. 2) 
1700’rne. Over den ældre udsmykning sås på 
sydgavlen rester af gråsorte blomsterranker, 
indrammet af røde, sortkantede felter.
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Fig. 27. Ligkapellet, set fra øst (s. 3039). H. Robertson fot. 1944. - The mortuary, seen from the east.

LIGKAPEL

Ligkapellet (fig. 27-29), der kan være udført af 
samme bygmester, som fra o. 1490 arbejdede på 
den store valfartskirke i Holmstrup (s. 1803), er 
formentlig opført som kombineret præstebolig 
og skole.102 Efter reformationen husede bygnin

gen latinskolens rektor og hørere, hvoraf beteg
nelsen »rektorbolig«.103 Ved latinskolens ned
læggelse 1739 blev huset ramme om den så
kaldte »danske skole«, »korskolen« eller »de fat
tiges skole«. Skolemesteren var tillige klokker 
og degn, hvorfor eleverne til dels også gjorde 
tjeneste som kordrenge ved sangen i kirken.104
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Under Englandskrigen i 1800’rnes første årti var 
bygningen en overgang beslaglagt som ammu
nitionsdepot, men efter krigen og skolevæsenets 
reorganisering overgik den til fattigvæsenet og 
var længe et af byens tættest befolkede huse.105 
1877 blev bygningen ifølge et længe næret ønske 
hos Det særlige Kirkesyn restaureret ved kir
kens arkitekt Vilhelm Tvede og indrettet til lig
kapel.75

Bygningen, der oprindelig rummede to og et 
halvt stokværk, har rektangulær plan, hvis søn
dre langside vender mod kirkegården. Udstik
ningen af grundplanen, der ligger drejet såvel i 
forhold til kirkens hovedakse som til tværgaden 
mellem Præstegade og Adelgade, er til dels be
stemt af den forsvundne kirkegårdsmur (jfr. s. 
3027).

Materialet er munkesten i munkeskifte, hvi
lende på markstenssyld, som er synlig mod det 
faldende terræn i vest og nord. Teglen, som 
ifølge Kornerup skal være lagt i gennemgående 
skifter uden kassemurens kerne af marksten, 
omfatter enkelte sortbrændte sten, der i vestre 
taggavl veksler regelmæssigt med de røde. Tag
fladerne er hængt med moderne vingetegl, mens 
der på kamtakkerne er indadvendte munke og 
nonner.

Langsidernes gesims er muret af to let udkra
gede savskifter, skilt af glatte løberskifter, mens 
gavlmurens fodlinje markeres af ikke-frem- 
springende savskifte. Herover rejser sig kamtak- 
kede gavle, hvis murflader prydes af ni højblæn
dinger med vandret falset afdækning. Østgav
lens tre midterste blændinger har mønstermuret 
bund (fletværk flankerende siksak) samt i mid
terblændingen et fladbuet loftsvindue. Vestgav
len, der er uden tilsvarende prydelse, har af hen
syn til skorstenen to symmetrisk anbragte lofts- 
vinduer.

Muråbningerne afspejler fortsat den gamle 
stokværksdeling. Således er den oprindelige 
indgang fra kirkegården til stueetagen bevaret 
som nu eneste adgang. Døren, der 1877 udvide
des ved borthugning af den fladbuede åbning 
(jfr. fig. 28a), har bevaret sin spidsbuede ind
fatning, som fra og med en formsten fire skifter 
over jordsmon er profileret med skråkant og
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Fig. 28a-e. »Rektorboligen«, nu ligkapel (s. 
3039). a. Facade mod syd. b. Planer i stue og 
overetage. c. Facade mod øst. d. Facade 
mod nord. e. Længdesnit mod nord. 1:150. 
Målt og tegnet af Jacob Kornerup og Vil
helm Tvede 1877. - »The Rector’s house«, now 
the mortuary. a. South facade, b. Plans ofground 

floor and upper storey. c. East facade, d. North 
facade, e. Longitudinal section to the north. Mea- 
sured and drawn by Jacob Kornerup and Vilhelm 
Tvede 1877.



3042 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 29. Ligkapellet, set fra vest (s. 3039). HJ fot. 1991. - The mortuavy, seen from the west.

hulkehl. Vinduernes størrelse varierer, men for
men er den samme: fladbuede med ydre spids
buet spejl og falset indre åbning; dog er van
gernes false borthugget og gjort smigede i stue
etagen. Stueetagen har været belyst af i alt seks 
vinduer: et i østgavlen, to i vest og tre mod 
nord. På den fjerde side, mod kirkegården, har 
underetagen aldrig haft vinduer; her ville deres

funktion også have været begrænset på grund af 
den for længst forsvundne †svalegang, der op
rindelig gav adgang til overetagen.

Denne tømrede svalegang har hvilet på fire 
stikbjælker, hvis to skifter høje bomhuller står 
synlige som blændinger. Det er uvist, hvor op
gangen har været; men selve indgangsdøren til
1. sal står endnu synlig i det ydre som en flad-



LIGKAPEL 3043

buet blænding mellem to vinduer. Ved beskri
velsen 1877 fandtes på det vestre vindues plads 
yderligere en fladbuet, udvendig tilmuret †dør- 
åbning (jfr. fig. 28a-b), som har været sekun
dært indsat.106 Førstesalens øvrige sider har lige
ledes hver to vinduer, af hvilke vestgavlens søn
dre er blændet, mens nordsidens vestre for
mentlig er en rekonstruktion.107

Ligkapellets indre står siden restaureringen 
som et højt, hvidtet rum med flisegulv og gipset 
loft. Gulvet er det velkendte nyklassicistiske, 
lagt af gule ottekantede fliser, der veksler med 
små kvadratiske sorte (jfr. s. 3133); langs væg
gene er en kant af kvadratiske gulstensfliser af 
nyere dato.

Indtil 1877 stod bygningen med sin oprinde
lige stokværksdeling, adskilt af bjælkelofter: 
forneden en ca. 2,5 m høj stue, foroven en la
vere ca. 2 m høj lejlighed og endelig øverst et 
styrtrumsloft. Da Kornerup beskrev huset, var 
eksisterende skillerum allerede fjernet. Ved ef
tersøgning fandtes ingen spor af opdelinger af 
stueetagen, men til gengæld levn af et slidt mur- 
stensgulv, lagt i sand. Det er dog sandsynligt, at 
man ved en let skillevæg har udskilt en forstue i 
østenden ved indgangsdøren, således som det 
også var tilfældet ved latinskolen i Næstved.108

Hvor stueetagens skolestue var uopvarmet, 
har der i boligen på første etage midt for vest
væggen stået en kamin, hvis skorsten er bevaret 
bag taggavlen. Etagen har utvivlsomt været un
derdelt af skillevægge og formentlig omfattet 
mindst to, muligvis tre rum foruden en forstue 
langs sydvæggen ud for indgangsdøren.

Den ovenfor nævnte, senere indsatte dør til 
svalegangen skyldes vel en opdeling af overeta- 
gen i to separate lejligheder.109 Hvornår sydsi
dens svalegang er nedtaget vides ikke, men i år
tierne før restaureringen fandtes i nord en dør, 
som var indsat ved forlængelse af det østligste 
stuevindue (jfr. fig. 28d, 32); herfra har der vel 
været opgang til overetagen.

Tagværket og tagbeklædningen (vingetegl) er 
fornyet ved hovedrestaureringen.

†Kalkmalerier. Væggene i førstesalens lejlighed 
har haft kalkmalede dekorationer af renæssan
cepræg (jfr. †kalkmalerier i latinskolen): »løv-

Fig. 30. Mønstermurværk på indersiden af kirke
gårdsmurens nordøstre del, jfr. fig. 12 (s. 3028). HJ 
fot. 1991. - Brickwork pattern on the inner face of the 
north-east part of the churchyard wall, cf. fig. 12.

værk, snoninger og sving« af rødbrun farve 
samt en fragmentarisk frakturindskrift, hvoraf 
læstes »laus in Deo in perpetuum« (priset være 
Gud i evindelighed).

\Bygninger på kirkegården. 1) 1871. Et material- 
hus, opført i forbindelse med hovedrestaurerin
gen, afhændedes året efter.53 2) O.1883 opførtes 
et kedelhus med skorsten på kirkegårdens nor
dre side tæt ved fattighuset (jfr. fig. 10). Det 
sløjfedes efter installeringen af nyt varmeanlæg i 
kirkeladen 1921. 3) 1905 gav Synet tilladelse til 
opførelse af et nødtørftshus i kirkegårdens syd
østre hjørne (jfr. fig. 23).75 Det sløjfedes i for
bindelse med indretning o. 1950 af toiletter i 
gavlen af den tilgrænsende ejendom i Adel
gade.75
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Fig.31. Kirken, set fra torvet i øst med C. Th. Sørensens beplantning fra 1953 (s. 3026). Jørn Brændgaard, 
Kalundborg, fot. 1995. - The church, seen from the east and the former market square with a formal garden designed by 
C. T. Sørensen 1953.



BYGNING
PLANER • SNIT • FACADER • DETALJER s. 3050-3067

Oversigt. Forskningshistorie (s. 3045).
Bygningsbeskrivelse: Efter bygningstegningerne 

(s. 3050-67) følger beskrivelsen, disponeret i en 
række underafsnit: Plan og opbygning (s. 3051), byg
geperioder (s. 3068), materialer og teknik (s. 3068), 
ydre (s. 3070), tårne (s. 3079), indre (s. 3086) og sam
menfatning (s. 3096).

Tilbygninger og ændringer: Sakristi (s. 3100), 
†våbenhus (s. 3107), skibets nordøstre †udvidelse (s. 
3107) og †benhus (s. 3108).

Eftermiddelalderlig vedligeholdelse og restaure
ring: Tiden efter reformationen (s. 3108), istandsæt
telsen 1820-22 (s. 3110), midtertårnets fald 1827 og 
kirkens efterfølgende istandsættelse (s. 3112), hoved
restaureringen 1867-71 (s. 3117) og genrestaureringen 
1917-21 (s. 3130).

Gulve (s. 3132), tagværk og tagbeklædning (s. 
3133), farveholdning (s. 3135), varme og lys (s. 3136), 
solur (s. 3136), vindfløje (s. 3137), glasmalerier (s. 
3137) og kalkmalerier (s. 3139).

FORSKNINGSHISTORIE

Den moderne bygningsarkæologiske udforskning af 
kirken begynder (som andetsteds inden for vor mid
delalderlige kunst) med Niels Laurids Høyen, der al
lerede 1832 under sin studierejse til fædrelandets hi
storiske mindesmærker gjorde vigtige optegnelser 
om kirken (jfr. fig. 32-33). Det enestående monu
ment har siden da fundet omtale i en meget fyldig 
litteratur, der spænder fra artikler og oversigtsværker 
til egentlige monografier. Ældst blandt sidstnævnte 
er J.J.A. Worsaae og Heinrich Hansen: Kallundborg 
Kirke, udgivet 1860 som første hefte i samleværket 
»Danske Mindesmærker«. Direktøren for de antikva
riske mindesmærker argumenterede heri navnlig for 
genskabelsen af det sammenstyrtede midtertårn (jfr. 
fig. 112, 114). Den hidtil mest grundige gennemgang 
af bygningen er Mindesmærkeselskabets publikation 
fra 1922 »Kallundborg Kirke« med paralleltekst på 
engelsk, forfattet af arkitekten Mogens Clemmensen og 
arkitekturhistorikeren Vilh. Lorenzen. Førstnævnte 
havde sammen med faderen Andreas Clemmensen 
forestået kirkens genrestaurering 1917-21, og i mono
grafien fremlagde han de arkæologiske iagttagelser, 
som dannede grundlag for rekonstruktionen af en

Fig. 32. Høyens skitser af ligkapellet og stenhuset i 
Præstegade 23 (s. 3039, 3024). Notebog XII. - 
Høyen’s sketches of the mortuary and the brick-built house 
in Præstegade (no. 23).

Danmarks Kirker, Holbæk amt 205
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Fig. 33. Høyens skitser og notater fra 1832 (s. 3045). Notebog XII. - Høyen’s sketches and notes from 1832.

række oprindelige detaljer. I 1960 udgav Mogens Ben- 
card resultaterne af sin universitetsopgave om Ka
lundborg kirke, og senest er kirken, nu også for in
ventarets og gravmindernes vedkommende, beskre
vet af Hugo fohannsen og Marie-Louise førgensen i 4. 
bind af Kalundborgs Historie (1992).110 Sidstnævnte 
redegørelse rummer en fyldig gennemgang af forsk
ningshistorien, hvis hovedpunkter sammenfattes ne
denfor.

Datering. Med udgangspunkt i Saxos oplysning om 
Esbern Snares befæstning af Kalundborg o. 1170 (s. 
3013) kendes fra slutningen af 1500’rne en tradition 
for at udpege Esbern Snare som kirkens bygherre og 
henlægge opførelsen af denne til tiden for borgens 
anlæggelse. Således hedder det hos Huitfeldt i hans 
Danmarkskrønike (1600): »Esbern Snare...haffuer 
bygdt Kallundborg Slaat, By oc Kallundborg Kircke 
Aar 1171, som tilforne vaar it Fiskeleyr, heed Her- 
uig«.111 Traditionen gentages af senere forfattere, bl.a. 
Pontoppidan og Paludan,112 og dannede udgangs

punkt for fejringen af kirkens 800-års jubilæum ved 
en festgudstjeneste 26. sept. 1971.113

Den nye arkæologiske litteratur, begyndende med 
Worsaae, konstaterede det stilistiske slægtskab med 
andre repræsentanter for den tidlige sjællandske tegl- 
stensarkitektur, navnlig klosterkirkerne i Ringsted og 
Sorø samt ombygningerne af Fjenneslev og Ubby. 
De store klosterkirker, som mentes opført i tiden 
1160-80, syntes hermed at bekræfte den gamle tradi
tion. Yderligere støtte fandt man i den omstændig
hed, at bygherrerne i så fald tilhørte samme familie
kreds, nemlig Valdemar den Store og hans foster
brødre Absalon og Esbern Snare. Mogens Clemmen
sen udbyggede bl.a. på grundlag af de nyfremdragne 
detaljer sammenligningerne med andre tidlige tegl- 
stenskirker. Ganske vist måtte han erkende, at hoved
parten af paralleleksemplerne ikke var sikkert date
rede, men indicierne pegede mod, at et nøglemonu
ment som Ringsted, S. Bendt stod delvis færdiggjort 
ved kirkefesten 1170. Den eneste daterede blandt disse
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kirker, Gumløse i Skåne, som indviedes 1191, bl.a. i 
nærværelse af Absalon, syntes ham for detaljernes 
vedkommende at repræsentere et lidt senere stadium 
end Kalundborg, og »man fejler derfor næppe ved at 
sætte Kalundborg Kirkes Opførelsestid til Aarene 
1170-90«.114

Vilh. Wanscher forsøgte i sin arkitekturhistorie fra 
1929 at rokke ved den gængse datering og henførte 
kirken til Valdemar Sejrs tid, bl.a. ud fra en sammen
ligning med Frederik II.s berømte jagtslot, Castel del 
Monte i Apulien (o. 1240), som konsekvent er op
bygget over ottekanten.115 Hans provokatoriske revi- 
sionsforsøg blev dog ikke taget alvorligt, vel bl.a. på 
grund af hans senere fremsatte postulater om kirkens 
bygningshistorie.116

Siden 1989 er kirkens traditionelle datering på ny 
blevet anfægtet, og opførelsen forsigtigt henført til 
tidligst omkring Esberns død 1204.117 Baggrunden 
herfor er en fornyet sammenligning med paralleller 
til såvel enkeltheder som til helhedskompositionen 
(se nærmere s. 3099).

Arkitektoniske forbilleder. Spørgsmålet om bygningens 
arkitektoniske forudsætninger har optaget forsknin
gen i langt højere grad end dateringen. For Høyen 
pegede planen tydeligvis mod byzantinske, »østro
merske« traditioner,118 og det er interessant at konsta
tere, at man allerede i en beskrivelse fra midten af 
1700’rne karakteriserede kirken som »orientalisk«.119 
Den byzantinske traditions mulige efterliv i det fjerne 
Norden er senere blevet uddybet af arkitekturhistori
kerne, navnlig Vilh. Lorenzen, der i monografien fra 
1922 gennemgik plantypens senantikke genesis og vi
dereudvikling i det justinianske byggeri fra 500-tallet 
(Apostelkirken i Konstantinopel) samt aflæggere i 
Armenien og Vesteuropa (karolingiske småkapeller 
som biskop Theodulfs i Germigny-des-Près ved Or- 
léans, San Satiro i Milano) og endelig venetianernes 
hovedkirke San Marco (påbeg. 1063). Påvirket af sin 
medforfatter Mogens Clemmensens samtidigt frem
satte teori om den tidlige danske teglstensarkitekturs 
lombardiske forudsætninger formodede Lorenzen, at 
kirken muligvis havde hentet sit forbillede i en samti
dig men forsvunden centralkirke på Posletten, og at 
den ukendte bygmester måske endda stammede her
fra.120

Som en udløber af den byzantinske tradition kan 
betragtes de eksempler fra russisk og skandinavisk 
træbygningskunst, der også har været inddraget, til dels 
ud fra forestilliger om et konstruktivt og formelt 
slægtskab.121

Endelig har man tidligt ved siden af de fjerne by
zantinske paralleller rettet opmærksomheden mod 
stenbyggede centralkirker, som både i tid og sted lå 
nærmere Kalundborg. Således nævnte allerede Wor- 
saae den lighed, som eksisterede mellem hvælvsyste-

Fig. 34. Vor Frue som kirkeborg ifølge Seesselberg 
1895 (s. 3047). Snit efter nord-sydaksen, set mod øst.
- Our Lady’s as a fortress church, according to Seesselberg 
1895. Section of the north-south axis looking east.

met i kirkens skib og strukturen i en gruppe rund
kirker fra Valdemarstiden, såsom Bjernede, Torsager 
m.fl.122 Blandt andre paralleleksempler er der tidligt 
peget på S. Lars i Visby118 og den nedrevne Marie- 
kirke på Harlungerbjerget uden for Brandenburg.123 I 
sin anmeldelse af Clemmensen & Lorenzen tog Rich. 
Haupt, den holstenske »Denkmalpfleger« og kender 
af nordtysk teglstensarkitektur, bestemt afstand fra at 
inddrage geografisk fjerntliggende forbilleder.124 Ka
lundborg kirke opfattede han som en videreudvikling 
af stormandskirker af Bjernedetypen og pegede her
udover på den lille korskirke i Vietlübbe (Mecklen- 
borg). En betydeligt mere overbevisende inspira
tionskilde for den ydre opbygning fremhævedes 1928 
af C. M. Smidt med femtårnsgruppen over korsskæ- 
ringspartiet af katedralen i Tournai i Sydbelgien - en 
kirke, der tilmed længe havde indtaget en plads i vor 
arkitekturhistorie som et af forbillederne for Roskilde 
domkirke.125

Fortifikationsteorien. Netop tårnrigdommen, der 
forlener kirken med et borglignende ydre, gav i 
1800’rnes slutning, på forsvarssagens tid, næring til 
tanker om et praktisk, fortifikatorisk sigte bag den 
særprægede udformning, J. B. Løffler tolkede kirken 
som et led i Esbern Snares befæstning af Hær vigen og 
udlagde ydertårnenes usædvanlige biforier som ma
skerede skydeskår!126 Kirkens anvendelighed i for- 
svarssammenhæng afvistes imidlertid 1895 på det be
stemteste af militærhistorikeren Otto Blom.127 Uden 
kendskab hertil tolkede den tyske arkitekturhistori
ker, Friedrich Seesselberg, to år senere ligeledes kirken 
som et forsvarsanlæg i slægt med de bornholmske 
rundkirker.128 Tårnene mentes oprindelig afsluttet 
med krenelering og ydertårnenes rudeformede kana-
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Fig. 35a-b. Inderside af gavl på oktongonalt 
tårn. 1:50. Illustrationer fra striden om tårnenes 
mulige krenelering (s. 3048). a. Eckhoff 1899. b. 
Løffler og Mackeprang 1902. Efter ÅrbOldk- 
Hist. - Inner face of a gable of an octogonal tower. 
Illustrations from the dispute over the possible crenel- 
lation of the towers.

ler opfattedes som vandspyere fra stridsplatformene 
bag kreneleringen (fig. 34). Tårnenes formodede kre
nelering var også et centralt led i den teori om for- 
svarsindretninger i danske middelalderkirker, som 
svenskeren Emil Eckhoff fremsatte 1899.129 De rude- 
formede kanaler tænktes beregnet til stikbjælker, 
hvorpå en udvendig skyttegang kunne rigges til i 
ufredstider.

Ironisk nok blev det forsvarsteoriens oprindelige 
fortaler, Løffler, hvis tolkning af biforierne som sky
deskår i øvrigt var afvist af såvel Seesselberg som 
Eckhoff, der i samarbejde med Mouritz Mackeprang 
fra Nationalmuseet foretog en kritisk undersøgelse af 
forholdene i Kalundborg.130 Konklusionen var en 
utvetydig afvisning af tanken om en kirkeborg: De 
forstærkninger på indersiden af tårnenes spidsgavle, 
der umiddelbart kunne opfattes som levn af murtin
der, stammede alle fra 1867-71. De oprindelige for
hold kendtes ikke, og selv i tilfælde af, at Tvede 
havde gentaget en disposition fra øst- eller vesttårnets 
bevarede gavle, ville en tænkt stridsplatform have 
siddet så højt i forhold til murtinderne, at disse ikke 
kunne yde nogen beskyttelse. De »eckhoffske kana
ler« kunne ved deres rudeform og varierende plads i 
højden ikke så godt tænkes som udgangspunkt for en 
udvendig løbegang og end mindre have tjent som 
vandspyere.

Uanset disse klare modbeviser, har en lang række 
senere forfattere fra Clemmensen til Aron Andersson 
fastholdt den romantisk tiltrækkende tanke om kir
ken som led i byens befæstning - dog karakteristisk 
nok uden nærmere argumentation.131 Forsvarstanken

er i nyere tid atter mere indgående forfægtet af Johan 
Lange, uden at det er lykkedes at afsvække Løfflers og 
Mackeprangs synspunkter i væsentlig grad.132 Som et 
bidrag til at holde den gamle teori levende skal det 
endelig nævnes, at Seesselbergs fantasifulde tegninger 
(fig. 34) fortsat finder anvendelse i bl.a. tysksproget 
litteratur.133

Symbolsk form. Interessen i nyere tid for at inddrage 
de arkitektoniske formers ofte symbolmættede be
tydning har også sat sit præg på fortolkningen af den 
enestående kirkebygning, således hos Wolfgang 
Götz, Armin Tuulse, Frans Carlsson, Adolf Reinle og 
i oversigtsværker.134 Allerede Anders Bugge anty
dede 1944 denne forklaringsmodel ved at sammen
ligne kirken i Nore (og Kalundborg) med de roman
ske røgelsekar, hvis låg ofte udformedes som pom
pøse, orientalsk udseende centralbygninger med 
korsskæringskuppel og flankerende småtårne.135 Ar
kitekturmodellerne på røgelsekar og andre kirkelige 
inventargenstande (altre, fontelåg, sakramentshuse 
m.v.) skulle ifølge indskrifter forestille Det himmelske 

Jerusalem, den kristne vision om et salighedens hjem 
(Åb. 21-22), hvori alle troende engang skal forenes. 
Sammenligningen med Himmelstaden og andre pro- 
totyper i det middelalderlige kirkebyggeri (Det jødi
ske Tempel, Helliggravskirker og Mariakirker) er ud
dybet af Hugo Johannsen 1989 og 1992 (jfr. endvidere 
s. 3096).136

Målstudier. Som den første rejste Vilh. Wanscher i 
sit arkitekturhistoriske værk fra 1929 spørgsmålet om 
den oprindeligt benyttede måleenhed.137 Hans kon-
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klusion svinger inkonsekvent mellem en græsk fod 
på 33 cm og en karolingisk-græsk »kongefod« på 
32,5 cm.

Problemstillingen er mere indgående taget op af 
Hugo Johannsen (1989), der med udgangspunkt i 
granitsøjlerne mener at kunne påvise et grundlæg
gende modul, en fodlængde på 30,75 cm.138 Ud fra 
dette mål, som ganske vist ikke kan identificeres med 
nogen kendt størrelse, viser planen af kirkens indre 
følgende struktur: Det kvadratiske skibs sider måler 
36 fod, akseafstanden mellem søjlerne 18 fod og arka
deåbningerne 12 fod, dvs. henholdsvis halvdelen og 
en tredjedel af skibets væglængde. Bredden af yder
tårnenes rum andrager 16 fod, mens afstanden mel
lem midter- og ydertårnenes centrer er 37 fod. Denne 
akseafstand overskrider skibets sidelængde og kan 
være en revision af det oprindelige udkast, begrundet 
i et ønske om at give kirken udvendige længdemål på 
100 fod.

Analysen, som ikke er udstrakt til kirkens opstalt, 
fordi oprindelige højder her er ændret eller gået tabt 
(midtertårnet), tager således udgangspunkt i kirkens 
indre plan, hvortil murtykkelserne på 4 fod (soklen 
fraregnet) er lagt som en materiel skal omkring den 
usynlige principplan. De betydelige diskrepanser, 
som fremgår ved en sammenligning mellem sidst
nævnte og kirkens faktiske plan (fig. 36), må tilskri
ves afsætningsproblemer og heraf følgende skævhe
der, jfr. s. 3068.

Den formodede bygmesterplan rummer et klart 
geometrisk mønster, som tilmed betinger, at kirkens 
hoveddimensioner forholder sig til hinanden som 
enkle aritmetiske proportioner - 1:2, 2:3, 3:4 - sva
rende til musikkens harmoniske overtoner. Den 
ukendte bygmester har således stræbt efter at skabe 
en perfekt, symbolmættet planfigur, som rummede 
samme usynlige grundprincipper, som Skaberen 
havde benyttet ved universets tilblivelse. Han har 
endda givet kirkens kerne - skibet - en samlet indre 
omkreds på 144 måleenheder (4x36), svarende til be
skrivelsen af Det himmelske Jerusalem og ganske i 
harmoni med den tårnrige opbygnings billedidé. 
Samme bibelske mål havde en berømt forgænger be
nyttet 400 år tidligere ved udformningen af Karl den 
Stores paladskirke i Aachen.139

Arkitekten Mogens Andersen, der tidligere har peget 
på den mulige betydning af skibets retlinjede diago
nallinjer ved planudstikningen,140 har viderebearbej- 
det detaljer i den ovenfor beskrevne plananalyse.141

Fig. 36. Studier af planens mål og proportioner med 
udgangspunkt i en fod på 30,75 cm (s. 3048). 1:500. 
Efter Architectura 1989. - Studies in the measurements 
and proportions of the plan, based on afoot of 30.75 cm.
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Fig. 37. Plan. 1:300. Formentlig målt og tegnet af C. B. Hornbech o. 1820. - Plan. Probably measured and drawn by 
C. B. Hornbech, c. 1820.



BYGNINGSBESKRIVELSE

PLAN OG OPBYGNING

Kirken er bygget over en centralplan, hvis kerne 
udgøres af et kvadratisk skib. Herfra udgår fire 
lige lange korsarme, der tilsammen danner et 
græsk kors. Korsarmene, der har polygonal af
slutning, er orienteret efter verdenshjørnerne, 
men med en mindre afvigelse mod syd.

Over denne unikke plan rejser sig en tilsva
rende usædvanlig opbygning med fem spirkro-

nede tårne. Det midterste og højeste af disse er 
firesidet og hviler på mægtige granitsøjler i ski
bets midte, mens ydertårnene er ottekantede og 
opbygget over korsarmenes polygonafslutnin
ger.

Kirkens indre er hvælvet, og i skibet betinger 
midtertårnets fire søjler hvælvskemaets såkaldte 
quincunx mønster, hvorefter et centralt kvadra
tisk fag sekunderes af fire mindre hjørnekvadra
ter som øjnene på en terning.

Fig. 38. Snit nord-syd. 1:300. Formentlig målt og tegnet af C. B. Hornbech o. 1820. - North-south section 
Probably measured and drawn by C. B. Hornbech, c. 1820.



Fig. 39 a-b. Facader 1:300. a. Vestre facade, b. Søndre facade. Målt og tegnet af Vilhelm Tvede, februar 1857. - a-b. Facades, a. West facade, b. South facade. 
Measured and drawn by Vilhelm Tvede, 1857.



Fig. 40 a-b. Facader 1:300. a. Nordre facade, b. Østre facade. Målt og tegnet af Vilhelm Tvede, februar 1857. - a-b. Facades, a. North facade, b. East facade. 
Measured and drawn by Vilhelm Tvede, 1857.
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Fig. 41. Snit i øst-vestaksen, set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Vilhelm Tvede, februar 1857. - Section of 
east-west axis looking north. Measured and drawn by Vilhelm Tvede, 1857.

Fig. 42. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Vilhelm Tvede, februar 1857. - Plan measured and drawn by Vilhelm Tvede, 
1857.
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Fig. 43. Snit efter nord-sydaksen, set mod øst og med angivelse af skibets †støtte- og hvælvsystem. 1:300. Målt 
og tegnet af Heinrich Hansen 1859. - Section of the north-south axis looking east and showing the nave’s †support and 
vault system.

Fig. 44. Plan med angivelse af skibets †støtte- og hvælvsystem. 1:300. Målt og tegnet af Heinrich Hansen 1859. - 
Plan showing the nave’s †support and vault system.
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Fig. 45. Plan. 1:300. Målt og tegnet af V. Ahlmann 1903. Efter ÆldNordArch. IV, 3. rk. - Plan.
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Fig. 46. Facade mod vest. 1:300. Målt og tegnet af V. Ahlmann 1903. Efter ÆldNordArch. IV, 
3. rk. - West facade.
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Fig. 47. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Frederik Jensen o. 1921. - Plan.
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Fig. 48. Snit efter øst-vestaksen, set mod syd. 1:300. Målt og tegnet af Frederik Jensen o. 1921.
- Section of east-west axis looking south.
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Fig. 49. Facade mod vest. 1:300. Målt og tegnet af Frederik Jensen o. 1921. - West facade.



OPMÅLINGER 1820-1966 3061

Fig. 50. Facade mod øst. 1:300. Målt og tegnet af Frederik Jensen o. 1921. - East facade.
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Fig. 51. Snit i skibets sydfag, set mod syd. 1:150. Målt og tegnet af Mo
gens Clemmensen 1921. - Section of the nave’s south bay looking south.
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Fig. 52. Snit i skibets nordfag, set mod nord. 1:150. Målt og tegnet af 
Mogens Clemmensen 1921. - Section of the nave’s north bay looking north.

Fig. 53. Snit i skibet efter øst-vestaksen, set mod nord. 1:150. Målt og 
tegnet af Mogens Clemmensen 1921. - Section of nave on east-west axis 
looking north.

206*



3064 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 54. Plan, snit og facader af vestportal (s. 3075). 1:100. Målt og tegnet af Frederik 
Jensen o. 1921. - Plan, section and facades of the west portal.
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Fig. 55. Plan, facade og snit af nordportal 
(s. 3077). 1:100. Målt og tegnet af Frederik 
Jensen o. 1921. - Plan, facade and section of 
the north portal.

Fig. 56. Plan og facader af østportal (s. 3072). 1:100. Målt og tegnet af Frederik Jensen 
o. 1921. - Plan and facades of the east portal.
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Fig. 57. Plan, facade 
og snit af tårnglug (s. 
3080). 1:50. Målt og 
tegnet af Mogens 
Clemmensen 1921. - 
Plan, facade and section 
of tower window.

Fig. 58. Plan og facader af vindue. 1:50. Målt og teg
net af Mogens Clemmensen 1921. Profilsten (mo
derne rekonstruktion) fra ydre åbning. 1:10. (s. 3079).
- Plan and facades of window. Moulded bricks (modern 
replicas) from the exterior opening.
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Fig. 59. Plan. 1:300. Målt af PG 1966, tegnet af MN 1995. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key on p. 9.
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Kirken er efter alt at dømme opført i overens
stemmelse med det oprindelige projekt, omend 
enkelte detaljer synes ændret undervejs. Hvor 
længe byggeriet har varet, vides naturligvis 
ikke; men en række iagttagelser, gjort i forbin
delse med restaureringen 1917-21, kaster lys 
over rækkefølgen af de enkelte afsnit.142

Ifølge Clemmensen godtgjorde fortandinger, 
der endnu var synlige indvendig i søndre og 
nordre korsarm, at de polygonale afslutninger 
og tårnunderdele var sekundært tilføjede; for
nyelsen af gulvet viste ydermere, at fundamen
tet til det søndre tårn i første omgang var fejl
agtigt afsat og havde måttet korrigeres (jfr. fig. 
47). Undersøgelser i det udvendige murværk i 
forbindelse med genskabelsen af portalfrem
springene afslørede, at vestre korsarms søndre 
side var påbegyndt inden den nordre. Dette 
fremgik af, at granitsoklen på vesttårnets sydve
stre side samt den tilhørende oprindelige mur
flugt i op til en meters højde fortsatte ca. 50 cm 
ind bag fremspringet. Først herover var mur-

BYGGEPERIODER

Fig. 60. Oprindelig fugning på ydersiden af østre 
korsarm, set fra sakristiet (s. 3070). Mogens Clem
mensen fot. 1917-21. - Original pointing on the exterior 
of the east transept, seen from the sacristy.

fremspringet i forbandt med den skrå tårnside. 
Portalfremspringets nordre side var derimod 
muret samtidig med tårnets skråside fra soklen 
og videre op; tilsvarende forhold konstateredes 
omkring nordportalen. Endelig bemærkedes, at 
korsarmenes skifter har et meget tydeligt fald 
udefter, idet man har ladet murene følge terræ
net og derfor har måttet korrigere hjørner og 
vinduesvanger, som ikke står vinkelret på skif
terne.

Clemmensen konkluderede, at østre korsarm 
og skibet med dets nord-sydgående korsarme 
måtte være påbegyndt først. Herefter fulgte ve
stre korsarms sydmur og nordmur og til sidst de 
polygonale afslutninger i syd og nord. Han var 
desuden tilbøjelig til at opfatte ydertårnene som 
en eftertanke - en formodning, som dog på det 
bestemteste må afvises.143 Dette gælder i endnu 
højere grad C. M. Smidts og Vilh. Wanschers 
teorier om et planlagt dobbeltkapel.144

Ved betragtning af en moderne opmåling af 
grundplanen falder en række markante skævhe
der i skibets vestre del og den tilhørende kors
arm tydeligt i øjnene. Således er skibets sydve
stre hjørne ikke retvinklet og derfor ude af flugt 
med den tilsvarende vestside nord for korsar- 
men. Den fejlagtige afsætning af dette hjørne 
betinger en svag afvigelse af korsarmens syd
mur - en fejl, som man har prøvet at rette op 
ved at dreje tårnets sydmur i modsat retning. 
Forklaringen på disse skævheder kunne, sam
menholdt med indicierne for en etapevis opfø
relse af vestre korsarm fra syd mod nord, være 
eksistensen af en ældre †trækirke?, som endnu 
ikke var helt fjernet, da skibets sydøstre hjørne 
og sydsiden af vestre korsarm påbegyndtes.

MATERIALER OG TEKNIK

Kirken er bygget af tegl med vigtige detaljer i 
granit. Hovedrestaureringen 1917-21 gav mulig
hed for nærmere undersøgelser af materialer og 
teknik. Beskrivelsen af disse tekniske forhold 
følger derfor i hovedsagen Mogens Clemmen- 
sens redegørelse.145

Bygningen hviler på et fundament af store 
marksten, som kun stikker 30-70 cm ned under
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Fig. 61. Udsnit af kirkens ydre, set fra syd under hovedrestaurering. Jakob Topp, Kalundborg, fot. 1869. - Part 
of the church exterior, seen from the south during the major restoration.
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jordsmonnet og her hviler på fast bund af stiv 
ler. Markstenene er nedlagt i fundamentgrøf
terne uden bindemiddel, bortset fra en afretning 
af oversiden med kalkmørtel som udgangs
punkt for det opgående murværk.

Hovedbyggematerialet er røde munkesten lagt 
i uregelmæssigt munkeskifte, og murene er 
konstrueret med gennemløbende skifter som 
fuld mur. Formaterne veksler betydeligt: de 
største måler 34x15x9,5-10 cm (vestre kors
arm), de mindste 25-26x13x8-8,5 cm, mens 
gennemsnittet andrager det mere gængse 28- 
30x13-14x8,5 cm. - I dør- og vinduesåbninger 
er benyttet forskellige formsten (jfr. fig. 54-58), 
og murværkets mange ud- og indadgående 
hjørner er til dels sat af vinkeldannede sten. På 
enkelte sten iagttages endnu riffelhugning (jfr. 
fig. 77), en karakteristisk konvention, som un
der restaureringen øjensynlig påvistes mere ud
bredt på formsten og hjørner.

Fig. 62. Tværsnit af skibets fundament og mur (s. 
3068). 1:50. Udateret tegning ved Vilhelm Tvede. -
Cross-section of the nave’s foundation and wall.

Den hvidgule mørtel er af fortrinlig kvalitet, 
ret fed og iblandet groft grus. Hvor oprindelig 

fugning var bevaret, som på den del af ydermu
ren, der tidligt dækkedes af sakristiet (fig. 60), 
sås at de 2-2,5 cm tykke fuger var rygskårne.

Da sekundære skalmuringer 1867-71 fjernedes 
til fordel for nye facader af moderne munkesten, 
fremkom de oprindelige bomhuller (jfr. fig. 61), 
som efterfølgende tilmuredes.

Et karakteristisk træk for muråbningerne så
vel ud- som indvendig er de pudslag, som dæk
ker de groft tildannede oversmige (jfr. fig. 54-58 
og 76) indtil en halv sten (ca. 12 cm) fra mur
flugten; også undersmigene dækkes af puds. 
Dør- og vinduessmigenes hvidkalkede pudsfla
der knytter sig æstetisk set til hvælvenes under
sider, der ligeledes tildækkedes af hvidtede 
pudslag.

Murværket har både ud- og indvendig oprin
delig stået med rødkalkede flader og fugenet, 
optrukket med hvidt. Rester af denne allerede i 
vor ældste teglarkitektur gængse »finish« påvi
stes 1917-21 ved fjernelse af nyere cementpuds 
og er nærmere beskrevet s. 3135.

Granitten, som i forbindelse med tegl er al
mindeligt forekommende i vort ældste tegl- 
stensbyggeri, har foruden til sokler, døråbnin
ger og mindre detaljer fundet sin vigtigste an
vendelse i midtertårnets søjler. Overhovedet er 
denne dristige konstruktion uløseligt forbundet 
med granittens fremragende styrke og bære
evne. En kalkulation har således godtgjort, at 
søjlernes diameter måtte mere end fordobles, så
fremt man tænkte dem erstattet af murede pil
ler.146 De betydelige dimensioner i granitmate
rialet, ikke blot i søjlerne, sandsynliggør, at man 
har brudt stenen, formentlig i Skåne, og herfra 
fragtet den store leverance til byggepladsen ad

147søvejen.

YDRE

En markant tredelt sokkel (fig. 64) betoner mur
foden udvendig. Dens nedre led udgøres af op

Fig. 63. Ydre, set fra sydøst. Hude fot. o. 1900. - 
Exterior, seen from the south-east.
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til 2,5 m lange granitkvadre med øvre hulkant. 
Herefter følger et glat munkestensskifte, og 
soklen afsluttes med et 13 cm højt profilbånd, 
sammensat af vulst under skråkant.

Herover hæver murfladerne sig glatte indtil 
gesimserne, kun brudt af døre og vinduer. Det 
østre ydertårn, som hæver sig over altret, er dog 
fremhævet med omløbende savskifte, omtrent i 
højde med skibets murkrone.

Skibets og korsarmenes mure afsluttes med 
en høj gesims (fig. 63, 65), sammensat af tre, 
trinvis udkragede savskifter skilt af glatte løber
skifter; over et afsluttende løberskifte er et kop
skifte oplagt i nyere tid. I de to nedre savskifter 
giver sortbrændte sten en vis regelmæssig farve- 
veksel, som antagelig er bevidst. Gesimsens 
øverste skifter savner dette træk og er muret af 
en lysere, orange-gullig sten. Det er endvidere 
tydeligt, at gesimsen er muret sekundært op 
mod tårnets skråsider. Endelig skal det bemær
kes, at de to nedre savskifter med tilhørende lø
berskifter på skibets vestsider ikke er udkraget 
som de øvrige, hvilket er tolket som udtryk for, 
at man her havde planlagt taggavle.148

Gesimserne, hvis øvre skifter bærer præg af 
senere reparationer, stammer muligvis fra op
førelsestidspunktet, omend denne vurdering 
modsiges af den akavede koordination med sav
skiftet på østre tårn, hvor sortbrændte sten hel
ler ikke er benyttet.149 Spørgsmålet kunne mu
ligvis løses ved arkæologisk undersøgelse af ski
bets overvægge, som dog nu står hvidtede.

Fig. 64. Sokkel (s. 3070). 1:20. Målt og tegnet af Mo
gens Clemmensen 1921. - Base.

Fig. 65. Udsnit af gesims på skibets nordvestre hjørne 
(s. 3072). Tegnet af V. Ahlmann 1904. - Detail of cor- 
nice in the north-west corner of the nave.

DØRE

Kirken har indgange i søndre, vestre og nordre 
korsarm, mens den østre, som rummer koret, er 
uden udvendige døre. Både vest- og nordportal 
er placeret aksefast efter bygningens orientering 
mod verdenshjørnerne i harmoni med kirkens 
centralplan. Dette mønster brydes imidlertid i 
søndre korsarm, hvor indgangen er forlagt til 
østre sidemur. Den asymmetriske placering lig
ner et kompromis, hvor praktisk brug har vejet 
tungere end æstetikken. Med sin orientering 
mod højbyens torv er denne dør i øvrigt senere 
blevet den mest benyttede, jfr. †våbenhus. Efter 
restaureringen 1867-71 benyttes den imidlertid 
ikke længere.

Alle tre indgange fremtræder i dag som re- 
konstruktionsforsøg, udført ved seneste hoved
restaurering 1917-21.150 De fundamenter og spor 
i murværket, som blev lagt til grund for ud
formningen, er kun i meget begrænset omfang 
dokumenteret, og de oplysninger, som i dag er 
tilgængelige vedr. dørenes tilstand forud for ho
vedrestaureringerne, taler delvis mod de gen
nemførte løsninger og svækker tilliden hertil.

Østportalen i søndre korsarm (fig. 56, 66-69) 
har karme og tympanon af glatte granitsten, 
mens den ydre åbning over granitsoklen er op
løst i murede profiler, sammensat af tre form
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sten, af hvilke den første og tredje er identiske. 
Denne leddeling videreføres i buen, hvis stik er 
firedobbelt med rulskifter, skilt af krumme lø
bere. Stikkets søndre del er i et knæk videreført 
på den skrå tårnflade, hvor der ses levn af riffel- 
hugning. Den indre åbning er bredt smiget og 
buen står pudset indtil en halv sten fra vægfla
den.

Dele af ydre og indre buestik kan betragtes 
som oprindelige detaljer, det øvrige repræsen
terer Tvedes og Clemmensens rekonstruktion af 
en dør, hvis oprindelige form allerede i middel
alderen og senere var ændret. Således viser teg
ninger forud for Tvedes istandsættelse (jfr. fig.
37) en dør med smigede åbninger, der udvendig 
delvis skjultes af våbenhusets hvælvpiller. Til

syneladende er åbningen reguleret i tiden mel
lem Tvedes opmåling fra febr. 1857 og Heinrich 
Hansens fra 1859 (fig. 42 og 44).151 Tvedes re- 
staureringsprojekt fra 1863 (fig. 115 og 117) for
udså ingen dør på dette sted, men ved nedbryd
ningen af våbenhuset må spor af den oprindelige 
dørs udvendige buestik og leddeling, skjult og 
beskyttet bag hvælv og tag, være kommet til 
syne. På grundlag heraf genskabtes dørens ydre 
indfatning,152 der stod som en blænding frem til 
genrestaureringen 1917-21 (jfr. fig. 45).

Mogens Clemmensens undersøgelser doku
menteres delvis af fotografier og notater (fig. 
67-69). I monografien betegnes portalen som 
»den bedst bevarede«. Det siges endvidere, at 
»alt nyere Murværk« fjernedes, hvorved fandtes

Fig. 66a-b. a. Karmsten af granit, liggende på kirkegården. 1:20. Målt og tegnet af HJ 1991. b. Forsøg på 
rekonstruktion af østportal med benyttelse af karmsten fra kirkegården (s. 3075). 1:50. Tegnet af HJ på grundlag 
af fig. 56 og 66a. - Granite jamb lying in the churchyard. b. Proposal for reconstruction of the east portal with use of granite 
jamb.
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Fig. 67. Østportalens in
dre bueåbning under re
staureringen 1917-21 (s. 
3075). Mogens Clem
mensen fot. - The east 
portal’s interior arch dur
ing the restoration of 
1917-21.

rester af den oprindelige underkarmsten af blå- 
grå kalksten samt aftryk af sidekarmstenene (én 
længde), tympanon og soklerne.

Restaureringsfotografierne viser imidlertid, at 
man for den ydre leddelings vedkommende kun 
fjernede de nederste skifter af den rekonstrue
rede dørindfatning. Det fremhæves udtrykke
ligt,153 at portalåbningen har haft sokkel, omend 
rekonstruktionens grundlag ikke dokumente

res. Det fremgår tydeligt af fotografierne, at den 
omtalte underkarmsten havde sekundær udhu
ling. Ifølge Clemmensens noter (jfr. fig. 229) har 
dens mål været 180x42x25,5 cm. Ved portalens 
genskabelse indsattes en ny underkarmsten af 
afvigende materiale (granit) lidt lavere end op
rindeligt, hvorved lysningens højde øgedes fra 
201 cm til nuværende 210 cm, mens bredden er 
fastholdt på 125 cm.

Fig. 68. Østportalens 
yderside under restaure
ringen 1917-21 (s. 3074). 
Mogens Clemmensen 
fot. - The external face of 
the east portal during the 
restoration of 1917-21.

Fig. 69. Østportalens 
nordre karmside under 
restaureringen 1917-21 
(s. 3074). Mogens 
Clemmensen fot. - 
North jamb of the east por
tal during the restoration of 
1917-21.
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De rekonstruerede sidekarme og tympanon er 
glatte og udekorerede i analogi med de oprinde
lige fra vestportalen. Det kan imidlertid ikke 
udelukkes, at en karmsten (fig. 66a), som i dag 
henligger på kirkegården sammen med levn af 
skibets søjler, har været benyttet i denne portal. 
Granitkarmen, hvis hjørne er markeret som en 
søjle med terningkapitæl og tilsvarende base, 
omtales tidligst i et brev fra Jacob Kornerup til 
J. J. A. Worsaae, dateret 30. juni 1877 og skrevet i 
forbindelse med undersøgelser af den såkaldte 
rektorbolig (ligkapellet). Ifølge Kornerup var 
stenen »nylig fundet« og »synes at have dannet 
Indfatningen, Karmen til en Dør paa Kallund
borg Kirke«. I brevet skitseres endvidere, hvor
ledes karmstykket kunne have været anbragt 
(jfr. fig. 228). I øvrigt var Kornerups anliggende 
først og fremmest at vinde støtte for en fredning 
af stykket, der ellers var tænkt benyttet andet
steds til grundsten.154 Det er uvist, om Clem
mensen har kendt denne teori, men i hvert fald 
har han målt stykket op og tegnet det i sin note- 
bog sammen med sydøstportalen. Når han ikke 
nævner det i sin redegørelse, må det vel skyldes, 
at han ikke har ment at kunne passe den kun 140 
cm lange sten ind i portalens givne dimensioner.

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at karm
stenens bredde på 25 cm svarer til den fundne 
underkarmsten. I fald den virkelig har været be
nyttet her, har portalen været udstyret med høje 
fodstykker, således som det kendes fra flere jyd- 
ske portaler og en af dørene i Sorø klosterkirke. 
Et rekonstruktionsforsøg er vist på fig. 66b.

Den indre åbnings smigede rundbue fremdro
ges under restaureringen (fig. 67) tillige med 
levn af de smigede vanger (jfr. fig. 229), og på 
dette sikre grundlag genskabtes åbningen, som 
omfatter enkelte af de gamle stiksten.

Vestportalen (fig. 20, 54 og 70) stammer på nær 
lysningens karme og tympanon fra 1917-21; 
ydermere er den ydre åbnings to inderste pro
filer ommuret 1968.75 Portalen sidder i et muret 
fremspring med sokkel svarende til kirkens og 
krones med en aftrappet kam. Den ydre åbnings 
profil er frit komponeret med udgangspunkt i 
en tiloversbleven formsten, fundet i murværket 
under restaureringen; den flankeres af profilsten 
svarende til de i syd- og nordportalerne benyt
tede. Rundbuens stik er firedobbelt som ved de 
to andre indgange.

Sidekarmene og tympanon af granit er som 
nævnt oprindelige og viser en række brudlinjer 
og afslag, som er repareret med cement. Den 
ydre kant er skråt affaset, en detalje, som Clem
mensen antog hidrørte fra en ophugning 1870.155 
Skråfasen ses imidlertid ikke blot på Tvedes ud
kast til en ny vestportal (fig. 122), men allerede 
på hans opmåling fra 1857 (jfr. fig. 39) og er 
formentlig autentisk. Clemmensen understre
gede endvidere, at lysningens granitled sad i op
rindeligt leje, og at den indre rundbuede smi
gede åbning med bomhuller var bevaret.

Mens den ydre åbning er frit komponeret, 
skal det murede fremspring være restaureret i 
sin oprindelige form, idet fremspringets sidelin
jer, øvre afslutning og dele af fundamentet var 
bevaret. Helt så utvetydigt som beskrevet i den 
trykte fremstilling har rekonstruktionen imid
lertid ikke været, og under alle omstændigheder 
savnes også her fyldestgørende dokumentation, 
et forhold, Det særlige Kirkesyn besværede sig 
over (s. 3131).

Der kan ikke være tvivl om, at vestportalen
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Fig. 70. Vestportal (s. 3075). Ad. Jeppesen, Kalund
borg, fot. 1922. - The west portal.

har siddet i et udvendigt fremspring (jfr. fig.
37), der i 1700’rne omdannedes til den barok
portal, som fjernedes af Tvede. De afgørende 
indicier for portalfremspingets oprindelige om
rids var aftryk i det murværk, som blottedes 
efter fjernelse af nyere skalmuring. På dette 
grundlag er det borthuggede fremspring skit
seret med mål og skiftehøjder i murerformand 
C. Jørgensens notebog (fig. 230); derimod sav
nes angivelse af de fundamentrester, som skal 
have bestemt dybden.

Restaureringen har slettet disse spor, som på 
grund af manglende dokumentation ikke læn
gere kan kontrolleres. Et bevaret brev fra for
mand Jørgensen til »arkitekt Clemmensen« 
(Andreas eller Mogens?), dateret 6. jan. 1919, 
viser imidlertid, at rekonstruktionen ikke har 
været helt problemfri. Der refereres heri til en 
nu forsvunden tegning af vestportalen, hvor 
kammene er angivet på en måde, som ifølgejør- 
gensen strider imod de fundne aftryk og sten

rester. Murerformanden fastholdt den tolkning, 
han havde givet i en tidligere fremsendt tegning, 
der formentlig i substansen svarede til notebo
gens (fig. 230). »Det eneste der kan være Tvivl 
om, er den lille Kam paa de 3 Skifter, jeg tror 
den har været der«. Det færdige resultat viser, at 
arkitekterne valgte at følge murerformanden, 
uanset at følgen blev en usædvanlig og uharmo
nisk komposition.

Et andet forhold, der heller ikke længere lader 
sig efterprøve, godtgjorde ifølge Clemmensen, 
at portalfremspringet var en eftertanke, først be
sluttet under opførelsen (s. 3068). Clemmensen 
kombinerede endvidere disse forhold med op
lysningen om, at den indvendige smig i syd var 
ommuret, før selve buen blev slået, og granit
karmen indsat. Heri sås yderligere et indicium 
for, at en ændring af vestportalen var sket under 
opførelsen. Det skal dog i denne forbindelse 
nævnes, at karmstenen har været taget ud i for
bindelse med restaureringen 1867-71, hvorfor 
den nævnte ommuring kunne tænkes at hidrøre 
fra dette indgreb.155

Vestportalen er således kun autentisk for så 
vidt angår fremspringets bredde, den stensatte 
lysning samt den indre åbning, hvorimod den 
ydre åbning og fremspringets uharmoniske af-

Fig. 71. Forslag til nordportal (s. 3078). 1:100. Mo
gens Clemmensen 1918. Kunstakademiets Bibliotek.
- Proposal for the north portal.
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Fig. 72. Nordportal og gavl af sakristi (s. 3077, 3102). Ad. Jeppesen, Kalundborg, fot. 1922. - The north portal and 
sacristy gable.

slutning må betegnes som en delvis ukontroller
bar rekonstruktion.

Nordportalen (fig. 55, 72) rummer i dag ingen 
oprindelige dele, men kan ikke desto mindre be
tragtes som væsentlig mere autentisk end vest
portalen. Det hænger sammen med den om
stændighed, at den - bortset fra det udvendige 
fremsprings øvre afslutning — var bevaret i no
genlunde uforandret skikkelse frem til restaure
ringen 1867-71. Dens form forud for Tvedes 
ombygning og borthugning af fremspinget do
kumenteres således af flere tegninger (jfr. fig. 
33, 40), og ved Clemmensens restaurering 
1917-21 fandt man kampestensfundamentet til 
fremspringet, hvis sidelinjer stod tydeligt mar
kerede i murværket, ligesom der var aftryk efter 
den oprindelige placering af granitkarm og tym
panon.

Lysningen er sat af granit: Underkarmstenen, 
de to sidekarme og tympanon synes helt for
nyede, omend det ikke kan udelukkes, at der er 
tale om ophugning af de oprindelige led,156 der 
ifølge opmålinger og beskrivelser før Tvedes re
staurering var bevaret.

Den ydre åbnings murede leddeling er tredelt 
og sammensat af to vulster omkring almindelig 
kantet sten; selve buestikket er firedobbelt, 
vekslende mellem rulskifte og krumhugne lø
bere. Udgangspunktet for rekonstruktionen var 
afbildninger i Høyens notebog og på Tvedes op
måling (jfr. fig. 33 og 40). Disse tegninger er 
overensstemmende, hvad angår leddelingen 
med formsten, hvoraf et tiloversblevent eksem
plar ydermere fandtes i murværket; endelig har
monerede profilet nøje med dimensionerne af 
fremspringets fundament.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 207
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Buestikket er derimod gengivet tredobbelt og 
indbyrdes afvigende på de to nævnte tegninger, 
hvilket svækker troværdigheden. Clemmensen 
har derfor valgt det firedobbelte stik, som var 
velkendt i samtidens sjællandske teglstensbyg- 
geri og tilmed dokumenteret ved kirkens syd- 
østportal.

Det udvendige murfremspring stod indtil 
Tvedes restaurering med vandret afdækning, 
hvorover nyere pilastersmykket fronton som af
løsning for en forsvunden overdel.157 I restaure- 
ringsforslaget fra 1863 (jfr. fig. 118) er frem
springet bibeholdt, men udstyret med tagfor
met afdækning. Denne form, som bl.a. kendes 
fra Gumløse kirke i Skåne (1191), havde Mogens 
Clemmensen oprindelig tænkt sig at benytte 
ifølge en tegning, dateret 1918 (fig. 71). Tegnin
gen viser endvidere, at han også overvejede at 
markere den ydre leddelings buevederlag med et 
kragbånd, muligvis inspireret af Høyens skitse 
(jfr. fig. 33), hvor en kapitællignende markering 
af halvsøjlerne er antydet.

Fjernelsen af nyere skalmur afdækkede imid
lertid spor efter en trappeformet afdækning (jfr.

fig. 231), som blev lagt til grund for rekonstruk
tionen.

Lysningens granitled er anbragt i oprindeligt 
leje, og den indre, smigede åbning nymuredes i 
overensstemmelse med de to øvrige portaler.

VINDUER

Kirken er rig på vinduer, 31 i alt, hvoraf de tre 
dog står blændet mod sakristiets øvre etage. 
Bortset fra de sidstnævnte er samtlige lysåbnin
ger genskabt på sikre spor ved seneste hoved
restaurering.158

De rundbuede, bredt smigede vinduer er re
gelmæssigt fordelt, således at hver ubrudt mur
flade har et vindue. Undtaget herfra er de tre 
partier, som brydes af døre, samt de to af vest
tårnets skråsider, der flankerer hovedportalen - 
et forhold, som ifølge Clemmensen muligvis 
skyldtes hensyn til et †pulpitur? på dette sted. 
Vinduerne er forholdsvis højtsiddende og tilsy
neladende bevidst placeret således, at muråbnin
gens underkant ligger i højde med skaftringen 
på skibets fire granitsøjler.

Fig. 73. Afdækning af oprindeligt indre vinduesstik 
over vindue fra 1867-71 (s. 3079). Mogens Clemmen
sen fot. 1917-21. - Uncovering of the original internal 
voussoirs above a window from 1867-71.

Fig. 74. Genskabelse af vindue efter oprindelige spor 
under restaureringen 1917-21 (s. 3079). Mogens 
Clemmensen fot. - Reconstruction of window based on 
traces of the original, detected during the restoration of 
1917-21.
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Den ydre åbning måler 238x149 cm og såvel 
dens lodrette smigkant som buen er sat af form
sten med hulkantlignende profil (fig. 58). Buens 
rulskifte indrammes af prydstik og krumme lø
bere. Lysningen, som sidder midt i murlivet, 
måler 160x40 cm og er sat af kantstillede mur
sten, mens buen er udhugget i to sten, der mø
des i stump vinkel (jfr. fig. 74). Den indre åb
ning måler 250x145 cm og har stik af enkelt rul
skifte. Såvel ud- som indvendig står den øvre 
buesmig samt den skrå undersmig pudset; først
nævnte dog kun indtil ca. 12 cm fra kanten.

Vinduerne omkring tårntrappen i skibets syd
østre hjørne er af pladsmæssige årsager smallere 
end de øvrige og mangler tillige den hulkantede 
formsten på ydersidens lodrette smigkanter. 
Indvendig er de afdækket med planker.

Rekonstruktionens udgangspunkt er som be
skrevet af Clemmensen - foruden de tre velbe
varede vinduer mod sakristiet - de spor af indre 
åbninger, som fremdroges under restaurerin
gen, således også det smalle vindue vest for 
tårntrappen, hvoraf hele vestsiden var bevaret.

TÅRNE

Ydertårnene. Midtertårnet er som nævnt helt og 
holdent en rekonstruktion, udført 1870-71 efter 
Vilhelm Tvedes tegninger. Derimod er de fire 
ydertårne bevaret, omend stærkt restaureret i 
det ydre og helt fornyet, hvad angår gavle og 
spir.

De ottekantede tårne hæver sig med tre stok
værk over korsarmenes polygonale afslutninger. 
Murene er i de to mellemstokværk af omtrent 
samme sværhed som skibets og korsarmenes 
øvrige mure, mens væggene i det øverste stok
værk er holdt spinklere ved en let indrykning i 
højde med bjælkelaget.

Mens fem af tårnenes sider således er en di
rekte videreførelse af murværket omkring kors
enderne, hviler de tre sidste sider delvis på kors
armenes tøndehvælvede helstenshvælv. Kon
struktionen kan virke dristig, men de bredt 
smigede døre mellem korsarmenes og tårnenes 
lofter (jfr. fig. 48) fungerer tillige som af- 
lastningsbuer, og i alle tilfælde har tårnene i

Fig. 75. Genskabelse af vinduer på søndre korsarms 
vestside 1917-21. Til venstre vindue fra restaureringen 
1867-71 (s. 3128). - Reconstruction of windows in the west 
wall of the south transept, 1917-21. On the left a window 

from the restoration of 1867-71.

snart 800 år holdt stand mod vejr og vind samt 
overlevet klokkeringning foruden lange perio
der med manglende vedligeholdelse.

Fig. 76. Vinduer i nordre korsarms nordvestre side (s. 
3078). Ad. Jeppesen, Kalundborg, fot. 1922. - Win
dows in the north-west wall of the north transept.

207*
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Hvert af de øvre stokværk belyses af tre glug
ger, orienteret efter verdenshjørnerne, mens en 
fjerde i muren mod midtertårnet savnes. Glug
gerne i de to mellemstokværk er ens og åbner 
sig i det ydre med en smal rektangulær sprække, 
hvorfra de med bredt smigede vanger og rund
buet afdækning udvider sig mod det indre (jfr. 
fig. 48, 77). Disse glugger var indtil restaurerin
gen 1867-71 overleveret i en skikkelse, som for 
det nederste stokværks vedkommende tydelig
vis var sekundær. Samtlige mere detaljerede af
bildninger fra 1800’rne (jfr. f. eks. fig. 39f., 111- 
12) viser således her en udvidelse af den ydre 
åbning, som var lukket med afsprosset træ
ramme. Derimod stod gluggerne i det næste 
stokværk med smal sprække som nu, men af
dækket af et formentlig oprindeligt, rundbuet 
stik. Begge sæt glugger er på Tvedes restaure- 
ringsforslag gengivet i sidstnævnte skikkelse, og 
det er uvist, på hvilket grundlag han ved selve 
restaureringen gav dem den nuværende form.

Høyen viser i sin notebog det østre tårn med 
rundbuede glugger i begge mellemstokværk 
(jfr. fig. 33), og det er muligt, at dette har svaret 
til de oprindelige forhold.

Fig. 77. Glug i nordtårnets mellemstokværk (s. 
3080). HJ fot. 1995. - Light in the middle storey of the 
north tower.

Betydelig større interesse knytter sig til de 
usædvanligt formede glugger i øvre stokværk (fig. 
57, 78), der i nuværende skikkelse genskabtes 
ved hovedrestaureringen 1867-71; dog er dværg
søjlernes skaft og kapitæl, som Vilhelm Tvede 
lod udføre i cement, ommuret i tegl 1943-44.75

Gluggerne er udvendig formet som et almin
deligt romansk biforium, hvis rundbuede åb
ning, her med rulskiftestik omgivet af krumme 
løbere, underdeles af to mindre rundbuer, som 
hviler på en dværgsøjle. Søjlens base er af granit 
og har form som et omvendt trapezkapitæl, 
mens skaftet og det runde kapitæl med dets to 
vulstringe er af tegl. Selve den ydre åbning er 
formet som en rundet niche med halvkuppel- 
hvælv og smiget sålbænk. I nichens bund, bag 
dværgsøjlen, åbner den egentlige glug sig i skik
kelse af en smal sprække. Herfra udvider glug
gen sig til en smiget og rundbuet åbning som i 
det nedre stokværk; dog med slankere propor
tioner.

I det østre og nordre tårn, hvis øvre stokværk 
ved Tvedes restaurering genindrettedes som 
klokkestokværk, er den ydre rundbuede åbning 
ført helt igennem.

Rekonstruktionen af disse glugger, der er ble
vet tolket som skydeskår (s. 3047), hviler i det 
væsentlige på den skitse, Høyen udførte 1832 
(jfr. fig. 33). Det fremgår bl.a. af Worsaaes og 
Hansens monografi fra 1860,159 hvor Høyens 
tegning tilmed er gentaget. Indtil Tvedes restau
rering stod gluggerne ifølge samtidige tegninger 
(f.eks. fig. 80, 112) udvendig tilmuret omkring 
et firkantet, afsprosset vindue, hvorfor dværg
søjlerne, men ikke tvillingbuerne, var fjernet. 
De levn af oprindelige glugger, som har dannet 
udgangspunkt for Høyens rekonstruktion, er 
ikke nærmere lokaliseret i notebogen. Men i 
tidsrummet mellem Høyens og Worsaaes besig
tigelser må gluggerne være blevet yderligere 
ødelagt, for ifølge Worsaae var nu kun halvdelen 
af den ydre åbnings niche bevaret i en af nord
tårnets glugger.160

Hverken Høyens, Worsaaes eller Tvedes iagt
tagelser kan nu efterkontrolleres. Det kan der
imod let påvises, at Høyens tegning, som er re
konstruktionens vigtigste grundlag, ikke er kor
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Fig. 78. Kirken, set fra nordøst. HJ fot. 1985. - The church, seenfrom the north-east.

rekt fortolket. Her tænkes først og fremmest på, 
at Høyen skitserer dvægsøjlens kapitæl (såvel i 
sidebillede som plan) på en måde, som ikke 
umiddelbart harmonerer med tegningen af søj
lens helhed.161 Det er næppe heller muligt at 
genskabe kapitælet ud fra notebogens skitser; 
men det forekommer overordentlig sandsyn
ligt, at det kapitæl, som Høyen så, har været

prydet med de små hjørneknopper, som er så 
karakteristiske for tidens teglstensbyggeri.

På to andre punkter stemmer skitsebogens af
bildning heller ikke overens med rekonstruktio
nen, som har skrå sålbænk udvendig, men ikke 
mod det indre. På Høyens tegning forholder det 
sig omvendt. Praktiske hensyn har formentlig 
motiveret den stærkt skrånende udvendige sål
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Fig. 79. Rudeformede kanaler ved nordtårnets sydve
stre hjørne (s. 3082). HJ fot. 1995. - Lozenge-shaped 
openings at the south-west corner of the north tower.

(af cement), hvorimod det kan undre, at man 
indvendig har udeladt den skrå undersmig, som 
tilmed er angivet på Tvedes egen tegning til 
gluggen.

Ydertårnenes murkroner prydes af små rude- 
stillede huller (jfr. fig. 61, 79), to i hver side, dvs. 
16 i alt. Hullerne er lukket (med træklodser) ved 
restaureringen 1867-71, men var oprindelig gen
nemløbende. Åbningerne, hvis sidelængde er 
ca. 17-18 cm, indrammes såvel i ydre som indre 
murflugt af fire teglsten, skåret i gering, bortset 
fra visse ommuringer. De ydre åbninger er 
imidlertid fornyet og regulariseret ved Tvedes 
restaurering, hvorved de til dels er forskudt i 
forhold til selve kanalen og de indre åbninger. 
Sidstnævnte viser, at åbningerne ikke, hverken i 
lod- eller vandrette akser var særlig regelmæs
sigt anbragt.

Funktionen af disse rudeformede kanaler, 
som kendes fra adskillige tidlige tårne162 og

gavlglugger,163 er omdiskuteret (se s. 3047f.). 
De har uden tvivl kunnet benyttes til udrigning 
af hængestilladser i forbindelse med de hyppigt 
forekommende reparationer af tårnenes mur
kroner og spir. Formen må betegnes som et ka
rakteristisk modefænomen.

Ydertårnene krones af en krans af små spids
gavle, opsat ved restaureringen 1867-71. Hver 
gavl omslutter en spidsbuet blænding, hvis 
bund er mønstermuret, skiftevis som stående 
siksak og fletværk. Gavlene er på indersiden for
stærket med små lave piller.

Dateringen af de middelalderlige spidsgavle 
har været genstand for debat og opfattedes bl.a. 
af Clemmensen som tilføjelser fra »tidlig gotisk 
Tid eller i Overgangstiden mellem romansk og 
gotisk Tid«.164 Forud for Tvedes restaurering 
stod kun det østre og vestre tårn prydet med 
spidsgavle, og eftersom disse blev fjernet helt, 
kan deres udseende og murværkets karakter nu 
kun vurderes gennem ældre afbildninger og be
skrivelser.

Dette materiale fortæller (jfr. fig. 39f., 80 og 
111), at østtårnets gavle prydedes af blændinger, 
mens vesttårnets var glatte.165 Blændingerne 
fremtræder rundbuede, således som det også 
fastholdtes i Tvedes restaureringsforslag (jfr. 
fig. 117-19). Når han fraveg dette udgangs
punkt, skyldes det muligvis Høyen, der i sin 
notebog (jfr. fig. 33) kommenterede tegningen 
af østtårnets gavlblændinger således: »Disse 
flade, fladt spidsbuede Nicher, blot decorerede 
med [tegning af mønstermuring] findes ei i det 
vestlige Taarn, der dog ogsaa har bevaret smaa 
Gavle«. For variationens skyld har Tvede som 
nævnt suppleret den af Høyen angivne lodrette 
siksakmuring med fletværksmønster; begge ty
per er benyttet i ligkapellets østgavl (jfr. fig. 27), 
som arkitekten utvivlsomt har ladet sig inspirere 
af. Det er derimod ikke klart, om de indvendige 
forstærkninger har belæg i tilstanden før restau
reringen.

Det har som nævnt været diskuteret, hvorvidt 
ydertårnene overhovedet har været opført med 
spidsgavle, og om disse ikke snarere bør betrag
tes som en senere tilføjelse, enten til alle fire 
tårne eller alene til det østre og vestre som en
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Fig. 80. Kirken, set fra sydøst. Blyantstegning ved Johan Thomas Lundbye, dateret 11.juli 1837. Statens Mu
seum for Kunst. - The church, seen from the south-east. Pencil drawing by J. T. Lundbye, dated 11. July 1837.
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markering af den liturgiske hovedakse, jfr. in
teriørets halvsøjler på buevangerne til østre og 
vestre korsarm. Spørgsmålet lader sig ikke læn
gere afgøre ad arkæologisk vej. Worsaae betviv
lede »ud fra murværkets Beskaffenhed«,159 at de 
kunne være oprindelige, mens Tvede i sin rede
gørelse fra 28. febr. 1858 understregede, at gav
lene på østre og vestre tårn alene »afgiver et 
uharmonisk Ydre« på grund af ommuring og 
forandring ved tidligere restaurering. Endvi
dere, at spor i tagværk og bjælker på det nordre 
tårn viste, at dette også »har været prydet af 
Murværk over de øverste Bjælkelag«.

Tvedes og Worsaaes beskrivelser samstemmer 
således i karakteristikken af spidsgavlenes mur
værk som værende brøstfældigt. Tvedes angi
velse af ommuring og forandring passer yder
mere med vesttårnets glatte gavle, der eventuelt 
kan være fornyet efter brand (s. 3017). Hans 
fremhævelse af sporene i det nordre bestyrker 
tillige troen på, at gavlene har prydet dem alle 
fire, mens spørgsmålet om samtidighed nu må 
hvile på en arkitekturhistorisk vurdering af øst
tårnets blændingsprydede gavle. En sådan taler 
ikke imod samtidighed, jfr. s. 3097.

Midtertårnet er genrejst 1870-71 efter tegninger 
af Vilhelm Tvede (fig. 120-21). Udgangspunktet 
for rekonstruktionen har været Hornbechs op
målinger (fig. 38, 108), suppleret med en gen
givelse fra tiden før 1827 (fig. 81). Opgaven har 
da været så vidt muligt at genrejse tårnet i over
ensstemmelse hermed og samtidig give det en 
æstetisk tilfredsstillende skikkelse.

Materialet er små gule sten, som på alle syn
lige ydersider står skalmuret med røde munke
sten. Det firkantede, kvadratiske tårn bæres af 
skibets granitsøjler. Det er fire stokværk højt og 
krones af et tilsvarende antal spidsgavle, som 
slutter sig til det slanke, ottekantede pyramide
spir. Konstruktivt set har Tvede vist større for
sigtighed end kirkens bygmester. Dels er det 
nuværende tårns mure væsentlig spinklere end 
oprindeligt og tilmed yderligere lettet ved an
bringelse af fladbuede blændinger, dels er mure
nes tryk på søjlestillingen ledt ud til skibets 
mure ved hjælp af et system af stræbepiller og 
aflastningsbuer.

Fig. 81. Ydre, set fra øst før midtertårnets fald 1827. 
Farvelagt tegning i Kalundborg og Omegns Mu
seum. - Exterior, seen from the east before the collapse of 
the central tower in 1827.

Gluggerne, de rudeformede kanaler og tre
kantgavlenes blændinger er udformet i analogi 
med de tilsvarende detaljer på ydertårnene; dog 
er mellemstokværkets åbninger mindre smi
gede, mens det øvre stokværks glugger er for
met som glamhullerne på østre og nordre tårn, 
blot større af hensyn til midtertårnets dominans. 
Endelig er gavlblændingerne rundbuede og 
bunden udmuret med fletværksmønster.

†MIDTERTÅRN

Midtertårnet kan i sin nuværende skikkelse be
tragtes som en rekonstruktion, der i hovedtræk 
svarer til det oprindelige. Såvel i dimensioner 
som i konstruktion og detaljer afviger det dog 
på flere punkter fra det udseende, det vides at 
have haft før sammenstyrtningen.

Tårnets oprindelige højde afviger næppe me
get fra det nuværende, som måler ca. 40,75 m 
fra skibets gulv til fløjstangens top. Ifølge en 
taksation fra 1761 målte det 69 og en halv alen,
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d.e. ca. 43,6 m.166 På Hornbechs snit (jfr. fig.
38) er det noget lavere, men Tvede har taget 
hensyn til brandtaksationens målopgivelser, 
som Det særlige Kirkesyn fremskaffede.167

Selve den kvadratiske grundplan, som er en 
følge af opbygningen over skibets granitpiller, 
kan ikke drages i tvivl. Det er en af bygme
sterens fineste bedrifter, at han har turdet rejse et 
højt murstenstårn, alene båret af fire granitsøjler 
under murkvadratets hjørner - tilmed søjler, 
som var sammenstillet af fire adskilte dele (se s. 
3086).

Det fremgår ydermere af Hornbechs snit (fig.
38), at det opgående murværk var sværere end 
det nuværende og i hvert fald hverken udstyret 
med spareblændinger eller aflastende stræbepil
ler. Der har været fire døre, som gav adgang til 
korsarmenes og tårnenes lofter. På Hornbechs 
meget summariske og skematiske tegning er 
kun angivet de to i nord-sydaksen. De er tegnet 
som værende af samme højde som ydertårne
nes, der i øvrigt ikke er korrekt gengivet. Der 
kan dog ikke herske tvivl om, at midtertårnets 
døre, hvis bredde ikke kendes (tegneren har 
udeladt døren mod østre korsarm), har haft 
samme aflastende funktion som ydertårnenes.

Der eksisterer kun to mere detaljerede gen
givelser af tårnets ydre, begge set fra sydøst (fig. 
81 og 108). På ingen af disse ses glugger til mel- 
lemstokværkene, selvom sådanne formentlig 
har eksisteret. Begge kilder viser derimod et bi- 
forium eller dobbeltvindue på østsiden af den 
øvre etage, hvis glug på sydsiden antagelig har 
været tilmuret, hvilket antydes ved tilstedevæ
relsen af to murankre på det ene billede. Samme 
afbildning viser vinduet i en skikkelse, beslægtet 
med ydertårnenes. Hver af tårnets fire sider af
sluttes med en gavl, kronet af brandstang. Gav
lene, der slutter sig til et ottesidet pyramidespir, 
har været prydet af rundbuede blændinger, to 
for hver gavl, omend tegningerne divergerer 
mht. til fordelingen. På dette punkt er Tvedes 
rekonstruktion utvivlsomt fejlagtig, ligesom 
tegningerne heller ikke rummer belæg for be
nyttelsen af de rudestillede kanaler her.

Hornbechs snit af gluggerne er helt skema
tisk, og som ovenfor nævnt, har den søndre

Fig. 82. *Granitkapitæl, formentlig fra †midtertårn 
(s. 3085). I NM2. NE fot. 1995. - *Granite capital, 
presumably from the †central tower.

Fig. 83. *Granitkapitæl, formentlig fra †midtertårn 
(s. 3085). 1:10. Målt og tegnet af HJ 1995. I NM2. - 
*Granite capital, presumably from the †central tower.

endda været blændet. Til gengæld kan et *granit- 
kapitæl (fig. 82-83), som indtil 1899 sammen 
med andre levn fra oprydningen 1827 opbevare
des i det vestre tårn (jfr. fig. 126), antagelig sæt
tes i forbindelse med midtertårnets glugger. Ka
pitælet, der nævnte år blev afgivet til National
museet (inv. nr. D 4261) er et terningkapitæl, 
der på alle fire sider har været smykket af et 
palmetlignende ornament i svagt relief; dog er 
der på den fjerde side, som beskadigedes ved 
sammenstyrtningen kun bevaret en lille rest af 
bladornamentikken. Kapitælet, hvis udsmyk
ning er nært beslægtet med stilen på kirkens 
font, er formentlig udført af samme stenhugger 
og viser, at midtertårnets glugger på denne 
måde var udmærket frem for ydertårnenes.
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Den korsformede kirkes indre domineres af ski
bets fire granitsøjler, som modsvares af murede 
halvsøjler omkring korsarmsarkaderne. Bortset 
fra koret, som af hensyn til den nyrestaurerede 
altertavle hvidtedes 1976, er rummet mørkt med 
røde teglstensvægge, som kun oplives af de 
pudsede, hvidkalkede bueflader på døre, vin
duer og hvælv.

Granitsøjleme. De fire søjler er kirkerummets 
mest betagende enkelthed, og de er i kraft af 
materialets enestående styrke forudsætningen 
for, at midtertårnet har kunnet rejses, uden at de 
bærende støtters omfang kom til at kvæle rum
met, jfr. s. 3070.168

Tilvejebringelsen af materialet - grålig og 
rødlig, sortkornet granit - samt fremstillingen 
af søjlerne, hvis dimensioner man ikke kender 
magen til i samtidigt dansk byggeri, er en tek
nisk bedrift, og der kan ikke herske tvivl om, at 
de er bestilt i eksisterende skikkelse og form.169 
De ca. 6,15 m høje søjler har terningformede 
baser, trapezkapitæler og søjleskafter med mid
terring (fig. 85-87). De enkle stereometriske for
mer uden dekoration harmonerer godt med op
gavens alvor.

De 4,9 m høje skafter, hvis nedre diameter på 
64-67,5 cm gradvis mindskes til 52-56 cm for
oven, er sammensat af to monolitter, den nedre 
267-69 cm høj, den øvre 225-27 cm, hver for
synet med en vulst foroven. Herved fremkom
mer den skaftring, der tjener til at maskere fu
gen mellem søjletromlerne og ydermere tilveje
bringer en æstetisk tilfredsstillende samling. 
Søjleskafternes struktur indebærer desuden, at 
den øvre vulst imod middelalderlig sædvane 
ikke er en del af kapitælet.

De fire søjler består således af i alt 16 dele, der 
siden genopstillingen 1868 fremtræder med re
gelmæssigt ophugget overflade. Et antal af disse 
led er de oprindelige, resten nye replikker. 
Ifølge regnskabet genanvendtes 10 gamle styk
ker, der afrettedes, samt 6 nye.53

Det er imidlertid ikke muligt umiddelbart at 
bringe disse oplysninger i harmoni med de fak
tiske forhold. Flere faktorer kan inddrages til

INDRE vurdering af denne uoverensstemmelse: De op
rindelige søjleled, som ikke benyttedes, er delvis 
bevaret på kirkegården, delvis omhugget som 
trappetrin mellem skib og kor. Endvidere er be
varet to tegninger (fig. 85), som Tvede lod ud
færdige i forbindelse med genskabelsen, og en
delig indgår naturligvis en vurdering af de op
stillede søjleled.

De autentiske søjledele på kirkegården (fig. 
22, 86-87) omfatter tre baser og tre mutilerede 
søjleskafter. Baserne er alle beskadiget i større 
eller mindre grad. Skaderne er dels ældre skader 
(jfr. s. 3109), dels ødelæggelser forårsaget af de 
nedfaldende murmasser 1827. Søjleresterne viser 
desuden spor af en bearbejdning, som skete 
1867-71 i forbindelse med fremstilling af oven
nævnte trappetrin. Mest intakt er et øvre skaft
led af rødlig granit, som er bevaret i fuld længde 
(225,5 cm), men flækket og forhugget, således 
at kun omtrent halvdelen nu er i behold. Et lille 
kvartcirkeludsnit af samme stenart, henlagt på 
græsplænen lidt vest for de øvrige dele, kan mu
ligvis hidrøre fra den afhuggede del af dette 
skaftled. Det tredje stykke (267 cm langt) er re
sterne af en nedre skaftdel, som ved fremstil
lingen af ovennævnte trin er flækket to gange på 
langs, således at kun en fjerdedel er ladt tilbage.

Det kan på denne baggrund fastslås, at mindst 
fem søjledele (tre baser og to skafter) er blevet 
nyhugget. Da antallet ifølge regnskaberne skulle 
være seks, må man da umiddelbart slutte, at kun 
yderligere et af leddene i kirkerummets fire søj
ler er fornyet. Dette harmonerer imidlertid kun 
dårligt med det indtryk, man får ved at betragte 
søjlerne.

Her fremtræder samtlige baser og kapitæler 
som nye trods små afslag repareret med cement. 
Af søjleskafterne er den sydøstre søjles forment
lig oprindeligt, idet navnlig vulsten på begge led 
har været slået af mod sydøst og nu fremtræder 
repareret med cement. Tilsvarende forhold kan 
iagttages ved den sydvestre søjles skaftdele samt 
ved det øvre led i nordvest; resten synes nye. Er 
denne bedømmelse korrekt, må i alt 11 af de 
opstillede søjledele være nyhuggede. Kun ved at 
antage, at alle fire kapitæler samt én af baserne er 
de oprindelige, men ophuggede led, kan regn-
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Fig. 84. Indre, set mod øst. LL fot. 1970. - Interior to the east.

skabets opgivelser bringes til at stemme. Blot 
må man i så fald undre sig over, at kapitælerne 
kun i så ringe grad led overlast ved sammen
styrtningen. 170

Hvorledes dette end forholder sig, så frem- 
byder de bevarede levn på kirkegården gode 
muligheder for at iagttage søjlernes oprindelige 
overflade, som viser en grovere pikhugning end
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Fig. 85. Søjledele (s. 3086, 3127). 1:50. Målt og tegnet af Vilhelm Tvede 1863. - Parts of columns.
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Fig. 87. Søjlebaser, opstillet ved kirkeladens vestside (s. 3086). NE fot. 1982. - Column bases lined up along the west 
wall of the tithe barn.

Fig. 86a-b. Oprindelige søjledele, nu på 
kirkegården (s. 3086). a. Rester af søjle
skafter. b. Søjlebase, jfr. fig. 87. 1:25. 
Målt og tegnet af Holger Schmidt 1991. 
- Original column parts, now in the church- 
yard. a. Remains of column shafts. b. 
Column base, cf. fig. 87.
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Fig. 88. Forsænkede rundstave i korbuens søndre 
vange, jfr. fig. 124 (s. 3090). 1:20. Målt og tegnet af 
C. M. Smidt 1906. - Recessed moulding in the Southern 
part of the chancel-arch jamb, cf. fig. 124.

den ved ophugningen benyttede. Endvidere kan 
det konstateres, at de fire led (base, skafter og 
kapitæl) ikke har været samlet med dorn. Ende
lig bemærker man, at en af baserne (jfr. fig. 87) 
aldrig har været udstyret med vulst, hvorfor 
dette led i et enkelt tilfælde må have været over
ført til nedre skaftled. At det virkelig har for
holdt sig således, bekræftes af Tvedes opmåling 
(jfr. fig. 85), hvorpå andet skaft fra venstre i den 
nedre række viser levn af en forhugget vulst.171 
Det er tænkeligt, at denne disposition skyldes, 
at stenblokken til en af baserne har været for lav.

De fladtrykte korsarmsarkader hviler på pila— 
sterfremspring og indrammes af halvsøjler på 
skibets vægge. Disse halvsøjler, der sammen 
med de fritstående granitsøjler bærer skibets 
gjordbuer, udgår også fra pilasterfremspring. 
Sidstnævnte såvel som arkadernes fremspring er 
falset mod hinanden, hvorved korsarmsarka- 
derne får en markant arkitektonisk fremhæ
velse. Ydermere er det afsluttende profil på 
halvsøjlernes baser og kapitæler ført videre til

arkadeåbningens pilasterfremspring. Endelig 
har man for at markere den liturgiske hovedakse 
i en ellers retningsløs centralbygning betonet pi- 
lasterfremspringene i østre og vestre korsarm 
med forsænkede halvsøjler. Rundstavene er 
koblede i korafsnittet, men enkeltstående i ve
stre korsarm, hvor de udgår fra en vulstformet 
base. Foruden denne variation har man skabt af
veksling ved at give halvsøjlebaserne omkring 
korsarmsarkaderne særformer for hver arkade 
og hermed tillige varierede profiler på false og 
pilasterfremspring.

De beskrevne detaljer med deres for vor tid
lige teglstensarkitektur så karakteristiske varia- 
tionslyst er imidlertid næsten helt og holdent re
konstruktion fra 1917-21. Det gælder her som i 
tilfældet med døre og vinduer, at der vel i ho
vedtræk kan fæstes lid til restauratorernes omhu 
og nøgternhed, men at iagttagelserne og her
med restaureringernes baggrund kun i et vist 
omfang er dokumenteret.

De forsænkede halvsøjler i østre og vestre kors
arms pilastre genopdagedes allerede 1905. Pila- 
strenes forside skråner smiget ind mod søjlerne, 
og hele vægpillen inklusive søjlerne er muret af 
systematisk varierede formsten (jfr. fig. 88). 
Bortset fra den rekonstruerede base under en
keltsøjlerne i vestre korsarm synes halvsøjlerne 
ikke at have haft markering af fod og hoved, 
således som det kendes fra paralleller til denne 
karakteristiske detalje; det kan dog ikke udeluk
kes, at sådanne detaljer er forsvundet ved den 
hårdhændede behandling, man også har udsat 
disse enkeltheder for.172

Detaljerne på skibets halvsøjler er om muligt i 
endnu højere grad rekonstruerede. Af baserne, 
der som nævnt varierer fra væg til væg, er de to 
omkring søndre korsarmsarkade de mest auten
tiske (fig. 91), idet den vestre viste sig i hoved
træk at stå bevaret (fig. 93). Det har formentlig 
været denne base - omend i dens forhuggede 
skikkelse - Tvede benyttede som prototype for 
de cementbaser, halvsøjlerne udstyredes med 
1867-71 (jfr. fig. 62, 123).

Efter fjernelsen af sekundære tilføjelser og 
pudslag ved prøveafdækningen i søndre kors
arm 1914 fremtrådte denne base som en fire skif-
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Fig. 89. Indre, set mod nord. LL fot. 1970. - Interior to the north.
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Fig. 90-91. Rekonstruerede sokler med halvsøjlebaser på nordre og søndre korsarmsarkade, jfr. fig. 51-52. 90. 
Nordre arkades vestre sokkel (s. 3093). 91. Søndre arkades vestre sokkel (s. 3090). Ad. Jeppesen, Kalundborg, 
fot. 1922. - Reconstructed plinths of the north and south transept’s arcades with bases of engaged columns, cf. figs. 51-52. 
90. West plinth of the arcade to the north. 91. West plinth of the arcade to the south.

Fig. 92-93. Halvsøjlebaser ved nordre og søndre korsarmsarkade efter fjernelse af sekundære pudslag 1917-21. 
92. Base ved nordre arkade, jfr. fig. 90 (s. 3093). 93. Base ved søndre arkade, jfr. fig. 91 (s. 3090). Mogens 
Clemmensen fot. - Bases of engaged columns of the north and south transept’s arcades after the removal of secondary plaster 
1917-21. 92. Base of the arcade to the north, cf. fig. 90. 93. Base of the arcade to the south, cf. fig. 91.

ter høj, kubeformet klods, afsluttet med en vulst 
foroven mod selve søjleskaftet, hvis nederste 
skifte var hulkantet.173 Ved nærmere undersø
gelse af basen og den bagvedliggende pilaster i

den egentlige restaureringsfase 1917f. konstate
redes, at basen stod på en retkantet, ét skifte høj 
plint over kampestensfundamentet; endvidere at 
selve det kubeformede legemes øverste skifte
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Fig. 94-95. Rekonstruerede sokler med halvsøjlebaser på østre og vestre korsarmsarkade. 94. Østre arkades 
søndre sokkel (s. 3093). 95. Vestre arkades nordre sokkel (s. 3093). Ad. Jeppesen, Kalundborg, fot. 1922. - 
Reconstructed plinths of the east and west transept’s arcades with bases of engaged columns. 94. South plinth of the arcade to 
the east. 95. North plinth of the arcade to the west.

havde ikke et, men to smalle bånd. Endelig viste 
det sig, at søjleskaftets hulkantede skifte var den 
mellemliggende del af et tre skifter højt profil, 
hvis øvre vulst var hugget bort, men kunne på
vises, hvor det fra pilasteren stødte til selve væg
fladen.174

Af baserne omkring nordre korsarm var det 
ligeledes den vestre (fig. 90, 92), som trods af- 
hugninger var så velbevaret, at den kunne danne 
udgangspunkt for en rimelig sikker rekonstruk
tion. Også her har der været en retkantet lav 
plint mellem kampestensfundamentet og selve 
basen, hvis fire skifter høje legeme ikke var ku- 
beformet, men trinvis aftrappet med skråfasede 
skifter. Det afsluttende profil bestod af to vul- 
ster, skilt af et skarpt fremspringende led.

Mens halvsøjlebaserne ud for søndre og nor
dre korsarm er rekonstrueret med et sikkert og 
kontrollerbart udgangspunkt, har baserne ved 
de to øvrige korsarme karakter af fri fortolkning 
af de meget begrænsede spor, som her var be
varet.

For den vestre arkades vedkommende var der 
flest spor efter sydsidens base, men Mogens 
Clemmensens egen skitse (jfr. fig. 233) af de iagt
tagne spor harmonerer kun delvis med rekon
struktionen af en to skifter høj base over plint i 
to afsæt. Skitsen godtgør, at baserne i vest (fig.
95) har været 10 skifter høje mod 8 for søndre og 
nordre korsarms vedkommende, ligeledes at de

to øverste skifter har været henholdsvis vulst- 
formet og rundet. Derimod savnes belæg for 
plintens skråkantede skifter; tværtimod angives 
spor efter et kubeformet legeme i skifterne 
umiddelbart over kampestensfundamentets 
plintlignende skifte. Skråkanten på den rekon
struerede plints nedre fremspring er derimod re
gistreret i murerformand Jørgensens notebog, 
som på dette og andre punkter modsiger Clem
mensens opmåling.

Halvsøjlebaserne omkring korbuen i øst (fig. 
94) har samme højde som i syd og nord (dvs. 
otte skifter over kampestensfundamentet). Her 
eksisterer ikke som ved de øvrige baser et mate
riale, der tillader nærmere vurdering af rekon
struktionens troværdighed. Ifølge Clemmen
sens trykte redegørelse er de tre øverste profilled 
(vulst, hulkehl og vulst) sikkert afhjemlede, li
gesom plintens firkantede form har kunnet er
kendes i gulvet.175 Plintens detaljering er der
imod fri rekonstruktion, baseret på fundet af en 
dværgsøjleprydet sten i murværket over vin- 
duesbuen vest for nordportalen, kombineret 
med restaurators kendskab til Sorø kirkes søjle
baser. Såvel base og plint som stenen med den 
udskårne dværgsøjle er tegnet i Clemmensens 
notebog (IV, 106); et profil, gengivet samme
steds (IV, 115) viser, at de bevarede spor kun gav 
sikkerhed for de to øverste profilled (vulst over 
hulkehl), mens den samlede opbygning af plin

Danmarks Kirker, Holbæk amt 208
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Fig. 96. Polygonalt hvælv i korsarmsende, afklædt under restaureringen 1917-21 (s. 3095). Mogens Clemmensen 
fot. - Polygonal vault at the end of transept, exposed during the restoration 1917-21.

ten er uden belæg, inklusive det ligeledes fra 
Sorø kendte hulkehlskifte på plintens forside.

Halvsøjlebasernes øvre profilled er videreført 
på det bagvedliggende vægfremspring samt på 
korsarmsarkadernes false og pilasterfremspring. 
Mens den førstnævnte disposition kan doku
menteres ud fra skitser og fotografier, er der 
ikke overleveret noget belæg for videreførelsen i 
selve bueåbningen på arkadens vægpille, uanset 
dette træk i øvrigt virker arkitektonisk velmoti- 
veret.176

Halvsøjlernes skafter er i betydeligt omfang 
fornyede, navnlig for den nedre dels vedkom
mende. Det ville arkitektonisk have været vel- 
motiveret, om de var udstyret med en †skaftring? 
i højde med granitsøjlernes ring, jfr. f. eks. re
sterne af tårnarkaden i Torup (DK. Frborg s. 
1640), men ethvert spor af en sådan disposition 
er forsvundet.

Kapitælerne er rekonstruerede 1917-21 efter 
fjernelsen af de 1867-71 murede erstatninger af 
små gule sten under cementpuds. De middelal
derlige kapitæler var allerede hugget bort ved 
kirkens istandsættelse 1827; dog påvistes efter 
fjernelsen af Vilhelm Tvedes replikker ganske få 
levn af oprindelige detaljer, som dannede ud
gangspunkt for rekonstruktionen. Bevaret var 
således rundstaven på nordre søjle ved vestarka
den, fem skifter af kapitælets sidelinje på nordre 
søjle i øst og endelig på vestre søjle i nord kapi
tælets nedre skifte, som var halvrundt, svarende 
til søjleskaftet.

Det rekonstruerede kapitæls højde er bestemt 
efter vederlaget i korsarmsarkaderne, hvis hul
kehl man - uden belæg - har gentaget over kapi
tælerne. Herunder indsattes en vulst, således 
som det ses på Lauritz Nielsen Grams epitafium 
(fig. 183). Herved bliver kapitælet mellem vul-
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sterne seks skifter højt samt lige bredt foroven 
og forneden; den trapezformede forside frem
kommer ved en blød runding af hjørnerne, hvil
ket i øvrigt er usædvanligt.177 På de punkter, 
hvor dokumentation for den oprindelige form 
manglede, har man skelet til andre eksempler på 
tidlig teglstensarkitektur, f.eks. i Ringsted.

Vægpilasteren bag halvsøjlerne og korsarms- 
buernes false er ved restaureringen afsluttet med 
hulkehl svarende til kapitælerne og i højde med 
korsarmspilastrenes vederlag - det eneste sted, 
hvor denne hulkant er dokumenteret. Hulkeh- 
len er derimod ikke forkrøbbet omkring de pil
leled, som understøtter hvælvenes grater.

Hvælv. Skibet dækkes af ni grathvælv, spændt 
ind mellem væggene og de tolv runde gjord
buer, som forbinder granitsøjlerne indbyrdes og 
med væggene. Korsarmene har rundbuede tøn
dehvælv og korsenderne femdelt klosterhvælv.

Skibets hvælv er fra 1917-21, da man fornyede 
kapperne i overensstemmelse med spor efter de
res oprindelige tilslutning på væggene, mens 
gjordbuerne fra Tvedes restaurering nødvendig
vis bibeholdtes. De rekonstruerede hvælv er ud
formet som grathvælv, idet man på dette punkt 
henholdt sig til ældre gengivelser (jfr. fig. 38, 
183). Man har imidlertid overset, at midterfa
gets hvælv var forsynet med en †cirkelåbning, 
som ved reparationer benyttedes til ophejsning 
af materialer (s. 3109). Fænomenet kendes fra 
adskillige senmiddelalderlige hvælv,178 men cir
kelåbningen i Kalundborg har sammen med den 
bevarede åbning i Ribe domkirkes korsskæ- 
ringshvælv repræsenteret et af de tidligste hjem
lige eksempler.179

Af økonomiske og statiske årsager har de 
genskabte hvælv halvstens kapper, mens de op
rindelige i overensstemmelse med tidens norm 
og korsarmenes hvælv utvivlsomt har været 
helstens svære.

Den væsentligste motivering for at ombygge 
Tvedes hvælv var de spor efter oprindelige 
hvælvkapper, som ved forundersøgelserne i kir
ken 1914 afdækkedes på alle vægflader under de 
eksisterende. Heraf fremgik, at skjoldbuelin- 
jerne over arkaderne var meget fladtrykte, mens 
de i hjørnefagene med den ringe spændvidde

Fig. 97. Genskabelse af trappe i skibets sydøsthjørne 
og vindue nord herfor under restaureringen 1917-21 
(s. 3096). Foroven ses bl.a. stik fra fladbuet †vindue, 
indsat i 15- eller 1600’rne jfr. fig. 38 og 108 (s. 3110). 
Mogens Clemmensen fot. - Reconstruction of stair in 
the south-east corner of the nave, and window north of this 
during the restoration of 1917-21. Above can be seen, i.a., 
the voussoirs of an arched †window inserted in 15- or 1600s, 
cf. figs. 38 and 108.

havde spidsbuet forløb; begge dele som en kon
sekvens af, at graterne har været halvcirkulære 
over et vederlag ca. 30 cm under det egentlige 
vederlag.

Endvidere konstateredes, at graterne i hjørne
fagene var udgået fra små, senere borthuggede 
halvstenslisener. Disse lisener er ikke udstyret 
med kragbånd, hvilket heller ikke er tilfældet 
med de tilsvarende fremspring mod korsarms- 
arkaderne.180 Det er bemærkelsesværdigt, at 
hjørnefagenes lisener langs halvsøjlerne kun er 
rekonstrueret på væggens øvre del og her udgår 
fra skiftende højde, ligesom bredden svinger 
mellem en kvart og en halv sten.

Korsarmenes tøndehvælv og klosterhvælv (fig.

208*
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96) er derimod bevaret med helstens svære kap
per, muret af to lag løbere.

Den fremspringende tårntrappe i skibets syd
østre hjørne er senest nedbrudt, da man i efter- 
reformatorisk tid indsatte et stort vindue på 
dette sted ud fra ønsket om bedre belysningsfor
hold (s. 3110); trappens funktion overtoges her
efter af den fortsat benyttede opgang til kirkens 
lofter og tårne fra sakristiets loft (jfr. s. 3101). 
Trappens eksistens må være blevet bemærket i 
forbindelse med restaureringen 1867-71, omend 
den ikke nævnes. Ved genrestaureringen 1917-21 
påvistes den fremspringende trappes fundament 
og nederste skifter med dørfals foruden dele af 
spindelen med dens trin og det pudsede, tønde- 
hvælvede loft (jfr. fig. 84, 97); endelig var de to 
smalle lysglugger med indvendige smige beva
ret, og aftryk viste, at de havde haft vandret 
plankedække.181

På grundlag af disse spor er den oprindelige 
tårntrappe rekonstrueret med rundbuet, falset 
underdør og en muret spindel, hvis sten er for
nyet. Trappen udmunder i murkronen, men den 
oprindelige disposition af dens øvre del er ikke 
kendt.

I søndre korsarm, mellem døren og arkaden 
til skibet, påtraf man ved undersøgelsen af mur
værket 1905 og atter 1914f. en halvrund, rund
buet †niche, som dog kun kendes fra skitseteg
ninger. 182 Heraf fremgår, at dens bredde androg 
ca. 60 cm, dybden 50 cm og højden, den halv
runde afslutning fraregnet, ca. 125 cm. Uanset 
at den ikke nævnes af restauratorerne, kunne 
formen tyde på, at der var tale om en oprindelig 
niche, beregnet enten til et sidealter? eller måske 
snarere et vievandskar?183

Sekundær var derimod den †niche, som på
vistes i vestre korsarms våbenhus, på den nord
vestre skråside, jfr. †kalkmalerier nr. 2.

SAMMENFATNING
Den usædvanlige, femtårnede kirke, der indtil nyere 
tid dominerede byens profil (jfr. s. 3013, fig. 1) og 
afgav hovedmotiv til købstadens middelalderlige segl 
(fig. 3), har altid tiltrukket sig opmærksomhed og 
ofte inspireret forfattere til superlativer. Ifølge Arent 
Berntsens Danmarksbeskrivelse fra 1656 sås på kir

ken »en saadan fremmit Invention oc Maneer, som 
sielden noget steds findis«, hvorfor stedet må have 
været »synderligt affholt«.184 Beckett kaldte dens plan 
og rejsning »enestaaende i hele Verden«,185 og ifølge 
Mogens Bencard er den »måske Danmarks originale
ste bidrag til europæisk kunst«.186

Så meget desto mere påtrængende er da de omdis
kuterede spørgsmål om arkitektoniske forudsætnin
ger og tidsfæstelse. Diskussionen herom er i korte 
træk refereret i forskningshistorien (s. 3046-47) og en 
sammenfattende vurdering skal her fremlægges på 
ny.

Arkitektoniske forudsætninger. Et præcist forbillede i 
moderne forstand findes næppe. Kirken er et ambi
tiøst forsøg på at skabe et prægtigt gudshus, der leder 
tanken mod Det himmelske Jerusalem ud fra kors
togstidens opfattelse af den apokalyptiske vision som 
en befæstet, tårnprydet by. Ved at monumentalisere 
denne forestilling, der lettere lod sig virkeliggøre i 
billedkunsten og de liturgiske genstandes kunsthånd
værk, og derfor i mere traditionelle kirkebygninger 
oftest begrænsedes til enkelte citater, har bygherre og 
bygmester skabt et enestående og originalt værk - 
mættet med religiøs symbolik. Selv for planløsnin
gen har bibelteksten om den kommende saligheds 
bolig spillet en hovedrolle (jfr. s. 3048).

Selv om det visionære, symbolske element er be
stemmende for kirkens form, må både plan og op
bygning være udtænkt med kendskab til en række 
velkendte mønstre i samtidig og ældre byggetradi
tion. Det gælder først og fremmest skibets planløs
ning med dets firsøjlede opbygning, disponeret efter 
et femterningmønster (quincunx). Dette skema havde 
længe, helt tilbage fra karolingisk tid (Germigny-des- 
Près, San Satiro), været benyttet i forbindelse med 
borgkapeller og andre herskabskirker. Valdemarsti- 
dens lokale variant af denne tradition er Bjernede- 
Torsagergruppens stormandskirker, der sammen- 
smeltede den ældre, navnlig i Øst- og Centraleuropa 
udbredte rundkirke med impulser fra de tyske dob
beltkapeller. Sidstnævnte, hvis eneste hjemlige re
præsentant er kirken i Ledøje, havde som regel kva
dratisk skib i lighed med Vor Frue, der imidlertid 
adskiller sig afgørende fra sådanne paladskapeller ved 
ikke at være opbygget i to stokværk.

Centralbygninger, såvel cirkulære som firkantede, 
undertiden udvidet i korsform, har siden antikken 
været flittigt benyttet som gravtempler og mauso
læer. Vor Frue kirkes kombination af firsøjlet skib og 
græsk kors med fire lige lange korsarme kan således 
rumme inspiration fra det mest berømte af kristne 
mausolæer, rundkirken over Kristi grav i Jerusalem, 
der netop på korstogstiden optog sindene særlig 
stærkt. Enkelte af de i øvrigt indbyrdes vidt forskel
lige »kopier« af gravkirken viser således planløsnin
ger, der er nært beslægtet med Kalundborgs, idet for
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Fig. 98. Kirken, set fra nordvest. Fot. o. 1900 i Byhistorisk Arkiv. - The church, seen from the north-west.

billedets apsider her er udbygget til egentlige kors- 
arme (Ste Croix i Quimperlé, Villeneuve d’Aveyron). 
Nærmere det hjemlige miljø end fjerntliggende fran
ske helliggravskirker for slet ikke at tale om byzan
tinske centralkirker var den nedrevne Mariekirke på 
Harlungerbjerget ved Brandenburg og S. Lars i 
Visby, begge med firsøjledelt, kvadratisk skib, som 
udvidedes i hovedakserne. De savner dog begge den 
klare, bevidste korsform, som er Kalundborgs sær
kende.

Tårnrigdommen, der mere end noget andet giver 
kirken ydre rejsning og karakter af Gudsborg, var 
yndet i tidens storkirker, bl.a. fremhævelsen af kors- 
skæringspartiet med centraltårn, omgærdet af fire 
mindre »satellitter« (Tournai, Laon, Chartres, Lim- 
burg an der Lahn m.fl.). Egentlige centralbygninger 
kunne også prange med tårne, men som oftest dog 
kun ét, der markerede centrum. Nærmeste parallel til 
Kalundborgs rigdom fandt man i Mariekirken på 
Harlungerbjerget med fire høje tårne over det kva
dratiske skibs hjørnefag. Ydertårne som afslutning af 
korsarmene er imidlertid et usædvanligt og tilsynela
dende selvstændigt træk. Vor Frue kirkes bygmester 
har således ikke blot overgået andre samtidige cen
tralkirker, men skabt en original og enestående kom
position med udgangspunkt i såvel paladskapellet 
som helliggravskirken.

Hvor den ukendte bygmesters komposition skiller

sig ud blandt mængden af romanske kirker, både 
hjemlige og udenlandske, er denne kirke derimod i 
teknisk henseende intimt forbundet med Valdemars- 
tidens blomstrende teglstensbyggeri, og der er kun 
fa detaljer, som ikke genfindes her, navnlig på Sjæl
land. Det gælder behandlingen af teglstenene (rifling, 
fuld mur, mønstermuring, bemaling) og kombina
tionen med granit i sokkel, søjler og døråbninger. 
Brugen af stensøjler peger specielt mod store byg
gerier, såsom koret i Roskilde domkirke og de nu for 
længst nedbrudte søjlerum i herreklostrene (Esrom, 
Æbelholt og Sorø). Her finder man det karakteristi
ske trapezkapitæl og i Æbelholt og Sorø tillige baser, 
hvis terningform svarer til fodstykkerne under Vor 
Frue kirkes søjler. De forsænkede halvsøjler i vanger 
til østre og vestre korsarm har nærmest karakter af en 
signatur for førstegrøden af vor hjemlige teglstensar- 
kitektur (Ringsted, Sorø, Roskilde, Århus), og de fir- 
dobbelte stik, som omrammer indgangsdørene, er 
også karakteristiske herfor (Sorø, Torup, Nørre Her
lev) . Anbringelsen af tårntrappen i en i rummet frem
springende murklods møder man ligeledes ofte, i til
svarende firkantet form f.eks. i Søborg og Ubby.

Enkelte træk knytter bygningen specielt til kirker, 
som medlemmer af Hvideslægten har ejet eller støt
tet. Her tænkes på de særprægede kubeformede baser 
under halvsøjlerne omkring buen til søndre korsarm. 
Disse benyttedes også ved ombygningen af Ubby (s.
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Fig. 99. Indre, set mod vest. LL fot. 1970. - Interior to the west.
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Fig. 100. Søjlestudier, som demonstrerer dimensionerne af en række granitsøjler i sjællandske kirker (s. 3097). 
Fra venstre: Roskilde domkirkes koromgang, Helligtrekongers kapel smst., vestpulpitur i Fjenneslev samt 
Kalundborg, Vor Frue (uden og med øvre skaftled). 1:150. Tegnet af C. M. Smidt. - Studies of pillars demonstrating 
the dimensions of a number of granite pillars in Zealand churches. From the left: Roskilde Cathedral’s ambulatory, the 
Cathedral’s Chapel of the Three Magi, the west gallery in the church of Fjenneslev, and Our Lady, Kalundborg (with and 
without the upper shaft).

1553), ligesom den såkaldte »Hvideslægtens stenhug
ger«, der til Kalundborg leverede døbefonten og 
midtertårnets kapitæler (s. 3085), betjente sig af ku
beformen i søjlebaserne under herskabsgalleriet i 
Fjenneslev; formen kendes endvidere fra Vording
borg slotskirke og Helligtrekongerskapellet ved Ros
kilde domkirke.

Kirken rummer dog også usædvanlige enkeltheder, 
hvortil kun findes få eller slet ingen paralleller. Det 
gælder den kamtakkede afdækning af portalfrem
springene (Nykøbing Sj., Fejø) og specielt vindues- 
indfatningernes karnisformede profilsten.

Bygherre og datering. Som omtalt i forskningshistorien 
(s. 3046) har den traditionelle datering til årtierne ef
ter opførelsen af befæstningen Kalundborg og Esbern 
Snares status som bygherre kun fa gange været an
fægtet. Forsøg på at opnå sikrere resultater gennem 
naturvidenskabelige dateringsmetoder (dendrokronologi, 
kulstof 14-analyse) er hidtil ikke lykkedes.187 En for
nyet vurdering af de stilistiske referencer peger imid
lertid mod et tilblivelsestidspunkt o. 1225, og i så fald 
er kirken ikke opført af Esbern Snare, men af dennes 
datter Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen.

Kirkens almindelige karakter (rigdommen på tårne 
og benyttelsen af den ottekantede form med karak
teristisk krans af smågavle) leder tanken mod Rhin- 
landets senromanske kirkebyggeri, omend den pyn
telighed, som findes her, ganske mangler i Kalund
borg. En datering til tiden o. 1225 indiceres tillige af 
midtertårnets fire granitsøjler, som er formet under

inspiration af den skaftringstype, der fra nordfransk 
katedralarkitektur o. 1175 vandrede videre som et ty
pisk modeornament.188 Skaftringens egentlige funk
tion - at fæstne småsøjler af begrænset længde til pil
ler og vægge - udviklede sig snart til ren konvention, 
som eksempler på murede søjler viser.189 Frisøjler 
med skaftringe er i øvrigt ikke almindeligt forekom
mende, og i Kalundborgs tilfælde har det utvivlsomt 
spillet en rolle, at man herved kunne opnå den øn
skede højde på mere elegant vis. I Rhinlandets sen
romanske arkitektur fra 1200’rnes første halvdel ses 
således kun enkelte eksempler på tilsvarende former, 
betegnende nok benyttet i borgkapeller eller andre 
centraliserende bygninger.190

Vender man sig efter denne mere generelle paralle
lisering med tendenser i europæisk og navnlig rhinsk 
arkitektur i tiden efter 1200 mod specifikke stilfræn
der i det hjemlige kirkebyggeri, peger også disse mod 
et opførelsestidspunkt efter 1200. Det gælder her- 
skabspulpituret i Fjenneslev, som allerede af Poul 
Nørlund dateredes til »næppe ... ældre end o. 
1200«,191 og af Otto Norn snarere tænkes tilføjet »lidt 
efter 1200«.192 De få sidestykker til skaftringmotivet 
og portalfremspringenes kamtakkede afslutning pe
ger ligeledes mod tiden efter 1200.193

Noget egentligt bevis for kirkens opførelse efter 
1200 og efter Esbern Snares død 1204 kan som nævnt 
ikke fremlægges med de naturvidenskabelige date
ringsmetoder, der foreløbig står til rådighed. Stilisti
ske indicier taler imidlertid for, at initiativet til det 
enestående bygningsværk skyldes Esberns datter In
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geborg, der sammen med sin velhavende og indfly
delsesrige mand, Peder Strangesen, kaldet »Peder af 
Kalundborg«, sad på borgen i 1200’rne. Uden at være 
et egentligt borgkapel viser kirkens centralform og de 
kostbare tårne, at dens bygherre må søges blandt 
samfundets højeste aristokrati. Kirken, der kan have 
været udstyret med et tømret herskabspulpitur i ve
stre korsarm, må dog være opført som Gudshus både 
for borgens beboere og for det bysamfund, der i 
1200’rne voksede frem på den befæstede banke mel
lem hærvigen og munkesøen.

Som alle kirker er den et forvarsel om og et sind

billede på det kristne paradis, som det beskrives vi
sionært i Johannes Åbenbaring, og som det tillige 
indgår i kirkens indvielsesritual. Blot er Gudsborgen 
her søgt konkretiseret på en usædvanlig dristig og 
udtryksfuld måde. Muligvis har bygningsværket til
lige skullet lede tankerne mod det jordiske Jerusalem 
og Kristi grav, som Peder Strangesen ved sin død 
stod for at opsøge. Om kirken, der måske har afløst 
et †trækapel? på samme sted, således er rejst ex voto 
som indfrielse af et løfte fra Ingeborg til faderen eller 
under indtryk af tronfølgerens ulykkelige død på 
Røsnæs må forblive gisninger.

TILBYGNINGER OG ÆNDRINGER

SAKRISTI

Sakristiet nævnes tidligst i forbindelse med en repara
tion af taget 1640,10 og den middelalderlige bygnings- 
historie lader sig derfor kun aflæse arkæologisk. Det 
fremgår heraf, at den nuværende tilbygning i to stok
værk er blevet til i flere etaper og tilmed har haft en 
ældre forgænger på samme sted (se ndf). Bygnin
gens langstrakte dimensioner med underetagens 
kombination af et kapitelsalslignende møderum for
uden et egentligt sakristi må formentlig ses i lyset af 
det voksende antal altre og hertil knyttede præster (s. 
3017). I 1600’rne omtales de to adskilte rum som »det 
yderste og inderste sakristi«.194 Derimod er det ikke 
umiddelbart klart, med hvilket formål man forhøjede 
bygningen og indrettede et tre fags rum i overetagen 
foruden opgang til kirkens loft og tårne. Manglen på 
komfort i form af opvarmning (kamin) tyder på, at 
det enten har tjent til midlertidigt mødested (gildesal, 
skole) eller opbevaring (arkiv, lagerrum). Under alle 
omstændigheder fremtræder sakristiet som en paral
lel til flere købstadkirkers, eksempelvis Vor Frue 
kirke i Århus195 foruden til storkirkernes kapitelhuse, 
som de bl.a. kendes fra Roskilde domkirke og Vor 
Frue i København.196

Efter reformationen tjente det egentlige sakristi i 
underetagens østende som begravelsessted - et forhold, 
der tidligst nævnes 1668 (se gravminder). Under 
Englandskrigen i 1800’rnes begyndelse var tilbygnin
gen inddraget som militærdepot og siges 1814 at være 
meget forfalden.197 Efter midtertårnets ødelæggelse 
1827 indrettedes kor og sakristi midlertidigt til af
holdelse af gudstjeneste.197

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
1867-71 var det på tale at nedrive sakristiet, som i 
modsætning til våbenhuset dog alligevel blev skånet, 
fordi det med Høyens ord »formentlig ikke kan und
væres«.198 1871 foretoges derfor en gennemgribende 
istandsættelse, hvis detaljer forsvandt ved kirkens

genrestaurering 1917-21. Senest er underetagens to 
rum nyindrettet 1945-48 (arkitekt Marinus Ander
sen).

Redegørelsen for sakristiets middelalderlige byg- 
ningshistorie vanskeliggøres på grund af omfat
tende skalmuring i det ydre. Det må tillige kon
stateres, at der ikke foreligger nogen beretning 
om de murværksspor, der blotlagdes ved kir
kens seneste hovedrestaurering 1917-21, og som 
bl. a. dannede udgangspunkt for rekonstruktio
nen af vinduerne.199 Endnu ses dog såvel i det 
ydre som i det indre en række spor, der vidner 
om en udbygning af sakristiet i tre forskellige 
skikkelser.

1) 1250-1350? Det ældste sakristi har været la
vere og formentlig kortere end den nuværende 
tilbygning. Det giver sig kun til kende ved et 
tagspor, som viser, at der i tilslutning til korets 
nordmur har stået en lav bygning med gesims 
umiddelbart under savskiftet på østre langmur 
(jfr. fig. 102, 104). Det kan ikke udelukkes, men 
er næppe sandsynligt, at søndre del af den stå
ende bygnings østre sidemur rummer murværk 
fra denne tilbygning.

2) O.1400 er det ældste sakristi afløst af et nyt 
og større, bevaret som underetagen af den nu
værende tilbygning. Opførelsen er muligvis 
sket i to etaper: Således røber østsidens lille 
blændede vinduesglug (jfr. fig. 47, 107), hvis til
stedeværelse ikke lader sig forene med skille
væggen mellem hovedrum og det egentlige sa
kristi ved nordgavlen, at den nuværende rum
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Fig. 101. Plan, snit, facader og detaljer af sakristi (s. 3100). Hovedtegningerne 1:200. Restaureringsprojekt ved 
Vilhelm Tvede 1871. - Plan, sections, facades and details of the sacristy. Restoration project by Vilhelm Tvede, 1871.

inddeling ikke er oprindelig, og det kan tænkes, 
at man i første omgang havde planlagt en kor
tere bygning.

Der er i øvrigt ikke bevaret oprindelige vin- 
duesåbninger fra dette sakristi, bortset fra den 
østre af nordgavlens smalle lyssprækker, som 
giver lys til et lille hvælvet kammer under den 
murede trappe til overetagen. Trappen, der er en 
integreret del af underetagens ruminddeling og 
den hertil hørende hvælvslagning, må efter alt at 
dømme være indbygget samtidig med de øvrige 
rum og er således ikke først kommet til i for
bindelse med den nuværende overetage.200 
Trappen må derfor opfattes som opgang til lof
tet over de hvælvdækkede rum. Herved kunne 
man bekvemt benytte loftsrummet, der også i

denne fase af bygningens historie var udformet 
som et styrtrum.201

Med det tværstillede, tøndehvælvede forva- 
ringsrum - det egentlige sakristi - skjult bag ho
vedrummet rummer bygningen mindelser om 
de langhuskor med indbygget sakristi, som ken
des fra en række senmiddelalderlige kirker, bl.a. 
i Vestsjælland.202 Her finder man også eksem
pler på den markering af gesims og gavldekora
tionens fodlinje med trappefrise over savskifte, 
som for sakristiets vedkommende delvis er be
varet.203

3) O.1525 er sakristiet forhøjet med den nu
værende overetage samt et styrtrumsloft, hvor
fra der er etableret opgang til kirkens loft og 
tårne. Ved ombygningen bevarede man den



3102 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 102. Tværsnit af sakristiet, set mod syd. Tagspor 
efter to lavere †bygninger ses på kirkens østre kors
arm, jfr. fig. 104 (s. 3100). 1:100. Målt af John Bennet- 
zen 1992, tegnet af MN 1995. - Cross section of the 
sacristy looking south. Roof traces from two lower †buil- 
dings can be discerned on the east transept of the church, cf 
fig. 104.

ovenfor beskrevne gesimsudsmykning; dog står 
på den søndre halvdel af østmuren kun savskif
tet tilbage. Nordsiden fik en ny taggavl, hvis 
kamtakker og tilhørende højblændinger repræ
senterer et egnstypisk skema, som bl.a. kendes 
fra ligkapellet, kirkeladen og en lang række 
vestsjællandske kirker.

Sakristiet er som vanligt tilføjet ved korets 
nordside og fremtræder som en langstrakt sen
middelalderlig tilbygning i to stokværk foruden 
loftsetagen. Bygningen, hvis ydre måler ca. 
10x5,7 m i plan, er for den vestre sides ved
kommende opført i fortsættelse af skibets øst

mur; dog afviger muren herefter i vestlig ret
ning, svarende til den østre sidemur. Den mest 
nærliggende forklaring på denne skævhed i for
hold til kirkens akser må være ønsket om at 
mindske blokeringen af passagen på den lille 
kirkegård - et forhold, som også kendetegnede 
†våbenhuset (jfr. fig. 42).

Materialet er røde munkesten, hvis dimensio
ner afviger noget i de to afsnit, mens skiftegan
gen overalt er regelmæssigt munkeskifte.200 
Murene hviler på en syld af marksten, som kun 
er bevaret under vestmuren, mens den ved ny
ere restaureringer, formentlig 1871, i øvrigt er 
udskiftet med en kvaderhuggen sokkel. Und
taget herfra er dog østsiden nærmest kirken, 
hvor soklen udgøres af tre skråkantede granit
kvadre,204 formentlig genanvendt fra kirken i 
forbindelse med etablering af døråbninger mel
lem kirke og sakristi.

I det ydre repræsenteres grænsen mellem de to 
stokværk af de ovenfor omtalte levn af den op
rindelige gesimsudsmykning, mens de nuvæ
rende gesimser blot udgøres af to, trinvis ud
kragede skifter. Nordsidens taggavl, hvis fod-

Fig. 103. Udsnit af trappeskakt i sakristiets nordende 
(s. 3103). HJ fot. 1991. - Detail of stair well in the north 
end of the sacristy.
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Fig. 104. Vinduer i østre korsarm, set fra sakristiets overetage (s. 3078). På muren anes tagspor fra et lavere 
sakristi, jfr. fig. 102 (s. 3100). HJ fot. 1991. - Windows in the east transept, seen from the sacristy’s upper storey. Traces 

from a lower sacristy roof can be discerned on the wall.

linje markeres af savskifte, krones af syv kam
takker og brydes af fem vandret falsede høj
blændinger. En lyssprække med fladbuet rul
skifte i bunden af midterblændingen er ved 
seneste restaurering reduceret i bredden.

Af sakristiets to udvendige døre, begge på 
vestsiden, er den nordligste en oprindelig un
derdør til loftstrappen, mens den fladbuede dør 
syd herfor først indsattes ved restaureringen 
1917-21 som en ny udvendig adgang til sakri
stiet. Loftstrappens dør har rundbuet rulskifte- 
stik under fladbuet spejl, sammensat af rulskifte, 
hvorover helstensstik. I murlivet er afdæknin
gen sammensat af tre, trinvis stigende fladbuede 
stik, mens indersiden er muret analogt med det 
udvendige spejl (jfr. fig. 103).

Det nedre stokværk har som nævnt kun be
varet ét oprindeligt vindue, nemlig gavlens

smalle glug til det hvælvede rum i nordøsthjør
net. Den rektangulære lyssprække udvider sig 
med smigede vanger mod det indre og står her 
med overligger af granit. Gavlens anden lys
sprække, som åbner sig mod loftstrappen, er fra 
1871, da man blændede en sekundær dør på dette 
sted. Søjlerummet i sydenden har to fladbuede, 
falsede vinduer mod øst. De stammer fra restau
reringen 1917-21 og tager udgangspunkt i de se
kundære? stik, som fremkom ved udhugninger i 
murværket (jfr. fig. 107). Ved samme lejlighed 
fremdroges, ligeledes i østmuren, levn af to 
mindre, fladbuede vinduer, af hvilke det ene 
genskabtes som lysåbning til det hvælvede sa
kristi. Det andet, der ikke var samtidigt med 
den nuværende rumindretning (jfr. ovf.) opmu- 
redes i det ydre som en blændet pendant til det 
fungerende, uanset det oprindelig synes mindre
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og snævrere (jfr. fig. 107). - Overetagen har be
varet oprindelige åbninger: Mod øst tre fladbu- 
ede vinduer under spidsbuet spejl, i gavlen en 
tilsvarende udformet luge.

Det største lokale i sakristiets indre er det kapi- 
telsalslignende møderum (fig. 102, 106), som 
overdækkes af fire hvælv, der langs væggene 
hviler på indhuggede forlæg (jfr. fig. 105), mens 
de kvartstens brede ribber og halvstens gjord
buer samles på en midtersøjle. Den ca. 165 cm 
høje søjle er opbygget af genanvendte materia
ler. Som base er således benyttet en cirkulær, 
brunlig sandstenstromle (46 cm i tvm.), der hæ
ver sig 4 cm over nuværende gulv. Kapitælet 
udgøres af en forhugget, cirkulær sten af okker- 
farvet faksekalk?, 10,5 cm høj og 35,5 cm i tvm. 
Størst interesse knytter sig til søjleskaftet, som 
er af granit, ottekantet og 151 cm højt, tvm. 22- 
23,5 cm. Monolitten, hvis ene hjørne forneden 
er afslået, må i lighed med et fragment på Ka
lundborg Museum (tidl. Røsnæs kirke, s. 1365)

Fig. 105. Udsnit af nordvæggen i sakristiets søjlerum 
(s. 3106). Mogens Clemmensen fot. 1917-21. - Detail 
of the north wall in the columned interior of the sacristy.

stamme fra højbyens vestre borg, hvor rester af 
et tilsvarende søjleskaft er fremdraget.

To døre - en i syd til koret og en i vest til 
skibet (og prædikestolen) - giver adgang til 
rummet. De er begge fladbuede, dobbeltsidigt 
falsede og fornyet 1917-21. Forbindelsen til ko
ret er oprindelig, mens den vestre til skibet er 
eftermiddelalderlig (se ndf.).

Underetagens nordre del rummer som omtalt 
det egentlige sakristi, et brandsikkert og van
skeligt tilgængeligt rum. Den samtidigt indbyg
gede loftstrappe betinger en uregelmæssig dis
position med et tøndehælvet, tværstillet rum, 
der først øst for trappen udvides mod nord til 
gavlmuren; sidstnævnte afsnit dækkes af et 
svagt tilspidset tøndehvælv med tilhørende 
gjordbue, orienteret efter bygningens længde
retning. Konstruktionen tjener både som veder
lag for det tværstillede tøndehvælv øst for trap
pen og som støtte for den øverste del af selve 
trappeløbet.

Sakristiet er siden 1917-21 underdelt i tre min
dre rum ved skillemure, hvorved det langstrakte 
rum deles på midten, ligesom det lille rum i 
nordøsthjørnet er skilt ud. Forbindelsen sker 
gennem døre, der er fladbuede i lighed med den 
samtidige forbindelse mellem søjlesalen og sa
kristiet; sidstnævnte erstatter ældre døre sam
mesteds. Ved en renovering af sakristiets under
etage o. 1945 (ark. Marinus Andersen) fornye
des vestre del af det tværstillede rum som en 
forstue med håndvask, målerskab m.v., mens 
den østre udgør det egentlige sakristi, hvori 
brandsikker boks; endelig indrettedes det nord- 
østre rum til garderobe.

To af i alt tre oprindelige gemmenicher er syn
lige, dels i sakristiets sydøstre hjørne, dels i 
garderobens vestvæg. Begge har trappeformet 
afdækning og er helstens dybe. Højden svinger 
mellem 44 og 41 cm, bredden mellem 30 og 32 
cm; bunden sidder 74 cm over gulv. En tredje 
gemmeniche i forstuens nordøstre hjørne (jfr. 
fig. 47) er nu skjult bag skabsarrangementet.

Overetagens to søndre fag er ved en nyere 
bræddevæg udskilt som lagerrum med brædde
gulv, mens det nordre fag foruden den murede 
trappe rummer en trætrappe til styrtrumsloftet.
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Fig. 106. Sakristiets søjlerum, set mod nordvest (s. 3104). NE fot. 1995. - Columned interior of the sacristy, seen to 
the north-west.
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Fig. 107. Østside af sakristi under restaureringen 1917-21 (s. 3107). Mogens Clemmensen fot. - East wall of the 
sacristy during the restoration of 1917-21.

Gulvet i dette afsnit er af sten: dels røde munke
sten på arealet mellem trappen og lagerrummets 
indgangsdør, dels Flensborgsten på det reste
rende stykke.

Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. 
Muligvis hidrører søjlerummets sekundære? 
vinduer, hvis stik tidligere brød savskiftet mel
lem de to stokværk (jfr. fig. 107), fra en istand
sættelse i reformationsårhundredet. Tilsvarende 
gælder det lille vindue til sakristiets tværvendte 
rum. På den ældste plan af kirken fra tiden før 
1660 synes søjlerummets vestvæg brudt af en 
bred arkade? som mod et kapel (jfr. fig. 18). En 
sådan åbning er i øvrigt ikke omtalt; men dens 
eksistens finder muligvis bekræftelse i en på 
Hornbechs plan angivet blænding i skibets 
nordøsthjørne (jfr. fig. 37). Samme tegning vi
ser tillige i selve sakristiet en skabsniche? i søj
lerummets sydvestre hjørne.

1679, efter indbrud, reparerede Mads murer
mester døren til sakristiet, og ligeledes måtte 
muren »mellem de to sakristier«, som var gået 
fra hinanden, sammenbindes med kalk og sten 
(jfr. fig. 105).51 Den tidligste regnskabsbelagte 
ændring er indsættelsen af en udvendig dør fra 
sakristiet til kirkegården, omtalt 1713, »udhug
get i den tykke kirkemur« af murermester Niels 
Hansen.51 Døren er bl.a. angivet på Hornbechs 
plan og prospekt fra o. 1820, hvoraf det frem
går, at den var indsat under det søndre vindue i 
østmuren (jfr. fig. 37, 108). På den nævnte plan 
er det egentlige sakristi i nordenden udeladt, an
tagelig fordi det på dette tidspunkt ikke længere 
var tilgængeligt (jfr. tillige fig. 110).

I forbindelse med kirkens istandsættelse efter 
midtertårnets fald indsattes 1829 i nordgavlen en 
dør, som gav ringeren adgang til loftstrappen 
udefra (jfr. fig. 40, 42);205 samtidig hermed
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blændedes trappens underdør, der siden inddra
gelsen af slippen mellem sakristi og nordre kors- 
arm (s.3107) havde været tilgængelig fra kirkens 
indre. 1831 opstilledes en ny †prædikestol nord 
for korbuen (s.d.). Adgangen hertil var fra sa
kristiet, hvor en dør med tilhørende trappe etab
leredes i en murgennembrydning på samme sted 
som den ovennævnte †arkade? og den nuvæ
rende dør til skibet (jfr. fig. 42).

Hovedrestaureringen 1861-71 under Vilhelm 
Tvedes ledelse indebar for sakristiets vedkom
mende en omfattende istandsættelse 1871 i hen
hold til arkitektens tegninger (fig. 101):53 Af søj
lerummets to østvinduer erstattedes det søndre 
af en ny dør, mens det nordre nymuredes i la
vere højde. Ligeledes indsattes nye glugger til 
det egentlige sakristi og til loftstrappen, hvis op
rindelige underdør genåbnedes efter lukning af 
yderdøren fra 1830. Midtersøjlen regulariseredes 
med »stilrigtige« detaljer i stuk, og prædike- 
stolsdøren, som bibeholdtes, ommuredes efter 
fjernelsen af trappeløbet; derimod synes rum
met i nordenden at være forblevet utilgængeligt, 
indtil den gamle dør genåbnedes og fornyedes 
1882.206 Endelig fornyedes tilbygningens gulv, 
bjælkeloft og tagværk.

Andreas og Mogens Clemmensens restaurering 
1911-21 tilsigtede bl.a. genskabelse af mere op
rindelige forhold, hvorfor Tvedes sekundære 
indkapsling af frisøjlen fjernedes, ligesom man 
indsatte de nuværende vinduer efter ældre, dog 
antagelig sekundære spor. Østmurens yderdør 
tilmuredes; til gengæld åbnedes på vestsiden en 
ny fladbuet dør til det tværvendte rum. I denne 
del af underetagen blev rummet ved de eksi
sterende skillevægge indrettet som forstue og 
aftrædelsesrum for præsten. Døren mellem for
stuen og mødelokalet samt de to øvrige indven
dige døre nymuredes. Overetagen og loftet for
blev uændret.

†VÅBENHUS

Tilstedeværelsen af et middelalderligt våbenhus 
foran den oprindelige dør på søndre korsarms 
østside viser, at denne indgang med sin prakti
ske beliggenhed i forhold til byens torv tidligt

blev den foretrukne. Kendskabet til våbenhuset, 
som blev nedrevet under restaureringen 
1867-71, hviler på såvel billedgengivelser som på 
regnskaber. Det fremgår heraf (jfr. fig. 37f.), at 
den omtrent kvadratiske tilbygning for nordsi
dens vedkommende var bygget i forlængelse af 
skibets sydøstmur; endvidere, at søndre flanke
mur afveg mod nord, formentlig af hensyn til 
passagen på kirkegården, jfr. sakristiet.

Våbenhuset nævnes tidligst i forbindelse med 
en reparation af taget 163551 og er tillige gen
givet på den samtidige grundplan (jfr. fig. 18). 
Det fremtræder her, og navnlig på tegningerne 
fra 1800’rnes begyndelse (jfr. fig. 81, 108), som 
en senmiddelalderlig tilbygning, prydet af gavl
blændinger, hvis bundlinje steg i takt med kam
takkerne.207 Indgangsdøren havde en usædvan
lig tvillingedelt afdækning under spidsbuet 
spejl. Over døren er vist den †bygningstavle, som 
opsattes til minde om kirkens »Hovedforbed
ring« 1750 (s. 3109).208 Sydsidens vindue var til
syneladende spidsbuet. Det indre havde hvælv, 
hvilende på hjørnepiller, hvorimellem væg
bænke.

Ifølge Hornbechs grundplan (fig. 37) var der 
efter opførelsen af det lille kapel eller benhus (s. 
3108) brudt en dør fra våbenhuset hertil. Den 
sad umiddelbart øst for den bindingsværksvæg, 
som antagelig opførtes 1766,209 og som 1856, da 
man ønskede den fjernet, sagdes at skulle mod
virke trækvind på kirkegangskonerne.197

Afbildninger efter 1827 (fig. 39, 40, 113) viser 
våbenhuset uden kamtakket blændingsgavl, 
men alene med en glat gavl, brudt af fladbuet 
loftsluge. Sydvinduet fremtrådte firkantet og 
sprossedelt; endvidere havde taget på samme 
side en kvist. Disse ændringer, som ikke om
tales i regnskaberne, kan til dels være gennem
ført som følge af beskadigelser i forbindelse med 
midtertårnets fald; tilsyneladende var våbenhu
set i denne slutfase tillige forhøjet.

SKIBETS NORDØSTRE †UDVIDELSE

Pladsmangel har tidligt fristet til inddragelse af 
de smalle slipper mellem tilbygningerne. Den 
ældste af disse udvidelser, som etableredes mel
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lem nordre korsarm og sakristiet, formentlig i 
tiden 1550-1600, forsvandt først ved hovedre
staureringen 1867-71. Inkorporeringen af dette 
beskedne areal er ikke omtalt i regnskaberne, 
som er bevaret fra 1614. Den ses imidlertid på 
grundplanen fra samme århundrede (jfr. fig. 18), 
og dens eksistens i 1600’rne fremgår tillige in
direkte af reparationer på renderne mellem sa
kristiet og halvtaget over slippen, jfr. †orgel nr. 
1-3. 210

Den mest detaljerede registrering af udvidel
sens enkeltheder ses på de planer og snit af kir
ken, som udførtes i 1800’rne, dels kort tid før 
midtertårnets fald (fig. 37-38), dels som optakt 
til hovedrestaureringen 1867-71 (fig. 40, 42). 
Det fremgår heraf, at det smalle, trapezformede 
rum var lukket med en spinkel mur i forlæn
gelse af sakristiets nordgavl og afdækket med et 
halvtag; sidstnævnte havde fald mod sakristiet 
og fælles tagrende med dette - et arrangement, 
som ofte fordrede reparation. I gavlmuren, som 
hvilede på kirkens udflyttede granitkvadersok- 
kel, var indsat et vindue, hvis dimensioner 
ifølge de tre kendte grundplaner (jfr. fig. 18, 37 
og 42) gradvis øgedes og for det yngstes ved
kommende udfyldte hele lukkemurens bredde.

Det således indvundne rum var sat i forbin
delse med kirken ved murgennembrydninger i 
såvel skibets nordøstre hjørnefag som i nordre 
korsarms østvæg. Sidstnævnte fremtræder på 
Hornbechs snit (fig. 38) som en slank rundbuet 
arkade, og buen til skibets hjørnefag har for

mentlig haft samme form og højde. Det er over
vejende sandsynligt, at udvidelsen lige fra star
ten har haft et †pulpitur med opgang i norden
den. På Hornbechs tegninger (jfr. fig. 37-38) er 
mellem nordre korsarms tårnunderdel og udvi
delsen angivet en dør, som gav passage under 
pulpiturtrappen og muliggjorde en diskret for
bindelse fra nordportalen til sakristiets opgang 
til tårnene. Denne dør blev lukket ved istand
sættelsen o. 1830, da man i stedet etablerede en 
udvendig dør til sakristitrappen (s. 3106).

†BENHUS

I henhold til en 14.juli 1706 meddelt tilladelse 
opførtes følgende sommer mellem koret og vå
benhuset et †benhus, beregnet til opsamling af 
knogler fra begravelserne i og uden for kirken.51 
Den lille halvtagsbygning (jfr. fig. 37, 108) var 
af bindingsværk på markstenssyld med udven
dig dør i øst, en lille vindueslem og indre for
bindelse til våbenhuset; arbejdet udførtes af Sø
ren snedker og murermester Mads Pedersen 
samt af Anders Dinesen, der overstrøg det med 
grå oljefarve. Regnskaberne nævner lejligheds
vis reparationer af tegltaget over dette skur,211 
hvis halvtag lå under det store fladbuede vindue 
i skibets sydøstre hjørne. Ved midtertårnets fald 
1827 blev bygningen muligvis beskadiget, og 
ved kirkens efterfølgende istandsættelse for
svandt den.

EFTERMIDDELALDERLIG VEDLIGEHOLDELSE 
OG RESTAURERING

TIDEN EFTER REFORMATIONEN

Oversigt. To forhold sætter navnlig deres præg på kir
ken i tiden mellem reformationen og midtertårnets 
fald 1827: Dels de endeløse reparationer på tagene og 
de fem spirprydede tårne, dels vanskelighederne ved 
at skaffe plads i det beskedne kirkerum til såvel køb
stadens kirkegængere som slottets folk (før 1660). 
Spirene og tagene var kirkeadministrationens smer
tensbarn nummer ét, og Kirkeinspektionen bekla

gede sig med rette over de utilstrækkelige midler til at 
vedligeholde en »vidtløftig Biugning og et besverlig 
Tag, formedelst de mange Taarne...«.212 Mens tårn
rigdommen således udgjorde en overflødig, udgifts
krævende luksus, nødvendiggjorde pladsproblemet 
maksimal udnyttelse af rummet, som ud over de tæt
stillede stole fik indlagt pulpiturer i flere stokværk, til 
dels med udvendig adgang (s. 3110); endvidere ind
drog man den smalle slippe i nordøst (s. 3107).

En række synsforretninger i 1700’rne udgør en vigtig
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kilde til viden om bygningens tilstand og giver le
vende indtryk af omfattende brøstfældighed på såvel 
murværk som lofter, tagværker og tagbeklædning. 
Den første mere omfattende er fra 1732.213 Ti år se
nere lod man to lokale murermestre afgive overslag 
på en højest nødvendig reparation. Man frygtede 
imidlertid, at de savnede tilstrækkelig erfaring og 
indhentede derfor yderligere tilbud fra murermester 
Michel Svendsen, som havde repareret mange køb
stadkirker i amtet og tillige havde bygget de konge
lige skoler i Ods herred.214 I oktober 1749 afgav 
unavngivne tømrere, murere og blytækkere et nyt 
tilbud, som muligvis ikke har været tilfredsstillende, 
idet man 7. febr. 1750 på stiftamtmandens befaling 
atter afholdt synsforretning i nærvær af fire hånd
værksmestre fra Slagelse, nemlig tømrerne Søren Ja
cobsen og Jørgen Sørensen samt murermestrene Jør
gen Madsen og Niels Hansen. Overslagene rummer 
meget detaljerede specifikationer af de nødvendige 
arbejder, som blev udført samme år i henhold til kon
trakt af 19. marts. Efter arbejdets afslutning blev det 
synet og godkendt 26. sept., bl.a. af general Lerches 
faste murermester, Johan Bernstein.213 Det sidste 
store reparationsoverslag er fra 1776 og udfærdiget af 
murermester Johan Lorentz Berensteen og tømrer
mester Jens Suhr.214

Håndværkernes proveniens. Som antydet ovenfor 
gav kirkens vedligeholdelse arbejde til såvel lokale 
som udenbys håndværkere. I betragtning af bygnin
gens enestående karakter kan det ikke undre, at man 
ofte indkaldte håndværkere fra hovedstaden. Således 
nævner regnskaberne lige fra den tidligste tid navnlig 
blytækkere fra København, bl.a. Fallentin Pieker 
(1626), Villumb Svindt (1642) og Henrik Lax 
(1713).215 Købstæderne og landdistrikterne på Sjæl
land var dog også repræsenteret: Laurids blytækker 
fra Roskilde (1636), tømrer Niels Sørensen fra Al- 
leshave (1668) og blytækker og murermester Isaac Pe
dersen af Torbenfeldt (1713).51 - Endelig skal det næv
nes, at byens status som overfartssted kan aflæses 
gennem en række århusianske blytækkere: Thorsten 
(1624), Christen (1630), Peder og Jens (1645).51 Endnu 
i 1700’rne havde man kontakt med den jydske køb
stad, hvorfra man hentede mestrene for prædikesto- 
lens fornyelse 1719, og hvor man købte bly hos Mar- 
chus Mørchs enke (1732).51 Morten blytækker fra 
Kerteminde, der nævnes 1627, synes derimod at være 
den eneste repræsentant fra Fyn.51

Af tårnene har midtertårnet som det største og 
højeste været mest udsat. De fa mere pålidelige 
gengivelser af tårnet før dets fald (fig. 81 og 108) 
viser tilmuring af glamhuller og gavlblændinger 
som led i en styrkelse af murværket. På et tids
punkt - formentlig allerede i senmiddelalderen -

har man fjernet klokkerne for ikke at udsætte 
den søjlebårne konstruktion for risikable sving
ninger fra de stadig større klokker. I stedet blev 
der etableret nye ophæng i †klokkekviste på det 
østre og nordre tårn på de sider, som vendte 
mod byens torve. Klokkeophængning i ydertår
nene omtales tidligst 1620216 og atter 1624, da 
klokkestolen i det østre tårn fornyedes; ved 
samme lejlighed renoveredes blytækningen på 
»den lille karnap, som den blå klokke og den 
anden lille klokke hænger i«, d.e. klokkekvisten 
på østre tårn.51

Kvistenes udseende er registreret på adskillige 
prospekter fra tiden før hovedrestaureringen 
1867-71 (jfr. fig. 41, 80 og 113), hvor de ses med 
kurvehanksbuede dobbeltåbninger - en større 
og en mindre - afpasset efter klokkerne. For 
nordtårnets vedkommende blev kvisten fornyet 
1702 af tømrer Niels Mickelsen i forbindelse 
med reparationerne efter den store klokkes ned
styrtning (s.d.).51

Ved en istandsættelse 1671 nyopførtes midter
tårnets søndre gavl, som truede med at styrte 
ned.51 Der indlagdes ankerbjælker samt nye 
gulve, og dele af spirets tagværk fornyedes. Ma
terialerne - tømmer, kalk og sten - blev hejst op 
gennem hvælvets cirkelåbning (s. 3095), som 
beskadigedes, hvorfor murermesteren måtte 
»fly det trinde hul i hvælvingen, som kronen 
hænger i«. Arbejdet, der udførtes af murerme
ster Anders Andersen og tømrer Niels Lauridt- 
zen fra Tåstrup, markeredes ved fornyelse af 
vindfløjen (s. 3137).

1714 søgte man ved hjælp af to jernankre (jfr. 
fig. 110) at stabilisere midtertårnets nordøstre 
granitpille, som var kommet ud af lod, hvorved 
det skæve tryk havde medført sprængninger i 
foden (basen).51 En medvirkende årsag til mi- 
sèren, som til sidst forårsagede tårnets fald (s. 
3112), kan have været søjlens benyttelse til op
hængning af et orgelpulpitur (s.d.).

Synsforretningerne 1732 og 1749 beskriver 
det betydelige forfald i tårnenes spirkonstruk
tioner og lofternes træværk, og for midtertår
nets vedkommende bemærkedes tillige, at mur
værket på syd- og vestsiderne var revnet og fal
defærdigt på hjørnet. Hvad angik sidstnævnte
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forhold, erindrede man sikkert ulykken 6. febr. 
1745, da dele af østre tårns sydvestside (en gavl
trekant?) styrtede ned og i faldet ødelagde ta
gene på ben- og våbenhus.217

Ifølge afbildninger af kirkens ydre før hoved
restaureringen 1867-71 var vest-og nordportalernes 
kamtakkede murfremspring omdannet og mo
derniseret på forskellig vis. Således fremtrådte 
vestindgangen med en barokindfatning af pila- 
stre og segmentformet fordakning (jfr. fig. 39, 
111 og 112), mens nordportalen stod med en pi- 
lasterbåret trekantgavl over det oprindelige 
fremspring med dets profilerede karmsider (jfr. 
fig. 33, 39 og 40). Hvornår disse ændringer blev 
gennemført fremgår ikke klart; men formerne 
peger snarest mod 1700’rne.218 Istandsættelser af 
den faldefærdige vestportal, som nævnes 1659, 
1694 og atter 1732, da murfremspringet var fal
det ned, må snarest have vedrørt reparationer af 
det middelalderlige portalfremspring;219 tilsva
rende gælder nordportalen, hvis brøstfældige 
kam repareredes 1702 af Laurids Sørensen.51 De 
registrerede moderniseringer er antagelig først 
gennemført som led i kirkens istandsættelse 
1776-77, hvortil murermester Johan Lorentz Be- 
rensteen og tømrermester Jens Suhr afgav kon
kurrerende tilbud.220 Endda tyder udformnin
gen af nordportalens fronton på, at denne æn
dring skal henføres så sent som til istandsættel
sen 1820-22.

Foruden de tre oprindelige indgange fik byg
ningen i denne periode yderligere tre †døre, for
trinsvis i forbindelse med indretningen af pulpi
turer (s.d.). Dørene, som er angivet på Horn- 
bechs plan (jfr. fig. 37) var dels to overdøre til de 
udvendige trappeopgange, som fandtes ved ski
bets sydvestre og nordvestre hjørner, dels en 
dør i jordhøjde, som gav adgang til en lukket 
stol i skibets sydvestre hjørnefag. Pulpitur- og 
stoleindgangene nævnes kun sjældent i regnska
berne, da udgifterne hertil sædvanligvis påhvi
lede ejerne af de reserverede stole. Forud for 
Frederik V.s besøg 1748 beordrede magistraten 
undtagelsesvis opgangen til det adelige pulpitur 
repareret;221 det fremgår af materialeforbruget, 
at opgangen har været en bindingsværkskon- 
struktion med teglhængt tag.222 Tilsvarende

gjaldt opgangen til madam Rabens stol, som 
1753-54 fik pålagt 24 tagsten.51

1752 ansøgte Dines With om tilladelse til at 
indrette en lukket stol på †sangerpulpituret langs 
korets nordvæg (s.d.). Opgangen tænktes etab
leret fra kirkegården, hvor ansøgeren i hjørnet 
mellem sakristiet og kortårnet skulle lade opføre 
et brandsikkert trappehus, hvis form ikke frem
går entydigt af beskrivelsen.223

Ifølge Hornbechs tegninger (fig. 37-38) var 
der i østmuren af nordre korsarms tårnrum ind
sat en idør til anneksrummet, som må være etab
leret af hensyn til klokkerens adgang til lofts
trappen i sakristiet. En mere bekvem løsning på 
dette problem gennemførtes dog ved kirkens 
istandsættelse efter 1827 (s. 3106).

De mange pulpiturer har gjort kirkerummet 
overordentlig dunkelt, ligesom etablering af op
gange i flere vinduer har svækket belysningen 
yderligere. Hertil kom, at en række vinduer 
ifølge afbildningerne fra periodens slutning (jfr. 
fig. 111) var muret til, således i søndre, vestre og 
nordre ydertårn. På denne baggrund har man 
fundet det hensigtsmæssigt at udvide flere af de 
resterende lysåbninger, således som det også 
fremgår af Hornbechs prospekt (fig. 108), der 
viser et stort fladbuet vindue i skibets østvæg 
syd for koret samt i søndre tårn et nedadtil for
længet. Førstnævnte omtales tidligst 1718 som 
»det store vindue over benhuset«, men kan være 
etableret allerede i 1500’rne.224 1646 indsattes et 
»stort vindue i muren ved og under lensman
dens stol for at der kunne komme lys ind i kir
ken«.225 Det omtalte pulpitur (s. 3171) var op
bygget i kirkens vestende, hvor et fotografi fra 
hovedrestaureringen 1867-71 (fig. 61) i øvrigt 
viser et andet sekundært og fladbuet vindue, 
som sad højt i tårnets sydside og antagelig be
lyste et pulpitur.

ISTANDSÆTTELSEN 1820-22

Krisetiden i forbindelse med Englandskrigen og 
Statsbankerotten satte sit præg på kirkens øko
nomi. Kirkeinspektionen opgjorde ved synsfor
retning 1811 de nødvendige beløb til kirkens re
paration (foruden til nyt orgel og ur, s.d.), som



ISTANDSÆTTELSEN 1820-22 3111

Fig. 108. Kirken, set fra sydøst. Farvelagt tegning, formentlig ved C. B. Hornbech o. 1820. - The church, seen 
from the south-east. Coloured drawing, probably by C. B. Hornbech, c. 1820.
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man på grund af manglende midler foreslog re
duceret ved nedtagning af »halvdelen« (dvs. spi
rene) af de udgiftskrævende tårne.226 Forslaget 
om at begrænse udgifterne ved tårnenes vedlige
holdelse gentoges i de følgende år.227 Således fo
reslog Kirkeinspektionen i sit pro memoria af 
2. april 1813 Direktionen for de offentlige Stif
telser i Sjællands Købstæder, at man ansøgte om 
kgl. tilladelse til at nedtage spirene og i stedet 
lægge flade stentage på ydertårnene samt en 
kuppel på midtertårnet. Indtægterne fra salg af 
bly og tømmer kunne endvidere suppleres ved 
afhændelse af to revnede klokker.52

Disse planer blev imidlertid ikke til noget. 
Kancelliet pålagde 2. sept. 1815 kirken at sørge 
for at afhjælpe manglerne, og 1. dec. samme år 
meddelte Kirkeinspektionen, at det allermest 
nødvendige, bl.a: vedr. sakristiet der havde tjent 
som militærdepot (s. 3100), nu var foretaget. 
Den særdeles påtrængende egentlige bygnings- 
istandsættelse nødvendiggjorde fortsat midler 
udefra, eventuelt gennem kollekt fra stifterne og 
fra eventuelle formuende købstadkirker. En kol
lekt blandt byens indbyggere afholdtes 1816, 
samme år som kirken underkastedes fornyet ef
tersyn, bl.a. ved Københavns stadsbygmester 
Peder Malling. De indsamlede bidrag rakte 
imidlertid kun til betaling for den istandsættelse 
af tårntagene, som blytækker Weinreich fra Kø
benhavn udførte 1817, og i november samme år 
anmodede Kirkeinspektionen derfor om bevil
ling af en ny, landsdækkende kollekt, som blev 
tilstået.52

1820 påbegyndtes en egentlig hovedreparation 
af kirken. 14. marts fremsendte Kirkeinspektio
nen overslag til Stiftsøvrigheden tillige med teg
ninger af de nye vinduer, som ønskedes an
bragt.52 Tegningerne samt overslaget blev inden 
arbejdets igangsættelse forelagt stadsbygmester 
Malling. Ophavsmanden nævnes ikke, men er 
formentlig den senere hofbygmester C. B. Horn- 
bech, der udfærdigede bevarede tegninger af 
kirkens tilstand forud for restaureringen (fig. 
37-38, 108). Selve arbejdet overvågedes af en 
»arkitekt Hviid«, en bygningskyndig toldbe
tjent.52 2. aug. 1822 var arbejdet i hovedtræk af
sluttet. Kirken havde fået 15 nye store vinduer af

ca. 6 alens højde (ca. 3,8 m), oplukkelige og 
malet med grå perlefarve. Det er disse vinduer, 
som ses på prospekter og opmålinger af kirken 
før 1867-71 (jfr. fig. 39-42, 111). En materiale
bestilling hos købmand Warthoe 1. dec. 1820 vi
ser, at de nye muråbninger udførtes af små røde 
sten, idet store mursten ansås for unødvendige 
efter prøveopmuring af et vindue.52 Som afslut
ning på de udvendige ændringer blev murvær
ket overtrukket med rød kalkfarve og afstreget 
med hvidt.228

For det indres vedkommende blev pulpitu
rerne på nær det nordre fjernet. Væggene i 
kirke, våbenhus og sakristi nypudsedes, efter at 
»de ofte indtil midten afhugne og skamferede 
søjler og lisener« (d.e. skibets halvsøjler) havde 
faet deres »oprindelige længde og form«. Gul
vene omlagdes med brændte, kantstillede mur
sten, bortset fra korets, som fik flisegulv.

Karakteren af kirkens istandsættelse var tyde
ligt præget af tidens nyklassicisme, som den 
praktiseredes af rigets førende arkitekt C. F. 
Hansen. Allerede tanken om at erstatte ydertår
nenes spir med lave stentage og sætte en kuppel 
på midtertårnet leder tanken mod projekterne til 
genopbygningen af Københavns Vor Frue. 
Hvad angår arbejderne 1820-22 gør nyklassicis
men sig gældende i vinduernes form samt i en 
række mindre detaljer, der antagelig må henfø
res til samme periode: udvendig den pilaster- 
bårne trekantfronton over nordportalen (jfr. fig.
40) og i det indre de rundbuede nicher, som var 
opmuret i de blændede vinduer i søndre og nor
dre tårnrum (jfr. fig. 42). Særdeles karakteristisk 
var endelig udformningen af nichen omkring 
korets degnestol som en art serliana med tos- 
kansk-doriske søjler, som man kendte det fra 
C. F. Hansens tårn på Vor Frue kirke (jfr. fig.
41).229

MIDTERTÅRNETS FALD 1827 
OG KIRKENS EFTERFØLGENDE 

ISTANDSÆTTELSE

Den 7. september 1827, omtrent klokken otte 
om morgenen styrtede midtertårnet ned. I sog
nepræst Rørdams indberetning til Stiftsøvrighe-
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Fig. 109. Kirken, set fra sydvest. Oliemaleri 1837 ved Johan Thomas Lundbye. Statens Museum for Kunst. - 
The church, seen from the south-west. Oil painting by J. T. Lundbye, 1837.
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den hedder det herom bl.a.: »Murene sank lige 
ned i Kirken, knuste Prædikestolen, skød de fire 
Granitpiller... til forskellige Sider og fyldte Kir
ken og en del af Koret med Sten og Grus, som 
har ituslaget en Del af Ruderne. Spiret belagt 
med tykke Blyplader faldt uden for Kirken midt 
mellem det søndre og østre Taarn, som tillige
med det nordre og vestre ikke har lidt mindste 
Skade. I dets Fald naar det kun en halv snes Alen 
uden for Kirkebygningen. Intet Menneske er 
kommet til Skade, uagtet Arbejderne og Vær
gen var beskæftiget med at skaffe Prædikestolen 
og det øvrige ud... men de fik Tid at retirere, da 
de varsledes af enkelte Murbrokkers Fald for
inden det hele styrtede. Alarmen ved Faldet var 
ikke stor... men en tyk Støvsky opstod ved 
Sammenstyrtningen«.52

Katastrofen kom ikke ganske uventet. Alle
rede 1714 var den nordøstre granitpille kommet 
ud af lod (s. 3109), og i årene forud for sammen
styrtningen havde man fra Kirkeinspektionens 
side gentagne gange påpeget midtertårnets usta
bilitet som årsag til revnedannelser i skibets 
hvælv omkring den nordøstre pille. Ved drøftel
serne af kirkens tilstand 1812 mindede proprie
tær Jacob Schnell om, at en af granitsøjlerne, 
som tidligere havde været befæstet med en jern
ring (ankrene), havde givet sig synligt.214 Da 
stadsbygmester Malling 1816 besigtigede kir
ken, kunne han imidlertid berolige Kirkeinspek
tionen desangående, og det samme gjorde den 
senere hofbygmester C. B. Hornbech, som hid
kaldtes 1821, efter at den tilsynsførende for kir
kens istandsættelse, toldbetjent Hviid havde på
peget væsentlige skader på kirkens hvælv.230 
Ved synet 24. juli 1827 konstateredes, at rev
nerne i hvælvet over den nordøstre pille havde 
udvidet sig betydeligt mod syd og vest, hvorfor 
man i overensstemmelse med de nævnte byg
mestres råd besluttede sig til at reparere hvæl
vet. Under arbejdet hermed meddelte Kirkein
spektionen 4. sept., at arbejderne ikke turde 
fortsætte, idet midtertårnets hvælv på to dage 
var sunket et par tommer. Man anmodede der
for om øjeblikkelig besigtigelse ved hofbygmes- 
ter Jørgen Hansen Koch samt returnering af de 
af Malling og Hornbech afgivne erklæringer.52

Hofbygmesteren ankom først efter midtertår
nets fald, men beordrede straks kirken ryddet 
og tømmer til et nyt tag over skibet bestilt. Det 
er muligvis også Koch, som har sørget for, at 
»kongen« fra det nedstyrtede spirs tømmerkon
struktion samt et stenkapitæl sammen med an
dre levn blev bevaret og henlagt på loftet i et 
ydertårn (jfr. fig. 126). Gennem pastor Rørdams 
skrivelser til Koch kan arbejdets gang og de 
økonomiske problemer nøje følges: 24. sept. var 
kirken ryddet, og 5. okt. kunne koret og sakri
stiet benyttes til midlertidig gudstjeneste. 
15. nov. var kirken og kirkegården ryddet og 
renset for nedfaldne sten og grus, koret forsynet 
med nyt bræddegulv og udskilt fra kirken ved 
en bræddevæg i korbuen. Et nyt tagværk (også 
til korsarmene) var afbundet og klar til opsæt
ning, hvilket skete inden vinteren.52

For Stiftsøvrigheden og de centrale myndig
heder var der ingen tvivl om, at kirken måtte 
istandsættes og det femte tårn genrejses.231 Det 
fremgår også af begrundelsen for den landskol- 
lekt, som kongen bevilgede 14. marts 1828. Det 
hedder heri bl.a. om den forarmede kirke, at »da 
dens Værd som Mindesmærke om Valdemarer- 
nes og Absalons Tidsalder er særdeles stor, er 
det ønskeligt, at den igien kan erholde sit for
rige, ærværdige Udseende«.232

Indsamlingen gav ikke det ønskede resultat, 
og hermed var planerne om midtertårnets gen
rejsning foreløbig stillet i bero. Muligvis var de 
lokale myndigheder heller ikke ubetinget entu
siastiske for genrejsningstanken. Således hedder 
det allerede i Kirkeinspektionens skrivelse af 
10. okt. 1827 til hofbygmester Koch: »Det vil 
blive skrækkelig bekosteligt atter at opføre Pil
lerne, og det kan ikke nægtes, at ihvor sikkert 
end derover bygges, det dog stedse vil indgyde 
Frygt, da man nu har set deres mulige Nedstyrt-

Fig. 110. Plan og snit. 1:300. Udateret og usigneret 
tegning, formentlig udfærdiget som led i planerne 
om midtertårnets genrejsning efter 1827 (s. 3117). 
Kunstakademiets Bibliotek (Koch’ske saml.). - Plan 
and section. Undated and unsigned drawing, presumably 
made as part of the plans for the rebuilding of the central 
tower after 1827.
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Fig. 111. Kirken, set fra nordvest. Pennetegning ved Jacob Kornerup, dateret 1852. - The church seen from the 
north-west. Ink drawing by Jacob Kornerup, dated 1852.

ning. Uden Piller vil Kirken indvendig unægte
lig vinde i Rumlighed, Lys og Skønhed«.52 Efter 
et besøg i den tidligere så mørke kirke juni 1828 
udtalte den topografiske forfatter J. H. Larsen 
samme mening: »Når nu Ornamenterne afpas
ses efter de smukke lyse Vinduer...har Sammen
styrtningen i den Henseende været meget hel
dig«. Granitpillerne, der nu var ført ud på kirke
gården, foreslog han benyttet til en portal.84

Endnu 1829 udsatte Stiftsøvrigheden tre for
slag til gipsdække eller hvælving i skibet.89 I for
året 1830 godkendte Direktionen for Sjællands 
offentlige Stiftelser imidlertid fremsendte teg
ninger til et gipset loft og istandsættelse af væg

pillerne, foruden overslag ved murermester Lin- 
demann og tømrermester Müller. At man fra 
Kirkeinspektionens side ikke forestillede sig 
gipsdækket som en midlertidig løsning, viser en 
forespørgsel i juli om tilladelse til at benytte to 
af granitpillerne til S. Olai kirkegårds nye por
tal. 11. juli 1831 rejste man stilladser i kirken og 
satte skillevæg op mod koret. 7. okt. var den 
indvendige istandsættelse fuldført, og rummet 
stod i denne skikkelse indtil 1867 (jfr. fig. 41-42). 
Når kirkens reparation først meldtes tilende
bragt 18. nov. 1833, gjaldt dette formentlig ho
vedsagelig ikke-specificerede arbejder på byg
ningens ydre, bl.a. våbenhuset (s. 3107).52
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MIDTERTÅRNETS GENREJSNING OG 
KIRKENS RESTAURERING 1867-71

Forhistorie. Efter at kirken på ny var taget i brug syn
tes planerne om genskabelse af midtertårnet skrin
lagt, ikke blot af økonomiske årsager, men tillige af 
æstetiske.233 Da biskop Mynster 1838 visiterede kir
ken, som han kalder »mere synderlig end smuk«, 
mente han, at der nok måtte opspares i flere hundrede 
år!, såfremt man skulle have råd til på ny at oprejse 
det femte tårn. Og i øvrigt »ville vel Kirkens ud
vortes Anseelse, men neppe det Indre vinde«.234 At 
man ved anskaffelsen af et nyt orgel 1844 kun fik lov 
til at benytte renterne af den 1828 indsamlede kollekt
kapital, skyldtes dog, at de centrale myndigheder 
fortsat ønskede tårnet genopført.235 Dette fremgår 
endvidere af, at arkitekten Jens Paul Jacobsen, for
uden for sit arbejde med orgelpulpituret, 1844 fik be
taling for at beregne udgifterne ved genopførelsen af 
midtertårnet.236 Et usigneret og udateret snit af kir
ken med angivelse af mål på midtertårnet (fig. 110) 
skal muligvis henføres til Jacobsens arbejde.

At ikke alle fandt kirkens udseende attraktivt, 
fremgår af H. C. Andersens bemærkning fra 1850 om 
»den gamle Kirke, der er vanziret med store Glas Ru
der«.237 Og i 1850’erne gav bygningens fremadskri
dende forfald, navnlig vedrørende tårnenes murværk 
og spir, stødet til en hovedistandsættelse, hvorved 
spørgsmålet om midtertårnets genrejsning uundgåe
ligt måtte blive aktuelt. I oktober og december 1856 
bestilte de kirkelige myndigheder et restaureringsfor- 
slag hos den unge arkitekt Vilhelm Tvede, der arbej
dede for greven på Lerchenborg, bl.a. i Årby (s. 
1459f.).238 Af breve i Tvedes samling (NM2) fremgår, 
at den nationalhistorisk interesserede brygger I. C. 
Jacobsen (»kaptajn Jacobsen«) allerede tidligere på året 
havde anmodet arkitekten om at fremme kirkens 
genskabelse.239 Henvendelsen affødte korrespon
dance med kgl. bygningsinspektør F. F. Friis,240 der i 
øvrigt mente, at midtertårnets piller var fjernet for at 
få mere plads i kirken! Det ville derfor være forkert at 
genopstille søjlerne, og derved ødelægge »det fri og 
oplyste Rum i Kirkens Midte«.241

Som grundlag for en planlagt restaurering udarbej
dede Vilhelm Tvede først et sæt tegninger af kirkens 
aktuelle udseende (fig. 39-42), dateret februar 1857. 
Tegningerne samt en tilhørende beskrivelse af byg
ningens tilstand fremsendtes året efter tillige med to 
alternative restaureringsforslag, dateret 28. febr. 
1858.242

I 1. projekt (tegningerne C. 1-3) tænkte man sig 
midtertårnet genrejst over de bevarede granitsøjler, 
som skulle forbindes af buer og hvælv; endvidere en 
fuldstændig restaurering af mure, bjælker og tage 
samt indsættelse af nye støbejernsvinduer (med bly-

Fig. 112. Kirken, set fra nordvest med tegnet rekon
struktion af midtertårnet. Litografi i Danske Mindes
mærker efter tegning af Heinrich Hansen 1859. - The 
church seen from the north-west with drawn reconstruction 
of the central tower.

indfattet glas) og nye døre. Sakristiets døre og vin
duer fornyedes også, mens våbenhuset og den nord
vestre udvidelse skulle fjernes.

2. projekt (tegningerne B. 1-5) adskilte sig fra det 
første ved, at skibet her blev overdækket af en stor 
grathvælving, hvilende på skibets mure. Vinduerne 
skulle blændes, og rummet i stedet belyses »paa en 
smuk Maade« gennem et stort ottekantet vindue (i 
toppen) og fire mindre vinduer i taget. Hvælvet, 
hvoraf en †model blev fremstillet,243 repræsenterede 
ifølge Tvede en løsning, som både var mere økono
misk og mere liturgisk hensigtsmæssig end genska
belse af det oprindelige søjlerum. Hertil kom, at 
»smagløse og stygge Forandringer« samt den meget 
begrænsede viden om midtertårnets oprindelige kon
struktion (granitsøjlerne, ældre menneskers erindring 
om tårnets udseende) gjorde enhver rekonstruktion 
overordentlig usikker.244

Tvedes andet restaureringsforslag vandt imidlertid 
ikke gehør hos den bygningskyndige ekspertise. Det 
fremgår af hans svar af 10. okt. 1858 til »Comiteen til 
at afgive Erklæring i Bygningssager«, hvis medlem
mer, arkitekterne G. F. Hetsch og Chr. Hansen, på
pegede: 1) at den projekterede hvælving ikke svarede 
til kirken, 2) at skibets halvsøjler var tænkt nedbrudt,
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Fig. 113. Kirken, set fra sydøst, fra det tidligere syge
hus i Præstegade. Blyantstegning, signeret J. Madsen 
Bjørnstrup 1865. Kalundborg og Omegns Museum. 
- The church seen from the south-east from the former ho
spital in Præstegade. Pencil drawing, signed by J. Madsen 
Bjørnstrup 1865.

og 3) at Tvede i stedet burde overdække skibet med 
en kuppel!.245

I sit svar redegjorde Tvede dels for de økonomiske 
begrænsninger, dels for sine kunstneriske overvejel
ser. Hvad sidstnævnte angik, havde han også selv op
rindelig tænkt sig skibets indre som en »fuldstændig 
byzantinsk Centralbygning« (skitse medsendt), men 
havde opgivet »en proportioneret Kuppel«, der ville 
virke trykkende på ydertårnene i kraft af den nødven
dige forhøjelse af mure, støttepiller, kunstige over
gange fra firkant til ottekant etc. Han havde således 
helt bevidst valgt det billigere, rundbuede hvælv, 
som ikke fordrede større indgreb end fjernelsen af 
skibets halvsøjler, der i øvrigt for den øvre halvdels 
vedkommende var helt nye og af små gule sten.

Tvedes spareprojekt blev imidlertid ikke vedtaget. 
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg vedtog i februar 
1859 at bevilge 10.000 rdl. og udtalte samtidig, at det 
var menighedens ønske, at »Kirkens Restauration bli
ver saa fuldstændig som mulig og saa meget som mu
lig i sin oprindelige Aand og Stil«.246

Af frygt for at Kultusministeriet måske alligevel 
ville godkende Tvedes 2. projekt, gik Mindesmærke- 
direktionens chef, arkæologen J.J. A.Worsaae nu 
energisk ind i sagen. I en skrivelse til ministeriet, da
teret 30. april 1859, tog han på det bestemteste afstand 
fra tanken om at overdække skibet med en spidsbuet? 
hvælving.247 I stedet foreslog han, at man ud over den

helt nødvendige istandsættelse på tag og fag genrejste 
de fire granitsøjler og skibets hvælv i overensstem
melse med de oprindelige forhold, som i øvrigt frem
gik af bevarede tegninger (jfr. fig. 37-38).248 Såfremt 
der ikke kunne skaffes de nødvendige midler til tår
nets opførelse, kunne dette afvente en tid, »naar San
sen for...Bevaringen af mærkelige gamle Kirkebyg
ninger er bleven vakt i samme Grad hos os, som den 
alt er udviklet i flere andre af Europas Lande«. - 
Skulle forslaget mod forventning blive afvist, måtte 
han indtrængende opfordre til, at man nøjedes med 
den nødvendige istandsættelse af det ydre og fore
løbig lod det indre urørt. Vel stod interiøret »som et 
skandaløst Minde om den Maade, hvorpaa man for 
ikke mange Aar siden her i Landet restaurerede et af 
vore mærkeligste Bygningsværker fra Valdemarernes 
Tid«; men Tvedes forslag til et hvælv ville kun gøre 
ondt værre og samtidig ødelægge mulighederne for 
»at restaurere paa en værdig Maade en Kirke, som er 
opført af Esbern Snare, som er omtrent enestaaende 
her i Norden, og som nu er Kalundborgs eneste Min
desmærke om dens gamle Glands og Betydning i 
Danmarks Historie«.

Det lykkedes Worsaae ved effektiv agitation og in
formation at få Tvedes hvælvprojekt afværget og 
skabt stemning for søjlerummets (og midtertårnets) 
rekonstruktion.249 Et væsentligt led i hans kampagne 
var udsendelsen af en moderne bygningsarkæologisk 
monografi, »Kallundborg Kirke«, der udkom 1860 
som 1. hefte i serien Danske Mindesmærker. Forarbej
derne hertil udførtes i juni 1859 i samarbejde med 
arkitekturtegneren Heinrich Hansen, hvis opmålinger, 
bl.a. af granitsøjlerne (fig. 43), dannede udgangs
punkt for to af bogens illustrationer, der viste, hvor
ledes det oprindelige ydre og indre ville kunne gen
skabes (fig. 112, 114). Sognepræst og medlem af Kir
keinspektionen, Christian Hoskier, støttede også tan
ken om en fuldstændig restaurering af kirkens op
rindelige udseende. I forbindelse med Worsaaes 
ophold i Kalundborg, effektuerede han dennes ønske 
om en mere passende opbevaring af de uden for kir
kegården henliggende søjledele (jfr. fig. 111), der »er 
ubetinget værdige til Fredning... De er nemlig de 
største Granitsøjler, der med tilhørende Capitæler og 
Sokler er levnede her i Landet fra Valdemarernes Tid, 
og de er som Følge heraf nogle af de mærkeligste 
Prøver paa Datidens ejendommelige Arkitektur, vort 
Fædreland har at opvise«.250

13. aug. 1859 anmodede Stiftsøvrigheden gennem 
Kirkeinspektionen om et overslag på udgifterne alene 
til den nødvendige istandsættelse af kirkens ydre, nye 
vinduer indbefattet. Året efter udarbejdede Tvede 
yderligere to overslag: Det første, dateret 24. marts 
1860, var en revideret udgave af projektet til istand
sættelsen af det ydre med nye bjælkelag og tagværker 
i ydertårnene, blot forhøjet med udgift til blybeklæd
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Fig. 114. Indre, set mod øst med tegnet rekonstruktion af skibets piller og hvælv. Litografi i Danske Mindes
mærker efter tegning af Heinrich Hansen 1859. - Interior to the east with drawn reconstruction of the nave’s pillars and 
vaults.

ning i stedet for skifer. I et efterfølgende overslag fra 
9. maj 1860 fremlagdes de forventede udgifter ved en 
fuldstændig istandsættelse af det indre med genop
stillingen af søjlerne og et interimistisk tag over ski
bet, indtil man besluttede sig for midtertårnets op
førelse.251 Efter nedsættelsen 19. april 1862 af Det sær
lige Kirkesyn blev restaureringsspørgsmålet på ny ta

get op i forbindelse med Synets besigtigelse 17.juli 
samme år. Beretningen, som var forfattet af kunst
historikeren Niels Laurids Høyen, mundede ud i en 
anbefaling af, at man lod Tvede arbejde videre på sit 
fuldstændige restaureringsprojekt fra 1857-58 (Litra
C. 1-3) og benytte det som grundlag for reviderede 
tegninger med »de Forandringer, som et længere Stu
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Fig. 115. Plan og snit. 1:300. Restaureringsprojekt ved Vilhelm Tvede 1863. - Plan and section. Restoration project 
by Vilhelm Timede, 1863.

dium og et nøjere Bekendtskab med Bygningen har 
sat ham i Stand til at foretage«.75

22. maj 1863 afsendte Tvede sit reviderede forslag, 
ledsaget af tegningerne fra 1857, som illustrerede kir
kens aktuelle tilstand (fig. 39-42) samt seks nye (Litra
D. 1-6), der illustrerede den påtænkte restaurering 
(fig. 115-19).252 Ministeriet videresendte 8.juli mate
rialet til Det særlige Kirkesyn, som ved sit møde i

Kalundborg den 14. anbefalede projektet til udfø
relse;75 men de dramatiske begivenheder omkring 
krigen mod Preussen 1864 medførte herefter en mid
lertidig standsning i det videre forløb, og Høyens 
motiverede anbefaling affattedes først i august 
1864.253

1866 pressede Det særlige Kirkesyn Kultusministe
riet for en afgørelse. Et revideret overslag fra 17. juli
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Fig. 116. Snit efter øst-vestaksen, set mod nord. 1:300. Restaureringsprojekt ved Vilhelm Tvede 1863. - Section of 
the east-west axis looking north. Restoration project by Vilhelm Tvede, 1863.

samme år viste, at omkostningerne måtte forventes at 
stige med 10% på grund af det fremadskridende for
fald,254 og i Synets redegørelse fra 23. juli talte Høyen 
nu med store bogstaver og støttede Kirkeinspektio
nens indstilling, der opstillede et valg mellem at på
begynde restaureringen efter Tvedes tegninger eller 
nedtage ydertårnenes overdele. Valgtes sidstnævnte 
løsning, ville det være ensbetydende med at opgive

bygningen og i stedet anvende de til rådighed stående 
midler til at »fortsætte Ødelæggelsen af en Kirkebyg
ning, der staaer ene i sit Slags...«.255

Restaureringen 1867-71. 9. nov. 1866 vedtog Kul
tusministeriet at følge Kirkeinspektionens ind
stilling og bevilge midler til kirkens fuldstæn
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Fig. 117. Facade mod øst. 1:300. Restaureringsprojekt ved Vilhelm Tvede 1863. - East facade. Restoration project by 
Vilhelm Tvede, 1863.

dige restaurering, som tænktes gennemført i lø
bet af en syvårig periode. Centraltårnets genop
førelse udskød man indtil videre.256 3. maj 1867 
kunne forberedelsesarbejdet tage sin begyn
delse,257 og allerede ved Synets møde 18.juli 
1868 var skibet færdiggjort med genopstilling af 
søjlerne og hvælvslagning.73 På denne baggrund

kunne Tvede samme år meddele rigsdagsmand 
Krabbe, at man var et år forud i forhold til pla
nen, hvorfor det ville være både muligt og øn
skeligt at udføre de resterende fire års arbejde på 
kun to, hvorved kirken og dens fire tårne kunne 
stå færdige allerede 1871.258

Ved synsforretningen året efter, 26. juli 1869,
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Fig. 118. Facade mod nord. 1:300. Restaureringsprojekt ved Vilhelm Tvede 1863. - North facade. Restoration 
project by Vilhelm Tvede, 1863.

var tre af korsarmene indvendigt istandsatte, det 
søndre tårn både ud- og indvendigt, og man 
forventede det vestre færdigt og det nordre på
begyndt inden årets udgang. Den overraskende 
hurtige arbejdsgang og de heraf følgende bespa
relser gav Kirkeinspektionen mulighed for at 
ansøge om frigørelse af den 1828 indsamlede

kollektkapital og således alligevel inkludere 
midtertårnet i det igangværende arbejde.259

19. nov. fremsendte Tvede nye, reviderede teg
ninger til midtertårnet (fig. 120-21), ledsaget af 
overslag med separat vægtberegning.260 Mini
steriets godkendelse forelå 30. maj 1870,261 og al
lerede ved besigtigelsen 30. aug. 1870 kunne Sy
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Fig. 119. Tværsnit i søndre korsarm, set mod nord. 1:300. Restaureringsprojekt ved Vilhelm Tvede 1863. - 
Cross-section of south transept looking north. Restoration project by Vilhelm Tvede, 1863.

net melde, at ydertårnene stod kobberklædte, 
samt at der for nylig var holdt rejsegilde på mid
tertårnet. 9. aug. 1871 var alle tårne helt færdige 
tillige med sakristiet, hvortil Tvede samme år 
havde udført tegninger (fig. 101) »i den oprinde
lige stil«.75

Kirkens indvielse fandt sted søndag 24. sept.
1871 ved en festgudstjeneste, hvortil et stort an
tal honoratiores med kultusminister Hall i spid
sen var indbudt. Pastor Hoskier og arkitekt 
Tvede blev udnævnt til riddere af Dannebrog, 
og ved den efterfølgende festmiddag dvælede
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Fig. 120. Etageplaner og facade af midtertårn. 1:200. Restaureringsprojekt 
ved Vilhelm Tvede 1869. - Storey plans and facade of the central tower. Restora
tion project by Vilhelm Tvede, 1869.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 210
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Fig. 121. Snit af midtertårn. 1:200. Restaureringsprojekt ved Vilhelm 
Tvede 1869. - Section of the central tower. Restoration project by Vilhelm 
Tvede, 1869.
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kultusministeren ved den særlige nationale sym
bolværdi, som lå i, at man i en »Adsplittelsens 
og Modløshedens Tid« alligevel havde formået 
at stå sammen og genrejse den 700 år gamle 
kirke fra fædrelandets storhedstid under Valde- 
marerne, hvis allerbedste navne - takket være en 
elsket digter (Ingemann) - stod klart i folkets 
bevidsthed.262

Arkitekt og håndværkere. Vilhelm Tvedes kon
duktør og daglige leder på byggepladsen var 
murermester C. H. Møller. Genopstillingen af 
granitsøjlerne samt den øvrige istandsættelse af 
kirkens skib udførtes af murermester Carl 
Ette,53 mens murermester Jørgensen stod for alt 
udvendigt arbejde, herunder tårnene.260 Smede
mester I. Andersen udførte arbejde på murank
re, og snedkermester O.Dahl leverede døre og 
lemme. Stenhuggerarbejdet leveredes af K. 
Nielsen & Søn, København (granitsøjlerne) 
samt af Hingel fra Kalundborg.

Den fornyede kirke (jfr. fig. 45-46, 63) ad
skilte sig først og fremmest fra tilstanden før 
restaureringen ved at midtertårnet var genrejst 
over de atter opstillede granitsøjler. Men herud
over var gennemført en lang række ændringer, 
som i princippet sigtede mod at genskabe kir
kens oprindelige udseende. Senere tilføjelser 
som våbenhuset og udvidelsen mellem nordre 
korsarm og sakristiet var derfor blevet fjernet, 
og sakristiet bibeholdtes kun, fordi det med 
Høyens ord »formentlig ikke kan undværes«.

I det ydre fjernedes gammel skalmur, hvor
efter facaderne istandsattes med store røde mun
kesten (jfr. fig. 61), og åbningerne fra nordvest
udvidelsen tilmuredes på ny. Der indsattes 24 
nye vinduer med blyindfattede ruder, hvis mu
rede indfatning havde udvendig profil svarende 
til de oprindelige forhold (jfr. fig. 75). Nord
portalen genåbnedes, mens den hidtidige ho
vedindgang i østre korsarm blændedes. Her af- 
dækkedes efter fjernelsen af våbenhuset det op
rindelige buestik, mens de to øvrige indgange 
fornyedes på nær granitkarmene og tympanon i 
vest (jfr. fig. 122). Det nye tagværk blev hængt 
med vingetegl som førhen, men nu sortglase- 
rede.

Særligt krævende var naturligvis tårnene. På

Fig. 122. Udkast til vestportal (s. 3127). 1:100. Uda
teret tegning ved Vilhelm Tvede. - Proposal for the 
west portal.

hvert af ydertårnene opsattes otte små spids
gavle, prydet af spidsbuet blænding og kronet af 
brandstang. Vinduerne til de to nederste stok
værk fik udvendig rektangulær lyssprække, 
mens man med udgangspunkt i Høyens skitse 
fra 1832 (jfr. fig. 33), gengivet i Worsaaes mono
grafi (Worsaae & Hansen s. 3), rekonstruerede 
de særprægede glugger i øvre stokværk med 
søjler af cement. I det østre tårn udelod man den 
indvendige niche bag søjlerne af hensyn til åb
ningernes funktion som glamhuller.

Samtlige tårne blev kobbertækkede over nye 
tagværker, ligesom adskilligt tømmer i ydertår
nenes etageadskillelser fornyedes.

Den mest markante fornyelse af kirkens indre 

var naturligvis genopstillingen af de fire granit- 
søjler, hvis gamle dele for hovedpartens ved
kommende kunne genanvendes. Stenhuggerfir
maet K. Nielsen & Søn, København, omhug
gede 10 gamle led og leverede 6 nye (jfr. s.

210*
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3086). Den oprindelige tanke om at bruge de 
gamle søjlefundamenter måtte opgives, og i ste
det opstilledes søjlerne på støbte fundamenter af 
beton.263

Halvsøjlerne omkring buerne til korsarmene 
fornyedes, bl.a. med baser og kapitæler. Endvi
dere fik skibet halvstens grathvælv, hvilende på 
gjordbuer mellem søjlerne. I koret fjernedes søj
lerne omkring nichen bag degnestolen, og i ste
det benyttedes blændingen, hvis rundbue stam
mede fra et oprindeligt vindue som indramning 
af døbefonten. I vestre korsarm udskiltes tårn
underdelen som våbenhus formedelst en mur, 
der tillige bar orgelpulpiturets facade (jfr. fig. 
45). Dette arrangement var i øvrigt allerede fo
regrebet under det tidligere orgelpulpitur, hvor 
der var etableret et vindfang med trappe til pul
pituret (jfr. fig. 41-42). Overalt lagdes nye 
gulve, og endelig fornyedes det indre med kalk- 
malede dekorationer (s. 3139) samt nyt inventar.

En sammenligning mellem Tvedes projekt fra 
1863 (fig. 115-19) og den færdigrestaurerede 
kirke viser en række forskelle, af hvilke opbyg
ningen af centraltårnet med nye tegninger og 
revideret overslag naturligvis er mest iøjnefal
dende. Nogle af ændringerne er formentlig fore
taget efter drøftelser med Høyen (jfr. s. 3119), 
hvis notater fra 1832 blev lagt til grund for yder
tårnenes søjleglugger samt gavlblændingerne; 
andre ændringer er kommet til i lyset af forhold, 
som først afsløredes under arbejdets gang (syd- 
østportalen, halvsøjlebaserne).

I det ydre ændrede Tvede både døre og vin
duer. Således var det planen at bibeholde nord
portalens murfremspring og give det tagformet 
afdækning. Vestportalen tegnedes analogt her
med; men de endelige dørpartier, hvortil udfær- 
digedes nye separate tegninger (fig. 122), fik in
gen fremspring og en enklere udformning af 
stikket end det på det i nord oprindeligt beva
rede. Sydøstportalen var ikke medtaget i 1863; 
men ved nedbrydningen af våbenhuset, må det 
oprindelige ydre stik være fremkommet, hvor
efter døren bevaredes som udvendig blænding.

Også vinduerne undergik ændringer, såvel i 
antal som dimensionering. Korets polygonale 
skråsider fik alligevel vinduer, mens blændingen

af de tilsvarende oprindelige åbninger på søndre 
og nordre korsarm bibeholdtes; dog tilmuredes 
de herværende indre nicher fra restaureringen 
1820-22. Hvad angår formen genskabtes den 
oprindelige ydre profil, som var bevaret mod 
sakristiets loft og allerede gengivet i Worsaaes 
monografi (jfr. s. 3118). Derimod formindske
des den 1863 projekterede højde, som antagelig 
havde været motiveret af ønsket om ikke at be
grænse det indfaldende lys i forhold til den eksi
sterende tilstand.

Hvad angår ydertårnene ændredes de nedre 
stokværks lysåbninger; men nok så afgørende 
var det, at Tvede opgav den påtænkte nedbryd
ning af tredje stokværk og i stedet nøjedes med 
at rekonstruere søjlegluggerne og opsætte nye 
spidsgavle. Med hensyn til sidstnævnte fik 
blændingerne nu i pagt med Høyens notater (jfr. 
fig. 33) tilspidset stik i stedet for rundt, og bun
dens sten lagdes ikke blot i siksakmønster, men 
tillige som fletværk, inspireret af mønstermur
værk på kirkegårdsmuren og ligkapellets gavl 
(jfr. fig. 30 og 27). På indersiden forsynedes 
gavlene med de forstærkninger, der senere op
fattedes som levn efter murtinder (s. 3047). 
Også spirenes tømmerkonstruktion fik anden 
skikkelse end oprindelig tænkt.

For interiørets vedkommende var den vigtig
ste ændring halvsøjlernes kubeformede baser 
(jfr. fig. 62), som Tvede genskabte på baggrund 
af levn, afdækkede under restaureringen. En an
den, mindre ændring var beslutningen om alli
gevel at bibeholde en dør mellem skibets nord- 
østre hjørne og sakristiet; hvad sidstnævnte an
gik, ændredes 1863-projektet betydeligt med 
nye vinduesformer, forbindelse til det hidtil luk
kede ydre rum og retablering af den oprindelige 
loftsadgang (jfr. s. 3107 samt fig. 118 og 45).

Samtidens vurdering af Tvedes restaurering var 
høj, men arbejdet blev kritiseret af en mere ar
kæologisk bevidst eftertid, som gennemførte 
den fornyede restaurering 1917-21 (se ndf). Set i 
historisk lys må kritikken dog i nogen grad for
stumme og afløses af forståelse for de begræns
ninger - erfaringsmæssige såvel som økonomi
ske - Tvede var underlagt. Tværtimod må den 
teknisk kompetente opførelse af centraltårnet på
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Fig. 123. Indre efter hovedrestaureringen 1867-71. Xylografi i Illustreret Tidende 
1872 efter tegning af C. V. Nielsen. - Interior after the major restoration of 1867-71. 
Xylograph in »Illustreret Tidende« 1872, after the drawing by C. V. Nielsen.

de genrejste granitsøjler vække beundring. Det 
må også erkendes, at de ovennævnte ændringer 
af 1863-projektet i det væsentligste udtrykte en 
stræben efter at virkeliggøre idealet om genska
belse af det oprindelige. Den mest frapperende 
afvigelse herfra var fjernelsen af portalfrem- 
springene.

En mindetavle, af grå sandsten, 40x67 cm,

med fordybet versalindskrift, opsattes i vestre 
korsarms våbenhus på den nordvestre væg: 
»Kirken byggedes c: MCLXXI. Midtertaarnet 
nedstyrtede den VII Sept. MDCCCXXVII. Ved 
Bidrag fra Staten og Commvnen gienreistes 
Midtertaarnet MDCCCLXX. Og Kirkens Re- 
stavration fvldendtes MDCCCLXXI«.
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Fugt i murværket, bemærket allerede 1877, og 
de heraf følgende skader på kirkerummets kalk- 
malede dekoration var den indirekte anledning 
til kirkens genrestaurering. Efter at man ved sy
net 1905 havde besluttet at overkalke Kornerups 
dekorationer og erstatte dem med en ny ud
smykning ved Joakim Skovgaard (jfr. s. 3139) 
fandt man ved undersøgelser af murene både 
levn af middelalderlige kalkmalerier og hidtil 
ukendte arkitekturdetaljer. Vigtigst af sidst
nævnte var de forsænkede halvsøjler, som havde 
prydet buevangerne mod østre og vestre kors
arm (jfr. fig. 124). I lyset heraf anmodede Kirke
synet 1906 ministeriet om at stille den påtænkte 
dekoration i bero og i stedet lade kirkens arki
tekt, Hans J. Holm, foretage en fuldstændig un
dersøgelse af kirkens indre med henblik på 
eventuel istandsættelse af rummet i overens
stemmelse med de oprindelige forhold.

GENRESTAURERINGEN 1917-21

Fig. 124. Afdækning af forsænkede rundstave i søn
dre vange af østre korsarmsarkade (s. 3090, 3130). 
Mouritz Mackeprang fot. 1906. - Uncovering recessed 
roll moulding in the south jamb of the east transept’s arcade.

Efter nogle års forløb overdroges opgaven 
1914 til Andreas Clemmensen, der fremlagde et 
restaureringsforslag på grundlag af en fornyet 
undersøgelse af kirkens indre. 1916 kunne denne 
påbegynde genrestaureringen i samarbejde med 
sønnen Mogens samt Fr. Jensen. Arbejdet, som 
var afsluttet 1921 - 50 år efter Tvedes restaure
ring - omfattede både det indre og det ydre. 
Mogens Clemmensen har i monografien fra 
1922 (Clemmensen & Lorenzen) givet en udfør
lig redegørelse for restaureringen, hvis mål var 
»at fremdrage og genfremstille alle de Enkelt
heder, som man ved den forrige Restaurering 
havde overset eller misforstaaet, og som man nu 
havde større Forudsætninger og Erfaringer for 
at kunne forstaa end for 50 Aar siden, da Kend
skabet til vore romanske Teglstenskirker var 
meget begrænset«.264 Vigtige kilder til restaure
ringen er, foruden Mogens Clemmensens trykte 
beskrivelse, hans fotografier, notebøger og teg
ninger samt murerformand C. Jørgensens nota
ter.

I det ydre omfattede genrestaureringen først 
og fremmest døre og vinduer. Døren i søndre 
korsarms østside genskabtes uden sikkert belæg 
med nye vanger og tympanon i granit, mens 
den brede indre niche blot krævede suppleringer 
(jfr. fig. 56, 67). Mere omfattende var arbejdet 
med genskabelsen af de to andre portaler. Her 
viste spor i murværket, at de udvendige frem
spring havde haft aftrappet krone, hvis indbyr
des afvigende form med nogenlunde sikkerhed 
kunne følges. Vestportalens udvendige stik og 
profiler komponeredes frit i analogi med den 
gennem ældre tegninger kendte udformning i 
nord. Clemmensen var derimod ikke sikker på, 
at det var rigtigt at give vestportalens frem
spring granitsokkel (jfr. s. 3068, 3075).

Samtlige vinduer fornyedes, og svarende til 
de oprindelige forhold indsattes nu vinduer på 
skråsiderne af søndre og nordre korsarms poly
goner. Vinduerne, som rekonstrueredes i over
ensstemmelse med oprindelige forhold, reduce
redes navnlig i højden (jfr. fig. 75), men også i 
lysningen, der sattes af kantstillede teglsten. 
Over- og undersmige blev dækket af hvidtede 
pudslag, og endelig anbragtes vinduerne en
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Fig. 125. Stiftamtmand, biskop, provst og præster på vej til genindvielsen 17. april 1921. Fot. i Byhistorisk 
Arkiv. - Procession on the occasion of the re-consecration the 17th April 1921.

anelse højere. De to vinduer i skibets sydøstre 
hjørne, af hvilke halvdelen af det vestre var in
takt, blev smallere, idet man her skulle tage hen
syn til den nyopdagede vindeltrappe.

I det indre, som var genrestaureringens ho
vedopgave, blev væggenes og hvælvkappernes 
cementpuds afhugget. Flere spor af oprindelige 
enkeltheder fremkom herved og dannede ud
gangspunkt for yderligere tilnærmelse til oprin
delige forhold. For skibets vedkommende for
nyedes samtlige hvælv for at bringe deres forløb 
i overensstemmelse med sporene efter den op
rindelige tilslutning langs væggene. Særlig 
omhu ofredes der på genskabelsen af de murede 
halvsøjlers baser og kapitæler. Der er dog her, 
navnlig for basernes vedkommende, tale om re
konstruktioner, behæftet med betydelig usik
kerhed.

Den mest iøjnefaldende detalje var opdagel
sen af velbevarede rester af sydøsthjørnets frem
springende vindeltrappe, som genopførtes på 
sikre spor, mens vindeltrappen til orgelpulpitu
ret i vestre korsarms våbenhus var en nyska
belse, omend i stil tilpasset kirkens arkitektur. I 
østre korsarm fjernedes nordvæggens niche til 
fordel for det oprindelige, blændede vindue 
sammesteds.

Rummets helhedsvirkning blev tilmed mar

kant anderledes, fordi man lod vægfladerne stå i 
teglens mørkerøde farve med enkelte levn af den 
oprindelige bemaling (s. 3135), mens de pudsede 
undersider af hvælv, buer og muråbningernes 
oversmige trådte frem i kontrast hertil. Endelig 
lagde man nye gulve (s. 3132), og sakristiet blev 
underkastet en gennemgribende fornyelse (s. 
3107).

Andreas og Mogens Clemmensens genrestau
rering fremtræder som et mønstereksempel på 
den nye, mere arkæologisk bevidste restaure
ring, som indledtes med H. B. Storcks istand
sættelser af bl.a. Tveje Merløse (s. 2972f.) og 
Ringsted, S. Bendt. Målet var fortsat genskabel
sen af de oprindelige former, men ud fra grundi
gere forundersøgelser og bredere almen viden. 
Udgangspunktet for genfremstillingen af oprin
delige detaljer var dog heller ikke i dette tilfælde 
altid fuldt ud tilstrækkeligt, og flere af løsnin
gerne, navnlig vedr. døre og halvsøjlernes base
former, kan kun delvis betragtes som autentiske 
rekonstruktioner (s. 3072f., 3090f.). I denne 
sammenhæng er det værd at notere, at arkitekt 
Storck på Det særlige Kirkesyns vegne over for 
Clemmensen beklagede, at man ikke havde haft 
lejlighed til at undersøge de fundne spor og 
drøfte restaureringens enkeltheder. Dette gjaldt 
navnlig et så markant parti som kirkens porta
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ler.265 Et væsentligt fremskridt, sammenlignet 
med ældre restaureringspraksis var en fotogra
fisk dokumentation, som senere har muliggjort 
efterkritik af de gennemførte løsninger.

Som pendant til mindetavlen over Tvedes re
staurering (s. 3129) godkendte Det særlige Syn 
1928 opsættelsen af en ny tavle,75 af grå sand
sten, 40x76 cm, med følgende indskrift i sort- 
malede, fordybede versaler: »MCMXVII - 
MCMXXI blev Kirken istandsat og efter de 
fvndne Spor ført tilbage til sin oprindelige 
Skik(k)else«. I vestre korsarms våbenhus på 
nordvæggen.

Kirken står i dag afgørende præget af de to ho
vedrestaureringer 1867-71 og 1917-21; dog er ud 
over almindelig vedligeholdelse foretaget æn
dringer, som fortjener omtale. I 1940’rnes første 
halvdel skalmuredes midtertårnet, og i de andre 
tårne erstattedes alle maskinstrøgne sten med 
håndstrøgne. Endvidere fik småsøjlerne i øvre 
stokværks glugger murede skafter og kapitæler 
som på Høyens skitse (jfr. fig. 33). Efter krigen 
havde arkitekt Marinus Andersen i en årrække 
ansvaret for kirkens vedligeholdelse, jfr. bl.a. 
sakristi. I 1976 blev skibets og korsarmenes tegl
tage afløst af bly, og i det indre hvidtede man 
korets vægge af hensyn til den nyrestaurerede 
altertavle.

GULVE

Den nuværende gulvbelægning stammer fra re
staureringen 1917-21 og udgøres af grøn- og 
brunglaserede teglstensfliser, fremstillet som 
kopier af middelalderfliser, fundet i gulvfylden 
(se ndf.). Koret ligger to trin hævet over det 
øvrige kirkerum formedelst trin af granit, delvis 
tildannet af søjleskafter, som ikke kunne benyt
tes ved genopstillingen 1868.

†Gulve. 1) Middelalder. Der er øjensynlig ikke 
påvist levn af de oprindelige gulve, men ved re
staureringen 1917-21 fandtes i fyldlagene under 
det eksisterende gulv fliser af brændt ler, 12x12 
cm og 2,5 cm tykke. Det røde murstensgods var 
overtrukket af grøn, gulbrun og hvid glasur; en
kelte fliser havde en dyb, diagonalridse, så de let

Fig. 126. Kongestolpe, antagelig fra midtertårnets 
†spir, nu opstillet i søndre tårns øvre stokværk (s. 
3133). På billedet ses endvidere *granitkapitæl, *al- 
terskranke og *dørfløj (s. 3085, 3158 og 3179). Ivar 
Hertzsprung fot. 1897. - King-post, presumably from 
the central tower’s †spire, now put up in the upper storey of 
the south tower. In the photograph from 1897 is also shown 
*granite Capital, * altar rail and *door.

kunne halveres. 2) 16-1700’rnes regnskaber næv
ner lejlighedsvis reparationer af kirkens gulve 
med mursten. De mange begravelser med til
hørende ligsten udgjorde et særligt problem og 
krævede idelige opretninger af gulvfladerne. Så
ledes gav borgmester Peder Hansen 16. marts
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1646 Oluf murermester befaling til at omlægge 
og jævne alt kirkegulvet.10 1666 reparerede An
ders og Mads murermester kirkegulvet, hvor 
det var sunket, og »Gulsteenene borte eller søn
der«.51 1732 betalte kirken for 1000 mursten til 
gulvet, som var ganske spoleret og skulle om
lægges.213 3) 1820-22 fornyede man kirkens 
gulve i forbindelse med restaureringen. Gange, 
våbenhus og sakristi fik brændte sten på kant, 
mens der i koret lagdes fliser.197 Ved midtertår
nets fald 1827 ødelagdes dele af kirkegulvet, 
som fandtes »ganske ophøiet i Midten og ned
trykt paa Siderne af Faldet, formentlig forme
delst derværende Begravelser«.266 1831 indkøb
tes til den efterfølgende reparation 2400 mur
sten.51 4) 1853 besluttedes at give sakristiet 
bræddegulv i stedet for det eksisterende mur- 
stensgulv, som var for koldt, når rummet be
nyttedes som skriftestol (s.d.).197 5) 1871 fik kir
ken som led i de afsluttende restaureringsarbej
der nye gulve af store ottekantede fliser, veks
lende med små kvadratiske (sorte eller røde).53 
Typen, som var særdeles yndet i 1800’rne med 
udgangspunkt i Københavns domkirke, ses på 
ældre gengivelser af kirkerummet (jfr. fig. 123).
6) 1883 fik sakristiet nyt gulv af brændte fliser, 
leveret af Knabstrup teglværk.53

TAGVÆRKER OG TAGBEKLÆDNING

Samtlige tagværker er af fyr og stammer fra Vil
helm Tvedes restaurering 1867-71 (jfr. fig. 48 og 
116). Kirkens ældre †tagvcerker er i nogen grad 
registreret på opmålinger fra tiden før restaure
ringerne 1820-22 og 1867-71 (jfr. fig. 38). Det 
mest interessante levn af kirkens middelalderlige 
tømmerkonstruktioner udgøres af en såkaldt 
kongestolpe af eg (fig. 126-27), som nu opbevares 
i sydtårnets øvre stokværk og formentlig stam
mer fra midtertårnets spir. Den er således i lig
hed med andre genstande, bl.a. granitsøjlerne 
og et kapitæl (s. 3085) taget i forvaring efter 
sammenstyrtningen 1827, antagelig med hen
blik på den planlagte genopførelse.267

Kongestolpen, hvorfra udtagne prøver ved en 
kulstof-14 analyse dateres til tidsrummet 890- 
1020, må efter al sandsynlighed være del af mid-

Fig. 127a-b. Kongestolpe, antagelig fra 
midtertårnets †spir (s. 3133). a. Detalje 
af nedre del med fortykkelse til under
støttelse af spærenes stivere. HJ fot. 
1995. b. Opmåling af bevaret del. 1:30. 
Målt og tegnet af V. Ahlmann 1904. - 
King-post, presumably from the central tow
er’s †spire. Detail of the lower part with 
thickening for support of the braces of the 
rafters, b. Measurement of the preserved 
part.

tertårnets oprindelige spirkonstruktion.268 Den 
ca. 5 m lange stolpe, som oprindelig har været 
længere, er bevaret fra det kvadratiske fod
stykke med dets tap. Kongestolpen er særpræget 
ved at have bevaret to smukt profilerede, ottesi- 
dede fortykkelser med lille udadskrånende krave 
foroven. Omkring disse fortykkelser, der har 
understøttet og fastlåst vandrette stivere til tår
nets gavle og spær, er stolpens hjørner affasede.
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Middelalderlige spirkonstruktioner er af ind
lysende årsager særligt udsatte for vejrligets 
ødelæggelser, herunder lynbrande, og er derfor 
kun sjældent bevarede. Kongen fra Kalundborg 
er formentlig vort eneste levn af en spirkon
struktion fra 1200’rne og kan have indgået i en 
opbygning beslægtet med tårnspirene på Vor 
Frue i Andernach ved Rhinen.269 Mange spor og 
rester af søm vidner om de mange reparationer, 
som ifølge regnskaberne måtte foretages på det 
udsatte tårnspir. I tømrerne Jørgen Sørensen og 
Søren Jacobsens overslag over en reparation af 
kirkens tagværker hedder det bl.a. om midter
tårnet, at der ud over de gamle stivere, som 
skulle fastgøres, behøvedes endnu 20, der skulle 
gå fra »holmstangen« og op i spærene.213

Kirkens tage og spir dækkes nu af henholdsvis 
bly (oplagt 1976) og kobber. Sidstnævnte stam
mer fra restaureringen 1867-71, men er lejlig
hedsvis fornyet, bl.a. 1960 på midtertårnet (arki
tekt Marinus Andersen). *

†Tagbeklædning. Kirkens regnskaber fra 
1600’rne og videre frem giver levende indtryk af 
de mange udgifter, der har været forbundet med 
at vedligeholde beklædningen, navnlig på de 
fem tårnspir. Det fremgår endvidere, at der ikke 
er historisk belæg for disses kobbertækning, og 
det må antages, at såvel spirene som selve kirken 
har stået blyklædt i middelalderen; herom vid
ner også det fund af smeltet bly, som ved en 
tagbrand var løbet ned på hvælvingernes over
side og langs skibets vindeltrappe.270

Mens tårnenes spir stod blytækkede indtil 
1867-71 (og 1827), var forholdene mere kompli
cerede for selve kirkens vedkommende, d.e. 
skibet og korsarmene. Her viser regnskaberne 
nemlig, at man etapevis udskiftede bly med tag
sten, som var billigere end bly og samtidig mu
liggjorde genanvendelse af det kostbare metal til 
spirene. Allerede 1624 blev murermester An
dreas den Tyske således bestilt til at reparere 
sønderslåede tagsten og hulsten over koret »og 
andetsteds«, formentlig de samtidigt istandsatte 
»kapeller«, vel sakristiet og våbenhuset, som al
drig nævnes med andet end tegltage.51 14. juli 
1636 lagde Erik murermester sammen med en

kalkslager nyt tag på den vestre side af kirken,51 
og 1656-57 lagde Christen murermester hulsten 
(munke og nonner) på det nordre tag, hvor 
blyet optoges.10

Muligvis stod halvtaget over skibets nord- 
østre udbygning en tid lang blytækket, hvis ikke 
Jost murermesters arbejde 1640 med at lægge 
bly mellem sakristiet og kirkens nordre side blot 
angik inddækning af afløbsrenden samme
steds.10 Regnskaberne tyder også på, at tagene 
over korsarmene, bortset fra koret, beholdt de
res blyklædning længere end selve skibet. Bly
tækker Poul Christensen reparerede således 1676 
dele af tagfladerne mellem midtertårnet og 
ydertårnene i vest og nord.51 Endnu 1713 og 
1715 reparerede blytækker og murermester Isak 
Petersen fra Torbenfeldt tagene mellem tår
nene.51 1718-19 havde den nordøstre udbygning 
dog tegltag,271 og 1733-34 aftog man blyet og 
lagde tegl på »de små udbygninger mellem tår
nene« for herved at kunne hjælpe det store spirs 
blytag.51

Herefter stod kirken ifølge beskrivelse fra 
midten af 1700’rne med bly på tårnspirene, 
mens de øvrige tage var tækket med gammel
dags halvrunde teglsten (munke og nonner).119 
Problemerne med de blyklædte spir vedblev at 
plage Kirkeinspektionen, og kirkens betrængte 
økonomi gav anledning til, at man 1784 entre
rede med en underofficer ved rytteriet, Danda- 
nell, som var blikkenslager i byen og skulle have 
udført blytækkerarbejde både i Sverige og Rus
land! Dandanell tilbød en reparation for 100-150 
rdl. mod de 1200 rdl., som en blytækker »Widt« 
havde forlangt. Samme anklagedes i øvrigt for 
at have snydt kirken ved tidligere at have brugt 
kit i stedet for bly til at lukke huller, gjort af 
»skarnsagtige mennesker«. Direktionen for De 
offentlige Stiftelser godkendte imidlertid ikke 
aftalen med Dandanell og lod i stedet hofbly- 
tækker Petersen syne spirene. Resultatet blev, at 
Dandanell sattes fra bestillingen, »da han end 
ikke var flikkeriet mægtig«, og arbejdet over
droges til hofblytækkeren.214

1818 istandsattes hele blytaget og tegltaget,197 
og efter midtertårnets fald 1827 måtte tagene 
over skib og korsarme fornyes helt med nyt
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tømmer og tagbeklædning af vingesten.52 Ved 
Tvedes hovedrestaurering 1867-71 blev der på 
skib, korsarme og sakristi lagt sortglaserede 
vingetegl (jfr. fig. 63, 107).

FARVEHOLDNING

Ved restaureringen 1917-21 påvistes, at murene 
overalt indvendig og formentlig tillige i det ydre 
oprindelig var færdiggjorte med rødmaling og 
hvidt optrukne fuger i pagt med den normale 
murbehandling blandt romanske teglstenskir- 
ker.272 I det indre kontrasterede de røde mure 
mod hvidpudsede flader i hvælvkapperne og 
muråbningernes oversmige. Muligvis for at 
mildne overgangen var der i vinduessmigen ma
let en bort, hvis tunger i rødt og hvidt var for
skelligt ordnede i de to sider. Tungeborten kon
stateredes dog kun i korets nordvindue, hvor 
den var bevaret under senere kalkmalerier (jfr. 
fig. 133 og s. 3139). På vestvæggen i søndre 
korsarm sporedes langs hvælvets vederlag end
videre fragment af en bort bestående af skiftevis 
røde og hvide trekanter. En lignende arkitekto
nisk dekoration kendes på en udvendig gesims 
fra Sejerø (s. 2003) og har måske været påtænkt 
som generel vederlagsmarkering.

Den oprindelige murbehandling er utvivlsomt 
vedligeholdt op gennem middelalderen og se
nere, navnlig som et middel til at maskere mur
reparationer. Således »overfarvede og forbed
rede« murermester Andreas den Tyske 1624, 
hvad der var af brøstfældigt murværk på kirkens 
»kapeller« (korsarmene?).51 Ved en reparation af 
det udvendige murværk 1702 blev de fornyede 
partier anstrøget med rødt og penslet med 
hvidt, hvortil forbrugtes 1 tønde svinehår, 10 
pd. mønje og ditto brunrødt.51 Tvede konsta
terede ved sin undersøgelse af kirkens tilstand 
1857, at murværket mange steder sås skalmuret 
med sten, der afveg fra det oprindelige materiale 
både i dimension og farve. Dette var søgt sløret 
ved at oversmøre murene med rød kalkfarve og 
hvid afstregning - en behandling, som til dels 
var slidt af og lod reparationer synlige.273

Hvornår de røde mure i kirkens indre er ble-

Fig. 128. Vindue i korafslutningens nordside med 
spor af arkitektonisk bemaling og kalkmalerier fra 
1200’rne, jfr. fig. 133 (s. 3135, 3139). Mouritz Macke- 
prang fot. 1906. - Window in the chancel’s north end with 
traces of architectural decoration and mural paintings, 13th 
century, cf. fig. 133.

vet dækket af hvidtekalk, vides ikke. På Laurids 
Nielsen Grams epitafium fra 1661 gengives rum
met med hvide vægge (jfr. fig. 183), og 1693 lod 
borgmester Niels Siersted kirken kalke »dend til 
stor Zierlighed«.51 De hvidkalkede vægge, 
hvælv og lofter bibeholdtes indtil restaureringen 
1867-71, da murværket dækkedes af cementpuds 
og kalkmalet dekoration (s. 3139).

Rummets pryd, de fire store stenpiller, var 
også malede og har måske været det fra kirkens 
opførelse. 1638 fik Søren maler betaling for at 
staffere dem,10 antagelig med marmorerede 
skafter og ringe, fremhævet med rødt (jfr. fig. 
183). 1780 ønskedes pillerne marmoreret på 
ny;274 men arbejdet udsattes indtil videre, fordi 
der i en betænkning blev forespurgt, »om ikke
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Fig. 129. Udkast til skydeskive for fabrikant J. Bang, 
som 1883 installerede kirkens varmeanlæg (s. 3136). 
Tegning, signeret V. Schultz. Fot. i NM. - Proposal 
for target emblem for the manufacturer Mr. J. Bang, who 
installed the church’s heating system in 1883. Drawing 
signed V. Schultz.

det skulle være rarere at se dem i deres egen 
naturlige Stand, end naar de var overmalet, da 
ukyndige ej kan se, hvad de er af«.214

VARME OG LYS

Under kirkens hovedistandsættelse fremsatte 
Kirkeinspektionen ønske om et varmeanlæg, 
hvortil Tvede gav forslag 1867-68.275 Af økono
miske grunde nøjedes man dog med at forbe
rede anlægget ved opmuring af varmluftkanaler 
i gulvene.53 Det hertil hørende dampopvarm
ningsanlæg installeredes 1883, da murermester 
C. H. Møller fik betaling for at nedlægge rør i 
de eksisterende kanaler.53

Opvarmningen skete fra et samtidig opført 
†kedelhus med høj skorsten (jfr. fig. 9-10) på 
kirkegårdens nordre del ved fattighuset. Herfra 
førtes dampen via en muret kanal til sakristiets 
gavl.

1895 indlagdes gas til belysning i kirkerum
met, formedelst lysarme, fæstnet til stenpillerne 
(jfr. s. 3186). Synet protesterede mod udform

ningen, og 1902-03 var lysekronerne ændret til 
gasbelysning.75 Elektrisk belysning installeredes 
i forbindelse med genrestaureringen 1917-21, li
gesom nyt kedelanlæg ved samme lejlighed blev 
opsat i kirkeladen (jfr. fig. 26); dampopvarm
ningen er nu afløst af fjernvarme.

SOLUR

* Solur (fig. 130) 1711, udført af Andreas Gerck- 
en. Kvadratisk plade, 73x73 cm, af hvid mar
mor med poleret forside, hvorpå sortmalede 
indgraveringer omkring kantmarkering: For
oven »Anno 1711« og på de tre andre sider time
angivelser med arabertal. I midten under års
tallet en halv sol med radierende stråler. Viseren 
mangler, og de nedre hjørner er afslået.

1. sept. 1711 indkøbtes hos Andreas Gercken, 
»steenhugger udi Kiøbenhavn«, en ny »Soel= 
viiser«, som opsattes af murermester Niels Han
sen og Niels Nielsen Møller.51 Skiven, der ifølge 
Paludan (s. 119) sad på søndre tårn, er forment
lig nedtaget efter tårnurets renovering 1834 
(s.d.).276 Skænket af malermester P. Holm 1935 
til Kalundborg Museum (inv. nr. 3709).

Fig. 130. *Solur, udført 1711 af Andreas Gercken (s. 
3136). I Kalundborg og Omegns Museum. NE fot. 
1995. - *Sundial, made in 1111 by Andreas Gercken.
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VINDFLØJE 
1870, den 28. sept., opsattes vejrhanen med til
hørende fløjstang, kugle og kors på det netop 
genskabte midtertårn. Den plastisk formede, 
forgyldte vejrhane (fig. 131), som var fremstillet 
af kobbersmedefirmaet Mortensen i Køben
havn, består af sammennittede kobberplader, 
hvorpå fjerdragtens enkeltheder omhyggeligt er 
punslet og ciseleret.277 Den usædvanlige vejr
hane, som kan have mindet om kirkens renæs
sancevindfløj (se ndf.),278 var i øvrigt en efter
tanke, idet Tvede i sit restaureringsprojekt fra 
1863 afsluttede spiret med et kors (jfr. fig. 
116).279 Den endelige version kan sammenlignes 
med guldgåsen fra Valdemarstårnet i Vording
borg, opsat 1871 i forbindelse med Tvedes re
staurering af dette nationale symbol og udført af 
samme firma.280

†Vindfløje. 1) 1615 forgyldte Michell maler 
korset på det store spir med guld, købt i Køben
havn. Korset kronede formentlig som nu en 
fløjstang med vejrhane og kugle, idet Bertel 
smed 1624 forbedrede og forlængede jernstan
gen som »knoppen og hanen« sad på. Samtidig 
fik kedelsmed Mikkel Tygesen betaling for et 
hoved til hanen foruden for »noget at forbedre 
bag på rumpen«.51

1661 reparerede (»forfærdigede«) Jørgen 
(Hansen) klokkestøber hanen og knappen med 
kobber, hvorefter Johan contrafeyer anstrøg 
dem med olie og farve.10

2) 1671, i forbindelse med hovedreparation af 
spiret, istandsattes fløjstangen med ny knop og 
fløj, udført af kobbersmed Hans Svitzer, Kø
benhavn, mens korset og stangen blot forbed
redes af smeden Hans Lauritzen.51 Den nye fløj 
var vimpelformet og med årstallet »Anno 1671« 
gennembrudt i kobberpladen, »schiltet« (jfr. 
fig. 108). 1757 fornyede Enevold kleinsmed kir
kens fløjstang, hvortil forbrugtes 18/é bog ægte 
bogguld.51 Fløjstangen, der gik til grunde ved 
midtertårnets fald 1827, synes senest fornyet 
1785 i forbindelse med hofblytækker Petersens 
reparation af spiret.214

Karakteristisk for kirketårnenes spir er endvi
dere de brandstænger og knapper, som kroner

Fig. 131. Vejrhane, udført 1870 af kobbersmed Mor
tensen, København (s. 3137). Marinus Andersen fot. 
1960. - Weather-vane, made in 1870 by coppersmith 
Mortensen of Copenhagen.

smågavlene og selve spirene. De stammer alle 
fra restaureringen 1867-71, men ses tilsvarende 
på ældre gengivelser (jfr. fig. 39f og 80) og er 
formentlig oprindelige.

På sydtårnet havde man, uvist hvornår, fæst
net et lille †kors til spirknappen, hvilket gav an
ledning til betegnelsen »korstårnet«, som tid
ligst kendes i forbindelse med en reparation 
1627.51 Det er muligt, at sydtårnets kors, som er 
vist på ældre gengivelser af kirken før 1867 (jfr. 
s. 3013, fig. 1, 108 og 113), var levn af en middel
alderlig spirudsmykning, svarende til gengivel
sen på byens segl (jfr. s. 3015, fig. 3). 1792-93 
opsatte murermester Lars P. Bernsteen et nyt 
kors i stedet for det gamle, som var knækket.51 
De gamle afbildninger af kirken (fig. 80-81) vi
ser i øvrigt også vesttårnet med tilsvarende 
kors.

Det nye tag, som rejstes over skibet efter 
midtertårnets fald 1827, udstyredes med en lig
nende †korsprydet knap, blot større (jfr. fig. 109, 
113).

GLASMALERIER

1926 ansøgte menighedsrådet om tilladelse til at 
opsætte to glasmalerier i koret ét på hver side af 
altertavlen. Malerierne var bestilt af en anonym
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giver (købmand S. P. Jensen) og skulle udføres 
af den norske kunstner Emmanuel Vigeland, 
som netop i disse år havde store opgaver til en 
række nordiske kirker.281 Efter nogen diskussion 
mellem kunstneren og konsulenterne for de kir
kelige myndigheder, hvorunder flere prøveud
kast afvistes, kunne de godkendte malerier op
sættes 1928.280 Malerierne er disponeret i 3x3 
medaljoner og illustrerer med en personlig for
tolkning af den traditionelle ikonografi Kristi 
bespottelse og Opstandelsen, inspireret af to sal
mer, henholdsvis »O hoved, højt forhånet« og 
»Påskemorgen slukker sorgen« (nr. 168 og 200 i 
Den Danske Salmebog). Efter fremdragelsen af 
altertavlens brogede staffering besluttedes det at 
flytte malerierne, der siden 1976? er indsat i nor
dre korsarms to vinduer nærmest portalen.

Det nordvestre glasmaleri (fig. 132a) viser fra 
oven: Korsbæringen, Tornekroningen og Hud- 
flettelsen, ledsaget af citater fra første vers af Ar- 
nulf af Louvains salme, malet med majuskler: 
»O hoved høit forhaanet med blodig saar oc ve,
O hoved tornekronet med smerte spot oc spe 
men nu saa dybt uanæret vær hilset hiertelig«.

Det nordøstre (fig. 132b) viser fra oven: Kri- 
stus med naglegab, siddende engel og sovende 
soldater. Citater fra 2. vers af Grundtvigs på
skesalme: »Redningsmanden er opstanden, er 
opstanden i morgengry. Helvede gr(æder) him
len sig glæder, himlen sig glæder med lovsang 
ny. Redningsmanden er opstanden, er opstan
den, i morgengry«.

Farverne spænder fra forskellige gule nuancer 
over dybt rød og lidt blåt til grønlige toner og 
sort.

Fig. 132a-b. Glasmalerier, udført 1928 af Emmanuel 
Vigeland, a. Bespottelsen, b. Opstandelsen. I nordre 
korsarms nordvestre og nordøstre vindue (s. 3137). 
Henrik Wichmann fot. 1995. - Glass paintings executed 
in 1928 by Emmanuel Vigeland, a. The Mocking of 
Christ. b. The Resurrection. In the north transept’s north- 
west and north-east windows.

O. 1225 er der på smigene i korets vestligste 
nordvindue malet figurmalerier (fig. 128, 133) 
på et uglittet pudslag, hvormed den oprindelige 
arkitektoniske dekoration (s. 3135) blev dæk
ket.282 Billedet viser i buetoppen en engel med 
udbredte vinger og på hver sidesmig en stående, 
ca. 195 cm høj figur med skriftbånd i løftet 
hånd. Figurerne er kjortelklædte med ophæftede 
kapper og bærer rundpuldet kalot på de glori
erede hoveder. De forestiller muligvis apostle 
eller profeter, men næppe Maria og Johannes 
(Nørlund).

Farveskalaen har været rig med benyttelse af 
zinnober, mønje, okker, gråt, blåt og hvidt. De 
riflede glorier er modellerede af kalkmørtel og 
har været forgyldte over en grund af mønje. 
Fornem er også den omhyggelige aftoning af 
englens vinger fra hvidt gennem okkertoner til 
gråt.

Afdækket og undersøgt 1906 ved Eigil Rothe. 
1976 blev malerierne renset og løs puds fikseret 
ved Robert Smalley.

KALKMALERIER

†KALKMALERIER

1) 1200’rne? Ved restaureringen 1917-21 konsta
teredes »svage farvespor på korets hvælving«, 
som dog øjensynlig ikke lod sig nærmere be
stemme.283

2) O.1575. Uidentificeret figurudsmykning, 
inddelt i små firkantede felter, malet i sekundær, 
fladrundbuet? niche (s. 3096) i vestre korsarm, 
vest for det nordre vindue. Bedst bevaret var 
fragmenter i det øverste felt til højre. Heri var 
bl.a. malet en ung mand i fornem dragt med 
stramtsiddende grøn trøje, højhalset og med 
hvid blonde i halsen, over skulderen et gråt slag; 
i baggrunden skimtedes rødt murværk. Scenen 
lod sig ikke tolke, men beskrivelsen leder tan
ken mod samtidige kalkmalerier på Sejrø og i 
Rørby (s. 2014 og 1518). Afdækket ved nichens 
åbning 1919 og atter tildækket samme år.

3) 1871 udførte Jacob Kornerup en kalkmalet 
udsmykning af kirkens vægge og hvælv, efter at 
Synet 30. aug. fandt en »let Decoration« af kir-
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Fig. 133. Kalkmalerier fra 1200’rne i korafslutningens 
nordvindue, jfr. fig. 128 (s. 3139). Henrik Wichmann 
fot. 1995. - 13th century mural paintings in the chancel 
end’s north window, cf. fig. 128.

kens buer og hvælv aldeles nødvendig. De sig
nerede, egenhændige tegninger (fig. 134) lå til 
grund for dekorationen, som udførtes 1871 af

kunstneren selv med maler V. Sørensen som as
sistent.53

Den arkitektoniske dekoration omfattede 
væggenes halvsøjler og buestik samt hvælvenes 
gjordbuer, grater og kapper. Et hovedmotiv var 
murstensimitation i afvekslende røde, okker og 
gråblå farver. Hertil føjede Kornerup andre or
namenter, såsom bladkapitæler, drageslyng, sik- 
sakborter, slyngbånd, palmetter m.v. Endelig 
prydedes hvælvenes isser af rosetter og medaljo
ner, der for tre af korsarmenes vedkommende 
udfyldtes med våbener for Esbern Snare, Absa
lon og Valdemar den Store - det trekløver, som 
Worsaae havde fremhævet i sin monografi, og 
hvorigennem kirken blev et nationalhistorisk 
monument. Våbnerne identificeredes ved maju
skelindskrifter, således i koret (»Dominvs Es
bern Snare«), i nordre korsarm (»Waldemarvs 
Rex Danorvm«) og i søndre korsarm (»Do
minvs Absalon Archiep(iscopvs«)). En medal
jon i korets tøndehvælv viste endvidere kors
lammet. - Hovedfarverne i murstensornamen- 
tikken suppleredes i hvælvornamentikken af ir
grønt og blåt.

Kornerups udsmykning, som fjernedes 1906 
af en kritisk eftertid (jfr. s. 3130), karakterisere
des 1871 af Synet som værende »i nøje Over
ensstemmelse med Kirkens Karakter og Stil«. 
Den bidrog endvidere til »at fremhæve Kirkens 
ejendommelige Arkitektur og til at forhøje dens 
Indres Hygge«.75 Udsmykningen var nært be
slægtet med de dekorationer, som Kornerup ved 
samme tid udførte i Ubby og Sorø kirker.284 
Det er muligt, at kunstneren har taget udgangs
punkt i fund af middelalderlige dekorationer, 
f.eks. bemalingen af buestik; men hovedparten 
er parafraser over forskellige middelaldermoti
ver, således korets drageornamentik, som er lånt 
fra de 1855 fremdragne malerier i Skibby.285
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Fig. 134. Udkast til dekoration af hvælv og buer, komponeret 1871 af Jacob Kornerup, jfr. fig. 123 (s. 3139). - 
Proposal for decoration of vaults and arches by Jacob Kornerup 1871, cf. fig. 123.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 211
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Fig. 135. Udsnit af altertavlen, sml. fig. 144. Himmelfarten (s. 3150). LL fot. 1970. - Detail of the altar-piece, cf. fig. 
144. Representation of the Ascension, in the top-piece.

INVENTAR

Oversigt. Det lille kirkerum præges af Lorentz Jørgen
sens altertavle fra 1650, der som vanligt stod med lidt 
forgyldning men uden farver, indtil disse et halvt år
hundrede senere bekostedes af sognepræsten og efter 
hans død enken. Selve alterbordet er nyere, men 
dækkes af en senmiddelalderlig plade af sort marmor 
med et stort antal indridsede bomærker. Dets forside 
skjules af alterklæde fra 1984. Til altrets middelalder
lige udstyr hører to par sengotiske stager og muligvis 
et mindre bronzekrucifiks, som dog også kan have 
været brugt ved processioner. I koret står endvidere 
den romanske døbefont udført af en stenhugger, der 
især forsynede Hvideslægten med sine karakteristiske 
arbejder. Prædikestolen stammer fra 1871, mens ind

retningen med vægbænke og -paneler samt opstil
lingen af løse stole ligesom orgelpulpituret i vest er et 
resultat af restaureringen 1917-21; selve orglet anskaf
fedes 1957. Sakristiets udseende svarer stort set til til
standen efter samme istandsættelse, dog er der over 
vægpanelerne senere ophængt små tavler med præ
sternes navne.

I ældre tider var den sparsomme plads udnyttet til 
det yderste ved at opsætte pulpiturer i alle korsarme. 
Den ældst omtalte prædikestol fra 1611 var anbragt 
som en såkaldt lektoriestol foran det tæt pakkede kor, 
der foruden skriftestole til præst og kapellan, rum
mede bænke til skolebørnene, som sang, i 1700’rne 
suppleret med et sangerpulpitur; desuden nævnes en
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lukket stol. Til altergæsternes bekvemmelighed lod 
en af byens rådmænd 1703 anbringe en alterskranke af 
smedejern i forbindelse med knæfaldet.

Ved kirkens taksation 1761 omtales fire pulpiturer i 
tre korsarme, hvoraf de to havde adgang udefra (sml. 
fig. 37). På to siges der endvidere at være indrettet 
adskillige lukkede stole, mens et, med adgang inde
fra, var forsynet med bænke til arbejdsfolk og »andre 
deslige«.

Alle disse opbygninger tog lyset fra vinduerne, 
hvorfor et anseligt antal lysearme og lampetter var 
nødvendige for at menigheden overhovedet kunne 
se. Dog føltes det efter altertavlens staffering 1701 
nødvendigt at værne om de fine farver, hvorfor der 
anskaffedes grønne lærredsgardiner, som ophængtes i 
en line øverst på tavlen, fæstnet af Hans Klocher, 
»hvilket var besværligt«. Samme formål havde et 
grønt raskesklæde med uldne frynser til prædikesto
len, hvor det »undertiden« skulle spare på overtræk
ket af grønt fløjl med sølv og silkefrynser skænket, da 
prædikestolen blev flyttet ned på gulvet 1719, ligesom 
også orglet forsynedes med et beskyttende forhæng. 
Byens velstående borgere berigede i det hele taget 
deres sognekirke med milde gaver i form af alterkalk, 
disk, oblatæske og vinkande, efter at disse var blevet 
stjålet 1679 sammen med et stykke af et alterklæde, 
der også var en foræring.

Altersølvet er for de større stykkers vedkommende 
Københavnerarbejde, men reparationer ses at være 
foretaget af lokale sølvsmede. I øvrigt hentedes hånd
værkere fra Slagelse, Holbæk og Helsingør, såvel 
som fra Århus.

I løbet af 1700’rnes sidste halvdel gennemførtes en 
fornyelse af stolene. I forbindelse hermed er det værd 
at notere tvistigheder vedrørende malerarbejdet; efter 
at stenhugger Jens Mortensen 1766 havde faet beta
ling for at male de nye stole,51 beklagede malermester 
Jens C. Lund sig, da inspektionen 1780 var i færd med 
at indgå akkord med murermester Bernsteen om ma
lerarbejdet, fordi omtalte murermester ikke var ud
dannet i malerfaget. De to bydende siges at være me
get opbragte,214 og sagen endte med, at maler Lund 
fik arbejdet.51

Ikke ualmindeligt hændte det flere gange inden for 
mindre end 50 år, at kirkens klokker skadedes ved 
den ihærdige ringning i forbindelse med kongelige 
dødsfald, første gang Christian V.s 1699 og anden 
gang Frederik IV.s 1730; i begge tilfælde foretoges 
omstøbningen af den pågældende klokke først det 
næstfølgende år. Selv om det ikke udtrykkeligt be
mærkes, er Christian IV.s død antagelig ligeledes år
sag til anskaffelsen af en klokke 1649.

Siden 1700’rnes slutning havde man tumlet med 
planer om at iværksætte en istandsættelse. For at 
skaffe de fornødne penge blev det 1813 foreslået at 
sælge to revnede klokker, og Danske Kancelli gav

tilladelse dertil. Herefter fik Kommissionen til gen
opbyggelse af Vor Frue kirke i København tilbudt 
den største klokke, som angiveligt var fuldkommen 
uskadt og havde en særdeles god klang. Men Kom
missionen måtte erkende, at der ikke var tilstrække
lige ressourcer til at anskaffe klokken, og der viste sig 
ikke andre købere.52 På grund af kirkeformuens »usle 
forfatning« havde man derfor indtil 1815 indskrænket 
sig til afhjælpning af de allernødvendigste mangler 
såsom reparation af kirkeuret, sakristi, vinduer og en 
del ligredskaber. Om sakristiet fortælles 1814, at det i 
flere år havde været brugt til militærdepot, hvorfor 
det var meget forfaldent og trængte til udbedring på 
bænke, gulv og dørtrin, forhold som var bragt til 
udførelse året efter.197 Antagelig var det ved denne 
lejlighed, at der også indrettedes skriftestol i rummet.
1821 siges kirken at være under hovedreparation, og
1822 manglede kun at aftage en del af stolene på den 
ene side af hovedgangen, for at de kunne blive »ligere 
og bredere« samt forandre og indrette det tilbage
blevne pulpitur ... og om muligt at male alle stolene, 
altertavlen og pulpituret, da den gamle maling var 
meget afslidt.52

Midtertårnets fald 7. sept. 1827 medførte, at visse 
ødelagte inventarstykker måtte nyanskaffes og andre 
restaureres. I den første beretning forlød det, at døbe
fonten og alterskranken var ødelagt; førstnævnte vi
ste sig lykkeligvis at være hel, og i hvert fald en del af 
skranken var i behold, men prædikestolen knustes, da 
pillen, den stod ved, væltede; også de gamle lysekro
ner, undtagen en, blev ødelagt. Det bestemtes straks 
at bringe prædikestol og stolestader på fode. Medens 
arbejderne gik for sig, indrettedes sakristiet og koret 
til gudstjeneste; altret udbedredes, alterskranken blev 
»så godt som af nyt repareret«, og en lille, midlerti
dig prædikestol opstilledes på gulvet ved indgangen 
til koret.52 1828 fremsattes ønske om en ny »svarende 
til kirken«, hvilket først 1830 blev bevilget; 1832 be
skrives den som særdeles smuk.197 Sluttelig betaltes 
1831 for at rengøre det lokale på Lindegården, som 
købmand Raae havde stillet til rådighed for afholdelse 
af gudstjenesten (da man nåede til korets istandsæt
telse).51

Godt et år før den ulykkelige hændelse havde en af 
byens borgere, en søster til maleren C. G. Kratzen- 
stein Stub, Mariane Stub tilbudt at skænke kirken et 
af hende selv udført stort oliemaleri, der forestillede 
Kristus i Getsemane have.286 Forudsætningen var, at 
kirken ville bekoste rammen dertil og betale trans
portomkostningerne. Da inspektionen var af den op
fattelse, at billedet ville være til megen prydelse for 
kirken, modtoges gaven, men billedet blev ødelagt 
ved tårnets fald.52

Da det beløb, der var indsamlet ved kollekt i lan
dets kirker, ikke var stort nok til genopbygning af det 
nedstyrtede tårn, blev det 1843 foreslået at bruge pen-
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Fig. 136. Indre set mod øst. Ældre fot. i NM2. - Interior to the east.

gene til forskønnelse og forbedring af kirkens inven
tar, i hvilken forbindelse anskaffelse af et nyt alter 
tilrådedes, da det eksisterende var meget gammelt!

Det fremgår ikke direkte, om der tænkes på alterbor
det eller altertavlen; sidstnævnte er dog sandsynligst, 
jfr. ønsket om en ny prædikestol, endvidere et nyt
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Fig. 137. Udkast til alterdug ved Vilhelm Tvede (s. 3145 og 3148). Sml. orgel indtegnet på arkitektens projekt
forslag o. 1870 (fig. 174). I Kunstindustrimuseet. - Sketch proposal by Vilhelm Tvede for altar cloth, cf. drawing of 
organ in the architect’s proposed project, c. 1870 (fig. 174).

orgel og en lysekrone, da en ældre gik itu ved tårnets 
fald, og man hidtil havde brugt en træring, hvorpå 
lysene anbragtes. Muligvis kunne beløbet endda 
strække til andre dele af det indre, håbede man.52 Sa
gen trak ud, men 1848 blev et nyt orgel opstillet på et 
nyetableret orgelpulpitur i kirkens vestende, og en 
stor lysekrone hængt op i korsskæringen.

I tilknytning til den restaurering, som påbegyndtes 
1867 under ledelse af Vilhelm Tvede, leverede denne 
en række forslag til kirkens indre udstyr med font, 
prædikestol, stolestader og orgel samt en alterdug 
(fig. 137). For døbefontens vedkommende kom det 
til at bestå i en flytning fra nordre tårn til koret og 
indkøb af et nyt dåbsfad; prædikestolen anskaffedes af 
ny og udstyredes med malerier af Anton Dorph, nye, 
egetræsmalede stolestader opstilledes i nordre og søn
dre korsarm samt skibet indtil de fire søjler; den mid
terste firkant var bestemt til løse stole (jfr. fig. 136). 
Et nyt orgelpulpitur indrettedes, ligesom også selve 
orglet blev forbedret og istandsat. Derudover opstil
ledes en ny alterskranke og alle ældre metalgenstande 
restaureredes.

Medens arbejdet stod på, holdtes gudstjenesten 
denne gang i en sal på rådstuen. Hertil forfærdigede 
snedker O.Dahl et interimistisk alterbord, hvorpå 
der opstilledes et kors, og snedker Jens Jacobsen le
verede en pengeblok og seks nummertavler; et orgel
harmonium lejedes i Petersen og Steenstrups Harmo
nikahandel i København.53

1917 påbegyndtes endnu en gang en istandsættelse 
af kirken, hvor det tidligere stoleværk blev fjernet og 
erstattet med løse stole, og et nyt orgel opstilledes på 
et ligeledes nyt orgelpulpitur; endvidere blev der ind
lagt elektrisk lys. Ved arbejdets afslutning 1921 ud
trykte synet foruden sin glæde over det smukke re
sultat ønsket om en ny prædikestol, der stemte bedre

med det helhedspræg, som var tilvejebragt i kirke
rummet. 1927 besluttedes det imidlertid at vente til 
bedre tider.75 Ønsket fremkom atter 1950, men blev 
igen skrinlagt. Efter en omfattende restaurering af al
tertavlen o. 1970, hvor den brogede staffering fra 
1701 fremdroges, vedtog menighedsrådet at følge Det 
særlige Kirkesyns henstilling om at hvidkalke koret 
af hensyn til tavlens farver.

Alterbord, fra 1919,287 af tegl, opført 110 cm fra 
østvæggen. Bordet dækkes af en middelalderlig, 
sort marmorplade, 112x179 cm og 8,5 cm tyk, 
hvortil haves paralleller i Raklev, Fjenneslev og 
Søborg samt på Fyn i Hesselager.288 I oversiden 
ses et stort antal mindre, indridsede bomærker 
(fig. 138).

En †helgengrav omtales 1762 som et lidet hul 
med en marmorsten over, hvori er nogle katol
ske ben i rød damask.289 I forbindelse med alter
tavlens restaurering fandt håndværkerne 1973, 
da de havde fjernet de tre øverste skifter, i bor
dets forside en middelalderlig relikviekapsel rum
mende relikvier (fig. 139). Disse bestod af en 
benstump af et nyfødt barns overarm og et lille 
fragment af et voksent menneskes knogle, des
uden tekstilstumper af degummieret silke. 
Fremdeles lå der nogle rester af pergament.

En †træplade til at lægge på altret, som, fordi 
det var af sten, gjorde alterklædet fugtigt, le
veredes 1709 af snedker Søren Rasmussen.51

Alterklæde (sml. fig. 144), fra 1984, af uld og 
hør i blå og grønne farver afstemt efter tavlens
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Fig. 138. Tegning fra 1954 af 
indridsede bomærker i den 
middelalderlige alterbords- 
plade (s. 3145). I NM2. - 
Personal marks incised in the 
medieval altar top. Drawing 
1954.

staffering, udført af Vibeke Gregers, der også 
har tegnet og vævet det uldne tæppe foran altret. 
†Alterklæder. 1669 betaltes skrædder Laurids Jør
gensen for at forbedre alterklædet, som var i 
stykker, og for at sy »tou støcher och to kop
per«; der indkøbtes blå tråd til »de små alterklæ
der« (sml. †kalkklæder). 1678 skænkede Chri
sten Hansens enke, Maren (Lauridsdatter Hes- 
selberg), et fint karmoisinrødt fløjlsalterklæde 
med lange silkefrynser om. Det blev imidlertid 
stjålet allerede det følgende år, hvorefter hun 
1680, til pinsedag, forærede et nyt magen til.51 
1702 indkøbtes »carmosiden scharlaggen« fløjl?, 
floretbånd og frynser til et alterklæde til daglig 
brug; Peder Bendsen betaltes for syløn.290 Det 
omtales sidste gang i et inventarium 1790.51 Næ
ste år måtte (et ældre) fløjlsklæde repareres.291 Et 
nyt alterklæde af karmoisinrødt fløjl med sølv
galoner og -frynser skænkedes 1732 af et ano
nymt ægtepar fra byen. Endnu 1790 kaldet 
nyt,51 senest nævnt 1817.292 1751 betaltes borg
mester Langemach for et ikke nærmere beskre
vet alterklæde og en messeskjorte, han leverede 
til julen dette år; samtidig repareredes alterklæde 
og de gamle messeskjorter, som var tyndslidte 
og brøstfældige.293 Følgende cirkulæret fra 1841 
har alterklæderne siden da været røde.294 1948 
var et rødt plysforhæng fjernet.75

†Alterduge. Pinsedag 1678 skænkede Christen 
Hansens enke, Maren, et alterklæde (s.d.) og en 
alterdug med fine kniplinger; sidstnævnte kas
seredes på grund af ælde o. 1700. 1696 havde

Fig. 139. Relikviekapsel og relikvier deri fundet 1973 
(s. 3145). LL fot. 1974. - Reliquary capsule containing 
relics found in 1973.

Fig. 140. Altertavlefigurer, sml. fig. 144. Øverst 
Adam og Eva set bagfra, nederst Moses forfra og 
bagfra (s. 3149). EM fot. 1970. - Figures on the altar- 
piece. Above Adam and Eve, below Moses with the Tables 
of the Law, cf. fig. 144.
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Fig. 141a-b. Sidefelter i altertavlens storstykke, sml. fig. 144. a. Korsfæstelsen, b. Opstandelsen (s. 3149). LL fot. 
1970. - Side panels of the altar-piece, cf. fig. 144. a. The Crucifixion. b. The Resurrection.

sognepræsten, hr. Gudmand Paaske (Poscolan), 
foræret en hvidsømsdug med kniplinger, omtalt 
sidste gang i inventariet 1721. 1702 indkøbtes 3½ 
alen fint klosterlærred, 7½ alen fine, brede hvide 
kniplinger og 3 alen smalle til en ny dug; 1708 
anskaffedes samme mål af fint hollandsk lærred 
og hvide, brede kniplinger samt ditto smalle til 
en dug til helligdagsbrug.51 Inventariet 1729 op
regner ovennævnte to foruden en med »bon de 
larene« foræret af salig Sophie Schrøderin.213 
1803 var alterdug og messeklæder alle uduelige 
undtagen, hvad der brugtes til højtider.197 1817 
anskaffedes en cambric alterdug med kniplin
ger.292 I forbindelse med kirkens restaurering 
udførte Vilhelm Tvede 1870 en ikke benyttet 
tegning (fig. 137) til en alterdug. Året efter 
skænkedes en dug forarbejdet af unge damer i 
Kalundborg.51

†Sidealtre, se ovenfor s. 3017f.
Altertavlen (fig. 144) er forfærdiget 1650 af Lo

rentz Jørgensen, billedhugger i Holbæk, da

Hans Lindenow var lensmand på Kalundborg 
slot. Den står med en staffering udført 1701 på 
foranledning af provst og sognepræst, Søren 
Bagger, fuldført ved hans enke. Peder snedker 
hjalp i to dage selvanden med at opstille tavlen, 
og Niels klejnsmed fik betaling for fire ankre til 
at fastgøre den med. Først 1656 udbetaltes rest
beløbet til Lorentz Jørgensen.51

Tavlen i Kalundborg er den ældste og den 
mindste af de tre store tavler, som foruden 
denne omfatter tavlerne i Køge fra 1652 og Hel
singør S. Olai kirke fra 1664.295 Opbygningen er 
den samme, men alt efter tavlernes størrelse va
rierer antallet af scener. Fælles er et postament, 
hvori Fødslen er fremstillet, mens storstykket 
viser Nadveren, som i Kalundborg flankeres af 
Korsfæstelsen og Opstandelsen. I topstykket ses 
Himmelfarten, og øverst en basunblæsende en
gel.

Postamentets fødselsscene (fig. 142) i barok- 
kartouche med øreflipvolutter og bruskværk
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indrammes af fremspring med tilsvarende 
bruskdekoration hvorpå vinløv med drueklase 
og bånd endende i stor kvast. Scenen er identisk 
med den, der som en undtagelse for de mindre 
tavler er fremstillet i Raklev (s. 1387 med fig. 
14). Til siderne, under storstykkets sidefelter, er 
vinger hovedsagelig bestående af englehoveder.

Storstykkets nadverscene har ligesom værk
stedets andre altertavler bordet anbragt på tværs 
i forgrunden; Kristus sidder midt for langsiden 
omgivet af apostlene. På den hvide borddug lig
ger brød, og fadet med lammet står midtpå flan
keret af stager med høje lys. Til højre i billedet 
sidder Judas med pengeposen i venstre hånd, 
mens den højre tager imod kniven, som Kristus 
rækker ham. Til venstre apostel med kande og 
bæger. Feltet indrammes af evangelistfigurer, 
Markus til venstre og Lukas til højre, begge

skriver i deres bog og træder med den ene fod på 
symbolet, henholdsvis løven og oksen. Tilsva
rende ses Mattæus og Johannes uden for sidefel
terne, som viser Korsfæstelsen og Opstandelsen 
(fig. 141a-b), og i vingerne yderst står på kon
soller statuetter af Peter og Paulus i niche dannet 
af bruskværk. Midtfeltet bryder gesimslinjen, 
og på den gavllignende afslutning balancerer et 
englebarn holdende våbener for lensmanden og 
hans hustru, hvis navne med reliefskårne versa
ler ses på skriftbånd derunder: »Hans Linde- 
now« og »Elisabetha Augusta«, datter af Chri
stian IV (sml. også dåbsfad nr. 1 i Røsnæs s. 
1363). På fremspring over de midterste evange
lister ses Adam og Eva (fig. 140) og over sidefel
terne større fremstillinger af Moses med lovens 
tavler (fig. 140) og Johannes Døberen med stav 
og lam stående på konsoller, hvis kartoucher

Fig. 142. Udsnit af altertavlen, sml. fig. 144. Postamentfeltets fødselsscene (s. 3148). LL fot. 1970. - Detail of the 
altar-piece, cf. fig. 144. The Nativity on the pedestal.
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Fig. 143. Skibe indridset i altertavlens bagside, sml. 
fig. 235 (s. 3150). NE fot. 1995. - Ships incised on the 
back of the altar-piece, cf. fig. 235.

meddeler dateringen: »Anno« og »1650«. Yderst 
elegant opadstræbende bladværk med volutter.

På den fremspringende, gennemløbende ar- 
kitrav hviler topstykkets himmelfartsscene (fig. 
135), som to stående engle henviser til, og som 
forklares nedenunder med versaler: »Actorvm 
I« (Apostlenes Gerninger). Kristus forsvinder i 
skyer og stråleglans over apostlene. Tavlen kro
nes ligesom den brændte, mindre tavle fra 1658 i 
Asminderød (DK. Frborg. s. 772 med fig. 12) af 
basunblæsende engel med palmegren i venstre 
hånd (sml. fig. 234). Hun står på kronet kartou- 
cheskjold hvori sammenskrevet F3; det holdes 
af to siddende englebørn foran flammelignende, 
knitrende vækster.

På tavlens bagside ses adskillige indridsnin- 
ger, hovedsagelig initialer og årstal (fig. 235) 
heraf flere fra 1650’erne, den ældste fra 1656, 
desuden en mølle og flere steder et sejlskib for 
anker? (fig. 143).

Stafferingen, som restaureredes 1970-71, 
stammer fra 1701, hvilket fremgår af to oprinde
lige indskrifter malet med gylden fraktur på blå 
bund under henholdsvis korsfæstelses- og op- 
standelsesscenen: »Til Guds ære og Kirckens 
Ziirlighed Er denne Altertaufles udstaferings 
bekostning gifuen af Salig Søfren Bagger, for
dum Proust i Artzherrit og Sognepræst her til 
denne Guds Menighed (1686-1694).« »Og effter 
hans død fuldkommet af hans Efterlefuerske 
Margreta Schrøder, Salig herr Søfren Baggers i 
det Aar 1701«.296 Stafferingen er udført på kridt
grund, og virker ved blåt, cinnoberrødt og guld 
samt englehovedernes alabastagtige karnation. 
Dragterne har sølv med gyldne kapper und
tagen de små fremstillinger af Peter og Pau- 
lus samt Moses og Johannes Døberen. De to stå
ende engle, der flankerer himmelfartsscenen, er 
udelukkende klædt i gyldent. Nogle kontur
bånd har en lys, svag violetagtig farve og en 
mild sort på enkeltheder. I evangelisternes bøger 
er malet: »Evangelisten« og deres respektive 
navne samt kapitelhenvisning. Indtil oven
nævnte istandsættelse stod tavlen med maling 
og forgyldning fra 1870 ved Melchor Schou og 
Timm.297 Ved samme lejlighed fjernedes »den 
stygge bagklædning«, sml. planen fig. 37, hvor
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Fig. 144. Altertavle med reliefskåret årstal 1650, udført af Lorentz Jørgensen, Holbæk (s. 3148). Jørn Brændgaard 
fot. 1996. - Altar-piece with date 1650 carved in relief, executed by Lorentz Jørgensen, Holbæk.
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den rager uden for alterbordet. Mens gudstjene
sten holdtes på rådhuset, var altertavlen anbragt 
i søndre tårn.

†Gardiner for altertavlen (sml. fig.166). 1703 
købtes en hampeline til brug ved sammentræk
ningen af lærredsgardinerne for altret; den far
vedes grøn som disse. 1729 nævnes blandt in
ventaret i sakristiet en lang stang til at skille dem 
ad.298 Sml. i øvrigt s. 3143.

†Gyldent alter? se †borgkapel.
†(Side)altertavler? Inventariet 1665 anfører i 

det yderste sakristi en gammel altertavle, som 
nævnes igen 1721, foruden et gammelt Mariabil- 
lede;51 kun sidstnævnte opregnes 1729. 1791 op
lyses, at en gammel altertavle var overflyttet fra

Fig. 145. Alterkalk skænket 1681 af borgmester og 
tolder i Kalundborg, Didrich Jacobsen og Dorthea 
Christiansdatter, sandsynligvis udført af Jørgen Stil
che, København (s. 3152). NE fot. 1982. - Chalice 
donated by the mayor and customs officer of Kalundborg, 
Didrich Jacobsen and Dorthea Christiansdatter, probably 
made by Jørgen Stilche of Copenhagen.

Fig. 146. Disk sandsynligvis udført 1680 af Jørgen 
Stilche, København, (s. 3153). NE fot. 1982. - Paten 
probably made by Jørgen Stilche of Copenhagen in 1680. 
Originally perhaps the lid of a †wafer box?

sakristiet til S. Olai. En tilføjelse til inventarfor
tegnelsen oplyser, at den solgtes på auktion 
14.juni 1796. Det samme meddeles om det 
gamle Mariabillede, som dog stadig opføres i et 
inventarium 1817.213 Begge stykker kan oprin
delig have stået i en af byens nedlagte kirker.

Altersølv, skænket til påske 1681 af borgmester 
og tolder i Kalundborg, Didrich Jacobsen 
(Braes), og Dorthea Christiansdatter i stedet for 
et sæt, der blev stjålet 1679.51 Den 23 cm høje 
kalk (fig. 145), med bæger fra 1800’rne, har lav, 
cirkulær fod med fodplade; ved overgangen til 
skaftet er indskudt en smal profilring. Den flade 
knop, der midtdeler det cylinderformede 
skaft,299 har seks fremspringende glatte rude- 
bosser hvorimellem foldeværksagtige grater. 
Glat bæger. Fodens graverede versalindskrift 
meddeler: »Anno 1681 hafver Diderich Jacobsen 
Borgemester och kongl. Mayts. Tolder vdi 
Callvndborig sambt hans Kierste Doretehea 
Christians Daater foræret denne Kalck oc Disck 
till Vor Frve Kircke her sammesteds till Gvds 
Ære«. På fodpladen mestermærke med sam
menskrevet IS (Bøje 173) sandsynligvis for Jør
gen Stilche og Københavnsmærke 16[80], jfr.
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disken. 1756 blev alterkalken repareret af Trude 
(Nielsen Hvid, Kalundborg).51

Disk (fig. 146), fra 1680, tvm. 20,5 cm. Den 5 
cm brede fane smykkes med drevne og grave
rede barokblade og -blomster, der især finder 
anvendelse på oblatæsker, eksempelvis Ruds 
Vedbys fra 1688 (s. 998 med fig. 20), sml. også 
dåbsfad fra 1677 forfærdiget af samme mester til 
kapellet på Holckenhavn. På den yderste smalle 
fanekant er anbragt mester- og bymærke som 
kalkens, Københavnsmærket her med bevaret 
årstal 1680. Diskens udformning og datering 
kunne føre til den antagelse, at der i virkelig
heden er tale om låget til †oblatæske nr. 2. Her
imod taler dog det forhold, at midtpartiet buer

Fig. 147a. Oblatæske fra o. 1700 udført af Johann 
Christoph Treffler, Augsborg (s. 3153). NE fot. 1982. 
- Wafer box made by Johann Christoph Treffler of Augs
borg, c. 1700.

Fig. 147b. Stempler under oblatæskens bund for Jo
hann Christoph Treffler og Augsborgs bymærke, en 
drueklase, samt oldermandsranke (s. 3153). NE fot. 
1982. - Marks on the bottom of the wafer box for Johann 
Christoph Treffler and the arms of Augsborg, a brunch of 
grapes, as well as guild master’s chain.

Fig. 148. Alterkande nr. 1 skænket af rådmand Erik 
Christensen og Maren Jørgensdatter, omgjort 1702 af 
Nicolaus Fuchs, København (s. 3154). NE fot. 1982. 
- Wine jug no. 1 donated by Alderman Erik Christensen 
and Maren Jørgensdatter, remodelled 1102 by Nicolaus 
Fuchs, Copenhagen.

nedad, og at der ikke ses nogen spor efter kant 
eller lignende under bunden.

En †alterkalk og disk, der blev stjålet natten 
mellem 10. og 11. juli 1679, er nævnt, men ikke 
beskrevet, i et inventarium 1665.51 1666 flyede 
Jeremias guldsmed (i Kalundborg) kalk og disk, 
som var sønder i foden. Inventariet 1872 opreg
ner tre kalke.53 - 1618 fik Hans guldsmed, mu
ligvis Hans Jørgensen i Kalundborg, der om
tales 1620, 1637 og 1663, 1 rdl. 19 sk. for et †lag 
af sølv til kalken.51

Oblatæske (fig. 147a), fra o. 1700, cylinderfor- 
met, 5,5 cm høj, tvm. 10 cm. På låg og sider 
tætte bølgeformede graveringer. Under bunden 
og på låget to stempler (fig. 147b): det ene er 
mestermærke for Johann Christoph Treffler, der 
blev gift 1680 og døde 1722, det andet Augs-
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Fig. 149. Alterkande nr. 2, skænket 1950 (s. 3154). 
NE fot. 1982. - Wine jug no. 2 donated in 1950.

borgs bymærke, en drueklase;334 desuden ses 
indvendig i låget en oldermandsranke. Under 
bunden de samme to stempler foruden en older
mandsranke. Hørte muligvis oprindelig til et 
sygesæt.

†Oblatæsker. 1) Skænket 1672 af borgmester 
Anders Bendtzen og hustru, Birte Lauridtzdat- 
ter. Den var af sølv og vejede 16 lod, men blev 
stjålet 1679 sammen med kalk og disk. Til er
statning skænkedes nedennævnte.51

2) Skænket juleaften 1680 af Kirsten Ellen An- 
dersdatter. Vægten var 22½ lod.

Alterkander. 1) (Fig. 148), 1702 omgjort af en 
ældre kande skænket 1680, jfr. †alterkande og 
den graverede indskrift med skriveskrift på kor
pus: »Denne Kande som Ehrich Christensen 
Raadmand og Maren Jörgens daater haver faærit 
til Vor frue Kierkes alter i Callumborg Anno 
1680 Gud Til æer og Kircken til Gafn. Er om-

giort forbedret og forgylt paa Kirchens bekost
ning«. 31 cm høj. Midt på låget en knop, blad
formet gæk og midt på hanken englehoved. Un
der bunden fire stempler: mestermærke NF over 
1702 for Nicolaus Fuchs (Bøje 195), Køben- 
havnsmærke 1702, guardeinmærke for Conrad 
Ludolf og månedsmærke løven. - 1770 og 1774 
reparerede (Søren) Knie, (Kalundborg) alter
kanden.51

2) (Fig. 149) skænket 1950 ifølge graveret ver
salindskrift på foden: »Til minde om hofjæger
mester P. A. Lund Lerchenborg 21. 3. 1950«.

†Alterkander. 1614 fik Karen Niels guldsmeds i 
København to rosenobler for forgyldning af kir
kens alterkande,51 og 1636 reparerede Hans 
guldsmed alterkanden, som var »sønder i fo
den«.10 En sølvvinkande på 6½ pægl, vægt 86 
lod, blev stjålet 1679, hvorefter rådmand Erik 
Christensen og Maren Jørgensdatter skænkede 
en ny af samme vægt juleaften 1680 (jfr. ovf.). 
Efter at Jacob (Zachariesen Hofmand, Kalund
borg) både 1697 og 1698 havde loddet hanken 
fast, lod kirken kanden omgøre »eftersom den i 
sig selv var meget slet og uanseelig ... og tilmed 
uforgyldt...«. Det kan måske have været en 
ældre kande, rådmanden og hans hustru skæn
kede kirken. Den opgives da at veje 83 lod á 2

Fig. 150. Oblatæske fra o. 1700 af Niels Jacobsen 
Meier, Kalundborg, og sygekalk udført 1725 af Hans 
Nicolai Kløn, Kalundborg (s. 3155). NE fot. 1982. -
Wafer box made c. 1700 by Niels Jacobsen Meier, Kalund
borg. Chalice for the Sick made in 1725 by Hans Nicolai 
Kløn, Kalundborg.
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mk. 13 sk., den nye 81 lod á 3 mk. 6 sk., hvilket 
blev en forbedring på 11 sletdl. 1 mk. 8 sk.51

Foruden altersølvet nævner inventarierne si
den 1721 en †glasflaske på 2 potter til at hente vin 
i; den var anskaffet 1695. Til oblaterne brugtes 
en malet †blikæske, som erstattede en æske af træ 
omtalt 1721.51 Begge dele opbevaredes i sakri
stiet. Inventariet 1817 opregner sidste gang 
»potteflasken« og blikæsken.292

Sygesæt (fig. 150), nu bestående af kalk og 
disk fra 1725 samt en lidt ældre oblatæske (se 
ndf.), der kan tænkes at have hørt til et andet 
sygesæt. Det synes ikke at fremgå, hvilket sæt 
der var sognepræstens, og hvilket kapellanens.51 
Den 13,5 cm høje kalk har lav, cirkulær fod i to 
afsæt og er ved overgangen til skaftet forsynet 
med en stor, riflet krave. Forholdsvis lille, midt- 
delt knop flankeret af to sæt indknebne led. 
Guldsmed Kløn fik 1725 betaling for at omgøre 
den lille kalk og disk samt oblatæsken af ny, jfr. 
mesterstempel under fodpladen for Hans Nico
lai Kløn, Kalundborg (Bøje 1870). Disken, 8 cm 
i tvm., er glat og har under bunden to stempler 
som kalkens.

Oblatæske, o. 1700, cylinderformet, 4 cm høj, 
tvm. 6,5 cm, glat, med låg i to afsæt. Under 
bunden mesterstempel: sammenskrevet NM i 
rektangel for Niels Jacobsen Meier, der etable
rede sig i Kalundborg o. 1698 og døde o. 1710 
(Bøje 1869). Æsken er nært beslægtet med en 
lige så enkel af samme mester, i Avnsø (s. 1919 
med fig. 14).

†Sygesæt. 1) 1665 nævnes en forgyldt kalk og 
disk til syge.51

2) Skænket 1696 af sognepræsten, Gudmand 
Paaske (Hansen Poscolan). Vægten blev opgivet 
til 41/8 lod. Nævnt i inventariet 1721. Muligvis 
omgjort 1725 til det eksisterende sæt.51 Opbe
varedes hos sognepræsten.

3) Kalk og disk af ukendt alder samt en sølv
flaske med oblatgemme under bunden, vægt ialt 
15 lod, skænket 24. april 1697 af borgmester 
Niels Siersteds enke, Anna Hansdatter (Tvede). 
Opbevaredes hos kapellanen (Hans Amundin). 
Var ifølge yngre notat bortkommet »hos forrige 
sognepræst«.51 Af antegnelser til kirkeregnska
bet 1814 fremgår, at hr. Collin (der fratrådte

samme år) efter flere gange at være blevet affor- 
dret en sølvdisk svarede, at han havde afleveret, 
hvad han havde modtaget, og at han til disk 
havde benyttet låget til den sølvæske, hvori han 
gemte kirkebrødene (oblaterne).300. Først 1817 
blev sagen afgjort ved at Collin betalte 8 rbdl. 
for disken, mens en påstand om erstatning for 
en gammel jernmukkert frafaldtes. Det fremgår, 
at den bortkomne disk egentlig hørte til syge- 
sættet, der som vanligt opbevaredes hos præ
sten. Da dens vægt ikke kendtes, blev erstat
ningen udregnet på grundlag af det øvrige syge- 
berettelsestøj, hvortil disken hørte. Den antoges 
at have vejet 2½ - 3 lod, hvilket gav en værdi af 
omtrent 10 rdl.301

Fig. 151. Sengotisk alterstage nr. 1 (s. 3156). EM fot. 
1970. - Late Gothic altar candlestick no. 1.
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Fig. 152. Sengotisk alterstage nr. 2 (s. 3156). NE fot. 
1982. - Late Gothic altar candlestick no. 2.

†Kalkklæder. 1691 købtes 21/4 alen klosterlærred 
og 9½ alen kniplinger til to tørklæder til at lægge 
over kalk og disk, når syge berettedes.302 I et 
yngre inventarium nævnes de to tørklæder, 
»hvorudi kalk og disk kan bæres ved sygebe
søg«.303 1745 anførtes, at tørklæderne, såvel 
provstens som kapellanens, var opslidte.31

† Vinflasker. 1) 1618 fik præsten hr. Henrik 
(Nielsen) en lille tinflaske til at have vin i til syge 
folk. 2) Anskaffet 1628, da den gamle (nr. 1?) 
ikke kunne holde.51

†Oblatæske. 1754 modtog Trude (Nielsen 
Hvid, Kalundborg) betaling for en sølvdåse til 
oblater, der vejede 5 lod 3 kvint. Opbevaredes 
hos sognepræsten.51

Inventariet 1855 opregner to sølvæsker, 1861 
og 1872 tre, som ikke er identificeret.53

To skåle, fra 1800’rnes anden halvdel, af por
celæn, fra Bing & Grøndal, sorte med gyldent 
latinsk kors og kant foroven, bruges nu til lys. I 
ligkapellet.

Alterstager. 1) (Fig. 151) sengotiske, fra o. 
1500, jfr. stager i Nykøbing Falster med gra
veret årstal 1501, af en i amtet oftere forekom
mende type.304 Højde 45 cm. Den høje fod har 
graverede koncentriske cirkler, skaftet er skarpt- 
snoet og med sekssidet, profileret, midtdelt led. 
I den treledede lyseskål sidder lysetorn af jern.

2) (Fig. 152) sengotiske, 30 cm høje, hvilende 
på tre fødder formet som hunde, der sidder på 
afstumpede terninger. Det cylinderformede 
skaft brydes af tre mindre, runde ringe. På både 
fod og skaft ses graverede koncentriske cirkler. I 
den tragtformede lyseskål sidder yngre lysepibe 
af lysere metal, hvorfra udgår et jernbånd med 
en lysepibe i hver ende. Den åbne lysepibe er 
fastgjort til drypskålen ved en lodret ring. 
Drypskålene har gennembrudt nedadvendt 
krave, der ligner en omvendt krone.

1656 reparerede Niels klejnsmed den ene al
terstage, som var sønder i skruen, og 1665 »fær
diggjorde« Niels klokkestøber en af lysesta
gerne.10 Klokkestøberen betaltes 1690 for at 
støbe i foden på den ene alterstage, og Niels Pik 
gjorde en skrue til samme stage. 1695 betaltes 
Claus klokkestøber for en lysestage til altret, re
paration eller en ny stage?51

†Alterstage. (Fig. 153) 1600’rne, bordstage, 
24,5 cm høj, med klokkeagtig fodskål under 
flad krave; herover stiger det smalle skaft op af 
en mindre skålformet fod og ender i vaselig- 
nende lyseholder. På den store fodskål graverede 
våbener med bomærker. Forgæves eftersøgt 
1995. †Bliklys. 1871 fik kobbersmed Willumsen 
betaling for at istandsætte og afpudse to forlorne 
lys med spiraler.305 1888 ønskede synet dem er
stattet med rigtige lys, sml. eksempelvis Jorløse 
(s. 1984).

Alterbøger. Christian IV.s bibel, 1633, folio, i 
yngre skindbind med oprindelige hjørnebeslag 
af messing. »Callundborrig Kirkis og Scolis Bi
bel«. Stjålet fra altret 1969, fundet i en container 
1973-74 og 1992 afleveret til kirken. †Alterbøger. 
1665 nævnes foruden biblen, som »læses udi 
morgen og aften, når kor holdes«, et graduale, 
vel Niels Jespersens 1573, 1610 eller 1637. 1721 
var der yderligere et graduale (Kingos?) og en 
alterbog.51 Se endvidere *bogsamling (s. 3174).
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Krucifiks (fig. 154), romansk, af bronze, på 
nyere kors af træ, fra 1928?, sandsynligvis be
nyttet som alter- eller processionskrucifiks. Den 
26 cm høje figur, der hænger frontalt på korset, 
er flad bagpå, bortset fra det aflange hoved, som 
hælder en smule forover. Kristus, med lukkede 
øjne og kort fuldskæg, bærer liljekrone. Det 
lange hår, der er kortklippet over panden, ligger 
som tjavsede snoninger foran skuldrene. De let 
bøjede arme har markerede albueled og for
holdsvis store hænder med strakte fingre. Under 
brystpartiet ses de fremhævede ribben. Navlen 
er markeret. Lændeklædet har, med tre bløde 
v-folder om livet, et læg midtfor og afsluttes 
lige over knæet. De let adskilte fødder hviler på 
et suppedaneum. Tre (fornyede) nagler: en gen
nem hver af Kristi håndflader, den sidste mellem 
hans fødder. Rester af forgyldning. Reparatio
ner ved navlen og på begge ben lige under knæ
ene. Den primitivt udførte figur er på nogle 
punkter beslægtet med krucifikset fra det gyldne 
alter fra Odder, nu i Nationalmuseet (DK. År
hus s. 2544, fig. 29-30), på andre med det fra 
Broddetorp, nu i Stockholm, hvad der betragtes 
som bekræftelse på et skandinavisk forfærdigel- 
sessted. Endvidere er det fornemme korbuekru- 
cifiks fra Skuldelev (DK. Frborg. s. 2586 med 
fig. 7) blevet omtalt som en stilfrænde. 306 Da 
krucifikset 1928 blev indsendt til reparation på 
Nationalmuseet, sad Kristi ben helt løse (fig. 
156), og deres nederste del var fæstnet med nit
ter lige under knæene. Figuren havde tilsynela
dende fire nagler, den fjerde gennem navlen. 
Øverst på korstræet, der gik itu under trans
porten, sås †skriftbånd med graveret indskrift, 
formentlig INRI.

Ved kirkens restaurering 1871 blev krucifikset 
sømmet på epitafium nr. 3, hvorfra det fjernedes 
1900 (jfr. fig. 183). 1901 omtales et gammelt re
staureret krucifiks anbragt på altret,75 hvor det 
også placeredes efter reparationen i 1928. Opbe
vares nu sammen med altersølvet.

Messehagler. 1) 1990, af Dorthe Sigsgaard. 
Grøn, udført i blandede materialer, primært uld 
med Livets træ i guldtråd (DMC-garn). 2-4) Fra 
1900’rnes sidste tiår, købt i Dansk Paramenthan- 
del. En hvid, en lilla og en rød.

Fig. 153. †Bordstage fra 1600’rne (s. 3156). EM fot. 
1970. - †Candelabrum from the 17th century.

†Messehagler. 1626 flyede skrædder Tyge Niel
sen den gamle messehagel, og 1660 hed den 
skrædder, der reparerede haglen med rød sy
silke, Laurids Jensen. Inventariet 1665 nævner 
foruden en rødblomstret fløjls mesehagel, en 
gammel gyldenstykkes og en gammel »gull«, 
den sidste med tilføjelsen: borte. 1669 måtte 
skrædder Laurids Jørgensen fastsy kniplinger og 
våben på en hagel samt sætte en guldknap og en 
lidse foran. Igen 1674 blev haglen flyet og »af- 
stivet« foran samt underdraget (foret), hvortil 
brugtes en af de gamle messehagler. Claus Stol- 
teley honoreredes herfor. Til jul 1676 skænkede 
borgmester Jens Jensen og hustru (Anne) en ny 
rød fløjls messehagel, som omtales i inventari
erne 1721 og 1729 sammen med en rød, blom
stret ligeledes af fløjl. Sidstnævnte opføres 1746 
blandt genstande, der tidligere havde været ved 
kirken, men ikke længere var der. 1732 lod et 
»kristeligt fornemt ægtepar« i Kalundborg, 
uden at give deres navne til kende, en karmoi
sinrød fløjls messehagel med dobbelte sølvgalo
ner i alle kanter og med kors på ryggen samt to

Danmarks Kirker, Holbæk amt 212
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Fig. 154. Romansk krucifiks af bronze før restaure
ring, sml. fig. 156 (s. 3157). NE fot. 1982. - Roma-
nesque crucifix of bronze before restoration, cf. fig. 156.

sølvhager til at hægte den med, bære op i kir
ken. 1814 beskrives den som gammel og ubru
gelig; hagerne siges at være hos degnen,51 lige

som 1817, da selve haglen var brugt til prædi
kestolen. Samme år erhvervedes en ny af rødt 
fløjl hos C. Lenkewitz, København, med guld
galoner fra perlestikker Hjelm,292 antagelig den 
der nævnes i inventarierne 1855 og 1861, og som 
1866 blev omsyet samt farvet, og galonerne op
frisket.53 1803 var alle messeklæder uduelige, 
undtagen hvad der brugtes ved højtiden.197

†Korkåbe. En gammel ubrugelig og forrådnet 
korkåbe solgtes 1650 til Gabriel Sandro51 (byfo
ged Gabriel Sander).

†Signet. Inventarierne 1855 og 1861 anfører et 
signet, sidstnævnte år hos sognepræsten.53

†Altergangstavler. En »confitenttavle« til hver 
skriftestol, dvs. præstens og kapellanens, om
tales 1721 og 1729307 (sml. den eksisterende i Vi- 
skinge s. 1883, fig. 37).

Alterskranke (sml. fig. 144), fra 1872, formet 
som buetunge, med otte snoede messingbalu- 
stre med vulst på midten og bladkapitæl, leveret 
af Fjeldskov.308 Håndliste af træ.

(†)*Alterskranke (fig. 155), skænket 1703 af 
rådmand Christopher Mogensen »for kommu- 
nikanternes mageligheds skyld«. 1686 var beko
stet en ny †alterfod, da den gamle var ubekvem 
og brøstfældig. Indkøb af brædder og ruskind 
viser, at det drejede sig om knæfaldet.51 Af 
skranken, udført i smedejern, er kun tre fag be
varet; det midterste, med låge, har tre diagonale

Fig. 155. Del af *alterskranke af smedejern skænket 1703 af rådmand Christopher 
Mogensen (s. 3158). I Kalundborg Museum. NE fot. 1987. - Part of an *altar rail of 
wrought iron donated by Alderman Christopher Mogensen in 1703.
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Fig. 156. Romansk krucifiks af bronze før restaurering, sml. fig. 154 (s. 3157). Sophus Bengtsson fot. 1928. - 
Romanesque crucifix of bronze before restoration, cf. fig. 154.

212*
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Fig. 157. *Dåbsfad af tin fra 1600’rne, skænket 16(81) 
af kirkeværge Jens Riber (s. 3161). I Kalundborg Mu
seum. Ulla Haastrup fot. 1968. - *Baptismal dish of 
pewter, 17th century, donated in 16(81) by Jens Riber, 
churchwarden.

jernbånd på hver led, de flankerende spiralsnoet 
bånd af fladjern med fligede blade. På håndlisten 
sidder messingkugler over de lodrette stivere, 
som under det nedre vandrette bånd er drejet ud

Fig. 158. Døbefont af granit jævnaldrende med byg
ningen (s. 3160). LL fot. 1970. - Granite font contempo- 
rary with the building.

i fire »blade«, der danner foden. Som følge af 
tårnets fald 1827 måtte skranken »så godt som af 
ny repareres«.52 Efter opstillingen af den nuvæ
rende skranke opbevaret på loftet i søndre tårns 
loftsetage, hvor den ses på fotografi fra 1897 
(fig. 126), senere deponeret i Kalundborg Mu
seum (inv. nr. 2056).

†Bogstole. 1711 reparerede snedker Christen 
Nielsen en stor bogstol i sakristiet.51 Herefter 
omtales alene en bogstol i koret, første gang 
1721309 og senere 1811.51 Muligvis den I.I. 
Timms regning fra 1817 vedrører: Malet en bog
stol og buen (til lys) til altret og påskrevet: »Du 
bragte Joerden Lys og Fred«.292 I en indberet
ning 1825 til Oldsagskommissionen vedrørende 
Vor Frue kirke gav pastor Mule i Røsnæs udtryk 
for uvished angående »et bog-pulpet«, hvortil 
var lænket nogle bøger. En sådan indretning 
skulle have været i kirken, men dens skæbne 
kendes ikke, skriver han (sml. *bogsamling s. 
3174). 1841 forandrede smed Oppenheuser »en 
bogstol«.51

Font (fig. 158), samtidig med bygningen, af 
granit, tvm. 80 cm, højde 89 cm. Foden har 
form som et trapezkapitæl med afskårne hjørner 
nøje svarende til kapitælerne på de store søjler, 
der bærer kirkens midtertårn. Foroven vulst 
med tovsnoning. Kummen, som er hugget for 
sig, smykkes af ranke med fembladede palmet
ter, hvis blade vender skiftevis op og ned; to 
kugler flankerer det midterste, spidse blad. 
Denne karakteristiske dekoration genfindes på 
søjlebaserne i Kirke Fjenneslev og fra Vording
borg slotskirke,310 sml. også granitsten med 
samme udsmykning i Viskinge og' Tveje Mer- 
løse (s. 1865, fig. 11 og s. 2968 med fig. 25). I 
kummens bund ses lukket afløbshul. Fonten er 
hugget af en unavngiven stenhugger, kaldet 
Hvidemesteren eller Hvideslægtens stenhugger, 
fordi han arbejdede for Hvideslægten, jfr. oven
nævnte paralleller.311

1831 malede og forgyldte maler Timm fon
ten,51 og 1872 omtales den som restaureret.197

1667 og 1755312 (jfr. fig. 37) stod fonten i ko
ret. 1760 betaltes to mænd for at flytte den, 
hvorhen siges ikke, men antagelig var det til 
nordre korsarm, hvor den er indtegnet på Tve-



INVENTAR 3161

des restaureringsprojekt 1863 (fig. 115-16) og 
nævnes 1869.313 Dog ses den på fig. 37 stående 
ved korbuens nordside. Ved synet 1871 notere
des, at den ærværdige gamle døbefont var indsat 
på en passende plads i koret,314 nemlig den store 
niche i nordvæggen, som tidligere rummede 
degnestolen (jfr. fig. 123). Nu ved nordvæggen 
sammesteds.

Dåbsfade. 1) 15-1600’rne, formentlig det, der 
nævnes i et inventarium 1665,51 af messing, tvm. 
70 cm, 22 cm dybt. På den smalle fane ses gra
veret versalindskrift: »Wor Frve Kircke Kal- 
lvndborge«. Mellem de to sidste ord er markeret 
en femtårnet bygning.

2) Antagelig det fad af engelsk tin, der 1871 
købtes hos hofkandestøber Hans Høy.53 Tvm. 
52 cm og fanen 11 cm bred med profilering langs 
randen. Skålformet fordybning.

*Dåbsfad (fig. 157), 1600’rne, af tin, tvm. 40,5 
cm, ottekantet, med skålformet fordybning og 
cirkulær fod. På fanen graveret indskrift: »Cal- 
lund Bvrge Kirkes Døbekar af Kirkeverger Jens

Fig. 159. Korbuekrucifiks fra o. 1500 på nyt korstræ 
(s. 3162). Nu i ligkapellet. NE fot. 1986. - Chancel- 
arch crucifix figure c. 1500 on new cross.

Fig. 160. Dåbskande af tin med graveret kirkenavn og 
årstallet 1881 samt tinstøberen Arendal Høys stempel 
(s. 3161). EM fot. 1970. - Baptismal ewer of pewter with 
the church’s name and the date 1881 engraved on it, together 
with the mark of the pewterer, Arendal Høy.

Riber foræred 16(8)1« (sml. †gravsten nr. 30). 
Den ringe størrelse i forhold til fonten lader for
mode, at der er tale om det tin vandfad, som, 
uagtet indskriften, i inventariet 1729 nævnes ef
ter et stort messingbækken (nr. 1).315 Siden an
skaffelsen af det eksisterende tinfad anføres kun 
ét fad i inventarierne, men 1940 omtales et min
dre tinfad, antagelig dette, stående på messing
fadet.316 Deponeret i Kalundborg Museum (inv. 
nr. 2061).

Dåbskande (fig. 160), købt 1881, af tin, 24 cm 
høj, såkaldt chokoladekandeform. På korpus 
graveret skriveskrift: »Kalundborg Kirke 1881«, 
dvs. de 19 bogstaver på kirkekanden, som Aren
dal Høy 1881 også fik betaling for.53 Hans stem
pel ses på hanken. Benævnelsen kirkekande åb
ner for den mulighed, at kanden har været brugt 
til at hente vin i, jfr. anskaffelse 1843 og 1848 af 
nye kander til dåben (†nr. 2 og 3).
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Fig. 161a. *Evangelistfigurer udført af Ulrich Mathiesen 1719 til †korgitter (s. 3162). I Kalundborg Museum. 
EM fot. 1968. - *Figures of evangelists carved by Ulrich Mathiesen in 1719 for the †chancel screen.

†Dabskander. 1) 1703 bekostede kirken en fin 
tinkande at bære vand i til dåben; den vejede 3 
pd. 2) 1843 købt hos (Hans Christensen) Høy.51

3) 1848 betaltes (Carl Magnus) Svanberg for en 
ny kande til dåben.317 Om flere jævnaldrende 
tinkander, sml. Årby (s. 1477).

†Fontelåg. 1721 omtales første gang et dæk
bræt til fonten; det nævnes sidst 1855.318

Korbuekrucifikset (fig. 159), fra o. 1500, hører 
til en gruppe så godt som identiske krucifikser 
repræsenteret i bl.a. Ruds Vedby og Højby (s. 
1001 og 2163 med fig. 60) foruden tre steder i 
Sorø amt og et i Københavns amt.319 Figuren er 
ca. 75 cm høj og hænger i let bøjede arme med 
højre hånds fingre krummede, venstres er bræk
ket af. Hovedet, der bærer flettet tornekrone, 
falder ned mod højre skulder med to proptræk- 
kerlignende lokker, en tilsvarende er strøget om 
bag den venstre skulder. Lang, lige næse, luk
kede øjne og mund samt lokket kind- og hage
skæg. Den hvælvede brystkasse har vunde i 
højre side. Indknebet midje og lændeklæde fol
det nøjagtigt som gruppens øvrige med en ka
rakteristisk lille knude i højre side, men snip
perne mangler. Knæene er let bøjede, de store

fødder overlagte, højre øverst, med hudfolder 
fra naglegab til tæerne. Nyere, glat korstræ. Så
vel figur som korstræ står uden staffering. Ef
ter al sandsynlighed det krucifiks, der på et 
ældre fotografi ses hængende på vestvæggen i 
sakristiet, hvorfra det udlåntes til †Petersminde 
kirkesal. Nu anbragt på vestvæggen i ligkapel
let.

Et †korgitter nævnes indirekte 1666, da snedker 
Jens Jensen gjorde to trinde piller ved korsdø- 
ren, som tyve havde sønderbrudt; bagefter ma
lede Mads maler dem gule.51 Da prædikestolen 
1719 blev taget ned fra sin plads over korgitret, 
leverede billedhugger Ulrich Mathiesen fra År
hus320 fem *figurer (fig. 161a) »over kordøren«, 
dvs. til opstilling på korgitret, sml. eksempelvis 
Selsø i Nordsjælland eller Feldballe i Jylland.321 
Morten snedker opsatte og fæstnede dem tillige 
med dyrene. Oplysningen om dyrene viser, at 
der er tale om de fire evangelister med deres 
symboler. Disse mangler nu, og den enes højre 
hånd er brækket af, hvilket også gælder for Kri- 
stusfiguren (fig. 161b). Denne er 81 cm høj, 
mens evangelisternes mål varierer fra 73 - 76 
cm. Kristus bærer i venstre hånd en meget stor
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Fig. 161b. *Kristusfigur udført af Ulrich Mathiesen 
1719 til †korgitter (s. 3162). I Kalundborg Museum. 
EM fot. 1968. - *Figure of Christ carved by Ulrich 
Mathiesen in 1719 for †chancel screen.

verdenskugle, evangelisterne holder åben eller 
lukket bog. De er iført lange, folderige kjortler 
med kappe over, og én, muligvis Johannes, bæ
rer turbanlignende hovedbeklædning. Alle 
fremtræder hvidmalede med lidt blåt, muligvis 
påført af Jens Jensen, ligeledes fra Århus, der 
malede »pilleværket« for koret og døren samt 
bjælken og billederne derpå.51 Figurerne er 
sandsynligvis identiske med »de klodsede figu
rer af træ«, der 1835 mentes at forestille apost
lene og have været anbragt på de tidligere pulpi
turer. De lå da på et pulterkammer i et af tår
nene.52 I Kalundborg Museum (inv. nr. 2052 
a-e). 1760 brugtes en 4-alen egestolpe til »kors- 
døren«.51 Gitret ses ikke på snittet fig. 166, som 
dog heller ikke viser figurerne på prædikestols- 
himlen.

Prædikestol (fig. 162-63), 1871, efter tegning af 
arkitekt Vilhelm Tvede med billeder af de fire 
evangelister og Paulus malet af Anton Dorph. 
Udgiften til tre af malerierne blev afholdt af 
lensgreve Lerche til Lerchenborg. Den nyro
manske stol har fem og et halvt fag med rund
buede, søjlebårne arkader og englehoved under 
hjørnerne. Den hviler på firsøjlefod og står i 
voksbehandlet eg. Felternes figurmalerier frem
træder på dueblå baggrund; til dragterne er an
vendt klare farver: rødt, gult, grønt, blåt og 
lilla. Melchor Schou og Timm tog sig af en se
nere fjernet forgyldning på kurven og malede 
desuden »en blind dørside ved prædikestolen«. 
Allerede to år efter opstillingen 1872 blev ma
lerierne udtaget, nedpakket og sendt til Køben
havn, hvor der blev lavet ny egetræs »kielstød« 
til dem.53 På Vilhelm Tvedes tegning har op
gangen åbne arkader svarende til det samtidige 
†orgelpulpitur. Stolen står i skibets nordøstre 
hjørne ved korsarmen med opgang langs nord
væggen.

*(†)Prædikestol. 1829 godkendtes anskaffelsen 
af en ny prædikestol, der udførtes i København 
af snedkermester Thielemann,89 som 1830 bad

om underretning vedrørende det skriftsprog, 
der ønskedes på den nye stol.52 Man besluttede 
sig for: »Salige ere de som høre Guds Ord og 
bevare det. Luc. XI 28«.322 Samme, rekonstru
erede, bibelcitat ses på prædikestolskurven fra 
1839 i Bregninge (s. 1755), hvis udseende i det 
hele taget stort set svarer til de bevarede dele af 
stolen i Vor Frue, nemlig underbaldakin og en 
cirkulær himmel, og til den af C. F. Hansen 1827 
tegnede stol til Vor Frue kirke i København.323 
Denne har lav frise med løbende hund og krones 
af latinsk kors. På undersiden ses reliefskåret 
strålekrans med Gudsøje i midten og stjerner 
udenom, oprindelig 12 hvoraf fem resterer. Den 
lave underbaldakin afsluttes af pinjekogle i krans 
af akantusblade. De bevarede dele (fig. 165a-b) 
er malet hvidgrå med gyldne bånd. Til stolens 
beklædning leverede firmaet Loria og Co. i Kø
benhavn rødt fløjl og guldgaloner,51 og 1831 be
taltes for transport fra hovedstaden med fire he
ste; efter opstillingen i kirken måtte maler Thau- 
gelau omforgylde stolen. Ved sin visitats 1838
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Fig. 162. Tegning af Vilhelm Tvede 1871 til prædikestolen, sml. fig. 136 og 163 (s. 3163). I 
NM2. - Proposal for the pulpit drawn by Vilhelm Tvede in 18 71, cf. figs. 136 and 163.

bemærkede biskop Mynster, at den var, »skønt 
smuk, aldeles moderne«.324 Stolen opstilledes i 
modsætning til den gamle i skibets nordøst- 
hjørne, og opgangen var fra sakristiet ad en 
trappe gennem murlivet (jfr. fig. 42).

Ved kirkens hovedrestaurering 1867 blev

denne prædikestol nedbrudt,53 men de oven
nævnte dele befinder sig i Kalundborg Museum 
(inv. nr. 5068).

†Prædikestol, udført 1611 af Christen snedker, 
der påskeaften dette år stævnedes for borgme
ster og råd i Kalundborg og påmindedes at fær
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Fig. 163. Prædikestolsfelter med malerier udført af Anton Dorph 1871, sml. fig. 136 og 162. Evangelisten 
Mattæus og Paulus (s. 3163). NE fot. 1995. - Panels of pulpit with paintings by Anton Dorph 1871, cf. figs. 136 and 
162. St. Matthew and St. Paul.

diggøre prædikestolen »med alt tilbehør« i Vor 
Frue kirke til pinse.325 Af regnskabet i forbin
delse med dens nedtagning 1719 fremgår, at den 
var opstillet som lektorieprædikestol, idet den si
ges at sidde over kordøren. Ligeledes nævnes 
det gamle malede egepanelværk, »som stod ved 
begge sider af den gamle prædikestol over 
chorsdøren« i forbindelse med genanvendelse i 
nordre pulpitur. Samtidig indgik den side, der 
vendte mod altret, i et nyt pulpitur opsat over 
sakristidøren, beregnet til disciplene, som der 
ikke var plads nok til i koret. Betaling 1706 til 
Laurids Lauridsen klejnsmed for to ankre og 
søm til himlen over prædikestolen viser, at der i 
hvert fald dengang eksisterede en sådan. Efter 
stolens flytning registreredes 1721 nogle stykker 
af den gamle prædikestolskrone i sakristiet.51 
Hvorvidt den del af den nedbrudte prædikestol, 
der 1835 lå på et pulterkammer i et af kirkens

tårne, stammede fra himlen eller kurven, lader 
sig næppe afgøre med sikkerhed, dog antyder 
det forhold, at der var et ret godt maleri på træ, 
at det drejede sig om kurven eller evt. opgangs- 
panelet.52 På snittet fig. 166 ser den ud til at være 
kantet, med søjler mellem fagene. 1657 og 1676 
udførte henholdsvis Rasmus Gregersen og Jens 
Jensen snedkerarbejde ved trappen til stolen.10

1719 skænkede menigheden et beløb, som 
dækkede nedtagning af prædikestolen fra dens 
plads over korgitret, forandring og opsætning 
ved den sydøstre stenpille. Smeden Jens Laurit- 
zen satte to store jernringe om pillen til at fæstne 
henholdsvis kurv og himmel; fra denne gik to 
jernstøtter ned til kurven, sml. Grandløse (s. 213 
med fig. 19). Snedker Mogens Petersen Høy- 
berg udførte arbejdet med at flytte og forny sto
len samt tilrette »grundvolden« af lydhimlen, 
som i hovedsagen udførtes af ny, jfr. også de
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Fig. 164. *Putti udført af Ulrich Mathiesen 1719 til †prædikestolshimmel (s. 3166). I Kalundborg Museum. EM 
fot. 1968. - *Putti carved by Ulrich Mathiesen in 1719 for the pulpit’s †sounding board.

stykker af den gamle, der lå i sakristiet 1721. 
Billedhugger Ulrich Mathiesen fra Århus320 le
verede en figur forestillende Moses med lovens 
tavler, som opstilledes under kurven; endvidere 
kom han med himlen, af lindetræ, syv bøjler, 
ornamenter og tilhørende billeder, der ved mid
ten af 1700’rne beskrives som figurer med lidel- 
sesredskaber siddende »omkring på himlen«; 
over den hang Vor Herre på korset326 (sml. fig. 
166). De fem *putti er overleverede, men uden 
attributer (fig. 164), højde 36 - 43 cm. Endvi
dere mangler dele af arme, ben og fødder. Alle 
har slynget et klædebon om underlivet og op 
over skulderen. Til sidst malede Jens Jensen af 
Århus stolen med dens himmel og trappe samt 
korgitret med egen maling, undtagen bog
guld,51 antagelig den hvidgrå staffering, figu
rerne står med. I Kalundborg Museum (inv. nr. 
2053 a-d og 5064). Ved midtertårnets og stenpil
lernes fald 1827 blev stolen, der stod op ad den 
sydøstre pille (sml. fig. 37) ødelagt.

†Timeglas. Inventariet 1746 nævner et time
glas,51 som sidst ses omtalt 1840.292

†Prædikestolsomhæng, skænket »af en god ven« 
i forbindelse med stolens flytning 1719. Det var 
af grønt fløjl med sølv og silkefrynser; angive
ligt for at spare på dette foræredes også et over

træk af grønt rask med uldne frynser.213 1765 og 
igen 1770 repareredes fløjlet med grønt »Kir- 
sey«. Fløjl og galoner blev fornyet 1851,51 og 
1866 farvedes 4 alen silkefrynser samt fløjl og 
galoner.53

Stolestader. Der står løse stole i såvel skib som 
korsarme, og langs nordre og søndre korsarmes 
vægge er faste bænke med paneler bagved, fra 
restaureringen 1917-20, tegnet af arkitekt Clem
mensen.

†Stolestader. Om de tidligste siddepladsers be
skaffenhed vides næsten intet. 1739 gengives 
indskriften på en mandsstol, formentlig fra 
1578: »Esaiæ XLIX. Kongerne skulle være dine 
Fosterfædre og Dronningerne dine Ammer. 
Anno d(omi)ni 1578«, og på en anden var ind
skåret (»udgravet«) tre løver, det danske våben, 
og ifølge Paludan 1788 »ikke tre kroner« som 
anført 1739.327

Af arkivalierne fremgår vedrørende reparatio
ner følgende oplysninger om navngivne håndvær
kere: 1648 udførte Peder snedker tre lange nye 
stole i »Knure Vraaen« med panel rundt om ved 
muren. Det er ikke lykkedes at identificere ste
det, da betegnelsen kun synes anvendt denne 
ene gang; muligvis er der tale om slippen mel
lem nordre korsarm og sakristiet. 1703 blev alle
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stolene nummereret af Morten maler, og 1713 
ændrede snedker Rasmus Sørensen nogle af de 
ubekvemme stole til seks mere brugelige.51 Ved 
midten af 1760’erne foretoges en gennemgri
bende fornyelse af stolene (jfr. udflytning af 
gravsten fra gulvet til kirkegården) ved snedker 
Niels Birch, begyndende med nordsidens. Ar
bejdet var afsluttet 1768 på nær de to alminde
lige pulpiturer, hvor stolene i lang tid havde væ
ret brøstfældige og alle »så godt som øde og 
spolerede«. Dette forhold blev afhjulpet samme 
år,214 da drejer Jens Jacobsen satte knapper på 25 
bistøder (gavle), og Jens Mortensen, benævnt 
stenhugger, lavede »udstikningsværk« ved dem 
og fik betaling for staffering. Efter skærmydsler 
af fagretslig art (sml. s. 3143) var det maleren 
Jens C. Lund, der 1780 malede stolene. Omtalen 
af låse51 til de nye stole viser, at de, som vente
ligt, var forsynet med låger.

Om stolenes opstilling berettes 1788, at det in
dre er delt ved to gange og således giver fire 
»afdelinger« til stolene, som en snes år forinden 
var omgjort af ny og malede (jfr. ovf.). Samti
dig blev gangene gjort bredere; tidligere var de 
så smalle, at to personer næppe kunne komme 
forbi hverandre. Dette forhold belyses i forbin
delse med pastor Elias Eisenbergs begravelse i 
sakristiet 1660, da der betaltes for bl.a. søm og 
spigre til at slå stolene fast med i kirken, »der 
var taget løs, hvor (da) mester Eliases lig blev 
indsat«.51 Samtidig med istandsættelsen af kir
ken 1820-22 opsattes i søndre korsarm adskillige 
nye bænke til brug for tjenestetyende og andre, 
hvor 50 til 60 personer kunne få plads.52

Efter midtertårnets fald blev kirken 1828 ud
styret med gode bænke med rygværk,328 jfr. 
omtale 1842 af de nye og 1843 nymalede mand- 
folkestole.329 Først fra Vilhelm Tvedes restaure
ring 1867-71 haves lidt nøjere redegørelse for 
stolene, der var opstillet i tre af korsarmene 
samt midtskibet indtil de fire store stensøjler, 
hvor de afgrænsedes af skranker bestående af 
søjler, hvorpå salmebogshylden hvilede (sml. 
fig. 136 og f.eks. alterskranken i Tømmerup, 
som istandsattes 1865, også under ledelse af Vil
helm Tvede). Bænkene havde gavle med vand
ret afslutning og afskårne hjørner samt pro-

Fig. 165a. *Prædikestolshimmel fra 1830 af snedker
mester Thielemann, København (s. 3163). I Kalund
borg Museum. NE fot. 1995. - *Sounding board made 
in 1830 by master carpenter Thielemann, Copenhagen.

Fig. 165b. Underside af *prædikestolshimmel, sml. 
fig. 165a (s. 3163). I Kalundborg Museum. NE fot. 
1995. - Under side of the *sounding board, cf. fig. 165a.

fileringer langs kanterne. Firmaet Melchor 
Schou og Timm egemalede stoleværket 1871.53 
1897 blev der givet tilladelse til at fjerne samtlige 
låger,51 som imidlertid 1918 tænktes genanbragt. 
Resultatet blev, at bænkene 1920 erstattedes af 
de nuværende stole. 1871 anskaffedes 100 rør
stole hos C. Beckers enke, sandsynligvis til at 
stå i midten, inden for skibets søjler (fig. 136), 
og året efter, formentlig som supplement, 72 
jernklapstole.53 1920 fornyedes de løse stole.75
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1667 havde rektor Nils Sperling bekostet en 
stol og ladet nogle skamler til børnene fæstne til 
muren.51

Som vanligt i købstadkirker var bestemte sto
lestader forbeholdt visse øvrighedspersoner og 
deres familie. Kirkens form gav ikke anledning 
til at fravige dette almindelige princip, hvorefter 
mændene havde plads i kirkens sydside og kvin
derne i nord. I arkivalierne er følgende stole om
talt: Præstekone- og andre kvindestole. 1624 blev 
Abigaell sognepræstens kvindestol, hvor de to 
præsteenker stod hos hende samt Carine kæl
dersvends, forlænget og forbedret.51 1646 beko
stede Niels Jørgensen, Morten Aagerup og Lau
ritz Matzen, byskriver og kirkeværger en ny 
stol af egetømmer til deres hustruer og forærede 
stolen til kirken, for at hustruerne kunne fæste 
den på livstid og deres arvinger efter dem.101688 
blev amtmandindens stol nede i kirken repare
ret.51

Tilsvarende har nedennævnte stole antagelig 
været at finde i rækken af mandsstole, således 
borgmesterstolen, der anføres allerede 1616 og igen 
1673 i forbindelse med en lysearm; 1752 frem
går, at den da var indrettet i sydsiden, hvor der 
omtales et nyt pulpitur over borgmester Lange
machs og rådmand Høebergs stol. 1780 nævnes 
en sparebøsse dertil.51 1661 opsatte Peder sned
ker et panel i den mellemste rådmandsstol.10 1688 
blev amtmandens stol nede i kirken repareret.51 
Magistratens stol omtales flere gange i løbet af 
1700’rne.330

†Pulpiturer, herskabsstole og -pulpiturer. At der 
var problemer med pladsen i det lille kirkerum, 
er hævet over enhver tvivl. Det kommer eksem
pelvis til udtryk i en anmodning fra 1719 om 
tilladelse til at indrette et herskabspulpitur: »Ef
tersom det er Dem nok bekendt, at der i Vor 
Frue kirke er mangel på stolestader, og særdeles 
for os, der af Gud er velsignet med mange store 
og små børn ..., og da adskillige i menigheden 
siden prædikestolens forflytning har ladet sig 
bekoste lukkede stole«, havde ansøgeren også til 
hensigt »at lade bekoste et pulpitur oppe i vej
ret.«213 Det er derfor fuldt forklarligt, at kirken, 
således som det var skik og brug, opsatte pulpi
turer, hvis pladser udlejedes til menigheden.

Herudover kunne borgerne selv (jfr. ovf.) be
koste et (herskabs)pulpitur eller en lukket stol, 
for at familien kunne sidde sammen, i modsæt
ning til kirkens stolepladser, hvor mænd og 
kvinder som ovf. berørt sad hver for sig.331 Efter 
dødsfald havde arvingerne forkøbsret til de af 
forældrene bekostede stole, mod at erlægge et 
beløb svarende til den højestbydende.

Der var indrettet pulpiturer i alle fire kors- 
arme,332 i den søndre endda i to etager, i hvert 
fald o. 1820 (jfr. fig. 166), og tidligere måske 
også i vestre korsarm. 1761 anfører en taksation 
fire smukke pulpiturer; til de to var indgangen 
udvendig gennem hovedmuren, til de andre to 
indvendig i kirken. Desuden omtales adskillige 
stolestader oven på to af pulpiturerne og en 
»særdeles indelukket stol ligeledes der ovenpå«. 
Endnu et andet åbent pulpitur med opgang inde 
fra kirken var forsynet med bænke til arbejds- 
folk »og andre deslige«, på samme måde som 
oven på to andre af forhen benævnte »indeluk
kede« pulpiturer. Ud fra oplysninger om pulpi
turerne i nordre og vestre korsarm, forekom
mer det sandsynligt, at arbejdsfolkenes har væ
ret i søndre korsarm, hvor det var placeret så at 
sige bag prædikestolen. Men de omtalte bænke 
og stole var meget brøstfældige og »behøvede 
nødvendig hjælp«.333 Den fik de 1768 sammen 
med stolestadernes udskiftning.214 Pastor Palu- 
dan skrev en snes år senere om de mange pulpi
turer og lukkede stole, der var anbragt, hvor det 
overhovedet var muligt, at de ganske vist gav 
plads til flere tilhørere, men fratog kirken »det 
lys og den højtidelighed, som templer bør have 
for det sanselige menneske«. Samtidig synes den 
almindelige tendens til vigende kirkegang også 
her at gøre sig gældende, jfr. præstens bekym
ring over den stedse dalende lejeindtægt fra sto
lestaderne. Det har vel været en medvirkende 
årsag til at man ved reparationerne o. 1820 fjer
nede pulpiturerne med de derpå indrettede luk
kede stole, undtagen det i nordre korsarm.

1822 vedtoges da, at menighedens medlem
mer skulle søge plads, hvor den var at finde, 
dvs. man opgav ordningen med faste stoleplad
ser. Denne bestemmelse begrundedes dels med, 
at størstedelen af menigheden havde arvet brug i
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Fig. 166. Snit nord-syd. Formentlig målt og tegnet af C. B. Hornbech o. 1820. - North-south section. Probably 
measured and drawn by C. B. Hornbech, c. 1820.

mange år, eftersom kun nogle enkelte familier 
havde haft bestemte stole, dels at det modsatte 
ofte kunne føre til, at stolene ville stå ledige, når 
de familier, der havde fået dem tildelt, udeblev 
og havde låst stolene.52

Efter midtertårnets fald 1827 ønskedes også 
det tilbageværende (nord)pulpitur borttaget,328 
men endnu ved synet 1830 omtales det, og da 
som ubrugeligt. Der synes dog at være gået et 
par år før det endegyldigt var afviklet.197
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Om pulpiturernes alder vides meget lidt. Det 
»østerste« pulpitur, der omtales tidligst 1631 i for
bindelse med et vindue her,213 kan være identisk 
med det pulpitur, som prædikestolen var ind
føjet i, men kan også være et i øvrigt ukendt.335

1718 ønskedes en indelukket stol bygget under 
et ikke nærmere defineret pulpitur i øst. 1719 
opsatte Morten snedker et (sanger)pulpitur over 
sakristidøren, fordi der ikke var plads til alle dis
ciplene i koret. Hertil brugtes bagstykket af den 
gamle (lektorie)prædikestol, som netop da blev 
taget ned, og fordi det ikke var langt nok(!), 
indkøbtes fire egeplanker hos Lennart Birk.336 
Købmand Dines Withs ansøgning 1752 om til
ladelse til at indrette en lukket stol på det åbne 
pulpitur i koret hentyder antagelig til sangerpul
pituret (se i øvrigt s. 3172).

Det nordre pulpitur nævnes 1620 og 1622, lige
som det østre i sammenhæng med vinduer, samt 
1649, da snedker Rasmus Gregersen gjorde et 
skillerum med »stakit og dør«; Niels klejnsmed 
leverede lås, hængsler og (beslag til) døre. 1673 
betaltes tømmermand Ole Sørensen for at fly til 
rette den tredje stol med et nyt rækværk (reche) 
dertil. 1697 nævnes leje af stole på nordre pulpi
tur, og 1698 opsatte Bertel snedker en ny stol, 
som siges at være den tredje fra siden ud til kir
ken. 1719 forandrede snedker Mogens (Pedersen 
Høyberg) den ene halvdel af pulpituret, så at det 
blev indrettet til lukkede stole, som hver hæve
des, for at man skulle kunne se prædikestolen, 
der samtidigt flyttedes ned fra østpulpituret til 
en plads ved den sydøstre pille. I stedet for den 
hidtidige afskærmning mod kirken, der bestod 
af firkantede »kæppe«, anbragtes det gamle, 
malede egepanel fra (lektorie)prædikestolen som 
brystværk. 1721 havde Jens Lund den første stol 
på nordre pulpitur.51

At et pulpitur i vest, nævnt 1622, i hvert fald 
for en dels vedkommende brugtes af slottets 
folk, fremgår af vederlag 1636 til Olle snedker 
for en stol der. 1644 gjorde Henrik snedker på 
lensmandens befaling et skillerum, fordi slots- 
folkene ikke kunne være i fred for fremmede 
folk. 1693 opsatte Søren snedker et nyt skille
rum i slottets foreste kvindestol, og 1696 notere
des, at Anne Erichsdatter havde fæstet det fjerde

stade i den ene af slottets to stole, som var blevet 
helt »ruineret« under (svenske)krigen og brug
tes uden betaling, hvorfor værgen nu bortfæ- 
stede stolene. 1720 lavede Lauritz Simonsen to 
nøgler til officerernes stol; den ene fik gæstgiver 
Laurids Berthelsen, for at han kunne lukke de 
rejsende ind; den anden forblev ved kirken med 
henblik på de i byen indkvarterede officerer.
1751 betaltes Jens snedker for to stole og bænke, 
hvor indkvarteringen sad.51

Det fremgår ikke tydeligt, men kunne, stør
relsen taget i betragtning, se ud som om Mogens 
(Pedersen) Høyberg, snedker i Kalundborg, i for
bindelse med forandringerne ved prædikesto- 
lens ændrede opstilling, udover omdannelser ved 
nordre pulpitur, for egen regning har indrettet 
et pulpitur i vest, vel med tanke på fortjeneste 
ved udlejning af stolepladser. 1719 anmodede 
han i hvert fald om tilladelse til at sælge sit pul
pitur over seigneur Bechs og madam Siersteds 
pulpiturer vesten i kirken. Som årsag anføres, at 
han skyldte en og anden godtfolk penge, hvor
for han håbede, at kirken ville afkøbe ham pul
pituret, der havde plads til 50 personer! Men 
kirken var ikke i stand til at rejse pengene; der
for fik han tilladelse til at sælge til hvem som 
helst på livstid, hvorefter pulpituret skulle til
falde kirken.213 1734 betalte Bendix Svendsen den 
halve købesum for »det nye pulpitur i vestre 
tårn«, som Mogens Pedersen Høyberg tidligere 
havde tilbudt kirken for 120 sletdl. Derefter 
solgte Bendix Svendsen det til kirken for 50 
sletdl.51

1693 og 1696 omtales det søndre pulpitur,337 
hvortil Bertil snedker 1698 lavede en ny, lukket 
stol.51 Antagelig 1733 og senest 1753 omtales et 
pulpitur i søndre tårn, indrettet af amtsskriveren 
tværs over hele tårnet; efter hans død (forment
lig Albrekt Gødsches i 1723, da problemerne 
med at se præsten først efter prædikestolens flyt
ning til sydøstre pille 1719 må formodes for al
vor at være blevet et problem) blev halvdelen 
nedbrudt, dels for lysets skyld, dels for at de, 
som sad på skamlerne bagved, skulle kunne se 
præsten. Den tilbageværende del indrettedes til 
herskabspulpitur.213 Sydsidens andet pulpitur 
(jfr. fig. 166) synes at være forfærdiget 1752, da
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der indkøbtes materialer til det nye pulpitur i 
søndre side oven over borgmester Langemachs 
og rådmand Høebergs (embeds?)stol (sml. 
borgmesterstolen).51

†Herskabsstole- og pulpiturer. På grundlag af de 
gennemgåede arkivalier er det ofte vanskeligt at 
afgøre, hvorvidt deres oplysninger drejer sig 
om et pulpitur eller en lukket stol, ligesom pla
ceringen tit er usikker, f.eks. omtales 1630 tre 
vinduer på det nye pulpitur, der kan være både 
et af korsarmenes pulpiturer og et herskabspul- 
pitur. Disse vil derfor blive beskrevet i kronolo
gisk rækkefølge efter første omtale.

12. nov. 1646 funderede Hans Lindenov, lens
mand på Kalundborg slot (1639-58), til Vor Frue 
kirke 400 rdl. i spec., renten 6% (42 rdl.) skulle 
anvendes på kirken. Derimod havde borgmester 
og råd bevilget Lindenov et stolestade oven i 
kirken, mellem den sydvestre stenpille og mu
ren, på hvilket sted han til kirkens prydelse 
havde oprettet og bekostet en stol »med al sin 
behøring«. Beskrivelsen af placeringen sandsyn
liggør, at der her er tale om et herskabspulpitur. 
Arvingerne skulle have adgang til den, og ingen 
andre måtte tilholde sig den; borgmester og råd 
var forpligtet til at vedligeholde den på kirkens 
regning, at den ikke forfaldt, heller ikke trap
pen,338 som dog 1669 havde givet sig ud fra mu
ren. 1665 gav general Jørgen Bielke 18 rdl. til 
kirken, fordi han med sin frue og venner nogen 
tid havde stået på den stol og pulpitur, som 
Hans Lindenov havde bekostet. Denne var død 
1659, men hustruen Elisabeth, Christian IV.s 
datter, levede til 1677. Endnu 1692 omtales sto
len som salig Hans Lindenovs, da det konsta
teredes, at der fra den kun ydedes lidt, som 
nogle officerer, der undertiden havde betrådt 
stolen, lagde i en bøsse til vinduernes repara
tion. Samme år gjorde Valentin glarmester et 
nyt vindue til den adelige stol i kirken, og 1696 
repareredes nøgle og lås på det adelige pulpitur, 
måske fordi Frans Marselis lejede det i nogle 
måneder. Senere på året var der vanskeligheder 
på grund af »fremmede« nøgler, og Christen 
Blalund måtte sætte to jernstænger for samme 
pulpitur, ligesom lås og nøgler gentagne gange 
repareredes.51

1706 betalte grev Carl von Ahlefeldt (siden 1702 
ejer af Kalundborg ladegård og 1703 tillige 
Østrupgård, som han købte af Frans Marselis) 
leje af den ophøjede, indelukkede stol, han selv 
betrådte og af den første stol på det vestre pulpi
tur, antagelig til hans betjente. I forventning om 
majestæternes ankomst beordrede magistraten 
1748 opgangen fra kirkegården til det adelige 
pulpitur repareret.51 Året efter erhvervede amts
forvalter Matthias Raben på auktion det pulpi
tur, som Kalundborg ladegård ejede. Han skulle 
selv holde det og opgangen ude fra kirkegården, 
vinduer og alt, hvad dertil hørte. 1754 ansøgte 
borgmester Hans Ottesen Langemach om tilla
delse til at indrette en begravelse tæt op ad kir
ken, i det sydvestlige hjørne (jfr. †begravelses- 
arrangement nr. 1). Han havde i den forbindelse 
i sinde at nedbryde opgangen til den såkaldte 
grevelige stol, som vel er identisk med den ade
lige.214

1719 ansøgte og fik (rådmand) Christian Vorn- 
dran, (apoteker) Vincentz David Fischer og (farver) 
Peter Jensen Feilberg tilladelse til i den nordvestre 
krog at indrette et »poppeltur oppe i vejret«, på 
livstid og afgiftsfrit for ansøgerne med deres fa
milie uden ringeste bekostning for kirken, men 
til sin tid (efter deres død) til årlig nytte. An
søgningen begrundedes bl.a. med manglen på 
stolestader (sml. s. 3168), ligesom der henvistes 
til den anselige lysekrone (nr. 1), som Vorndran 
havde skænket kirken.213

Salig borgmester Siersteds pulpitur (i vest, jfr. 
ovf.), som han og arvingerne havde fæstet på 
livstid, tilfaldt kirken ved enkens død 1736.51

Antagelig 1723 eller kort efter indrettedes den 
tilbageblevne del af et pulpitur i syd (s.d.) til en 
privat lukket stol, som Hans Ottesen Langemach 
og Samuel Bergen på værtshuset havde i fæste.213

1803 manglede skibsfolkenes pulpitur en del 
fodbrædder, og trappens trin trængte til efter
syn. Samtidig omtales snedkernes pulpitur. Året 
efter var opgangen til apotekerens stol fra nordsi
den ganske forfalden, og 1806 manglede madam 

Kicers pulpitur overdæksel.235

De †lukkede stole må antages at være stole ind
fattet i høje paneler, med eller uden loft over og 
med vinduesåbninger forsynet med glas eller
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gardiner. De var indrettet såvel nede på gulvet 
som oppe på pulpiturerne og vil ligesom her
skabsstolene og -pulpiturerne blive opregnet i 
den rækkefølge, de er erhvervet, eller første 
gang de findes nævnt.

21. sept. 1718 bekostede kgl. konsumtionsforval
ter og vejermester i Kalundborg, Niels Hansen Bech 
og Gertrud Sørensdatter Lund, en indelukket stol 
på vestre pulpitur i stedet for fire af dets øde og 
korte bænke, som han ikke mente, kirken havde 
interesse i, for sig og deres familie, og »når li
vets og dødens herre har omsider en gang hen
samlet dem begge fra denne stridende kirkes hus 
til sin triumferende i himlen, deres efterlevende 
børn, som end da i menigheden behager at for
blive er forne pulpitur frem for nogen anden 
berettiget imod 2 rdl. årlig afgift«. De fik be
vilget stolen på livstid mod at afstå deres hidti
dige stader nede i kirken, og at deres børn skulle 
have fortrinsret til pulpiturstolen.213

20. nov. 1718 havde handelsmand Burchard van 

der Burgh på egen og anselig bekostning ind
rettet den lille og øde stol, nr. 56, inden for nor
dre kirkedør, på vestre side, og endog selv be
kostet et smukt og fornødent vindue ved be
meldte stol under nordre pulpitur til pryd og 
gavn for menighedens medlemmer, som nu be
kvemmere kunne se at læse og synge der. Yder
ligere havde det opmuntret andre til »velvillige 
bekostninger på en del andre skummelvorne 
øde steder«. Samtidig afgav van der Burgh og 
hans kæreste, Johanne Mogensdatter to stolesta
der, det ene i stolen nr. 37, det andet i nr. 42.213

4. dec. 1718 fik tolder Simon Glud og Cathrine 
Rahn tilladelse til at bygge en stol under østre 
pulpitur på det sted, som da var »øde«, og hvor 
der ingen stole fandtes.213

13. juni 1719 ansøgte rådmand Johan Knuth 

sammen med sin svoger, kirkeværge F. P. Flor, 
om tilladelse til at indrette og indelukke en stol 
inden for vestre kirkedør for dem selv og deres 
hustruer, hvor der tidligere var to korte, smalle 
og »i alle måder ilde proportionerede stole«, nr. 
34 og 35, som de ejede.213

4. jan. 1721 indrettet af borgmester Bagge Lauge- 
sen Roed og fæstet til ham og hans kæreste, Gier- 
trud Maria Nielsdatter Hvid, under det adelige

pulpitur ved sydvestre pille. Herimod afstod 
Bagge Laugesen Roed syv stader.213 1742 var 
stolen »uden al disputation« hjemfalden214 - 
borgmesteren døde 18. sept., og hustruen var 
død 1731 - og blev det følgende år sat på auk
tion.339

Endvidere fremgår, at der 1746 på søndre pul
pitur indrettedes en ny stol, som snedker Hans 
Iversen indelukkede, og Frederik Danielsen ma
lede, mens glarmester Peder Lauritsen leverede 
vinduerne. Herefter fæstede rådmand (Mouritz 
Sørensen) Høeberg stolen.51

1752 fik købmand Dines With tilladelse til på 
egen bekostning at lade bygge en indelukket stol 
på det åbne pulpitur i koret med opgang dertil 
fra kirkegården på betingelse af, at intet »sto
lerum« på pulpituret blev taget bort. I betragt
ning af de omkostninger, han anvendte på sto
lens opbygning, skulle den være afgiftsfri, så 
længe han og hustruen levede. Hans børn kunne 
kun overtage stolen, hvis de ved auktion bød 
lige så meget som den højstbydende. For at bi
beholde kirkens udvendige »sirlighed« ville Di
nes With lade opføre en brandmur syd for sa
kristiet, som »i runddel« kunne slutte til tårnet 
og i højden gå op til taget, hvorigennen (dvs. fra 
loftet) indgangen til stolen kunne ske. For ikke 
at skjule altret skulle stolens »runde lukkelse« 
ikke gå længere ud end skriftestolen, og det 
alene i den ene ende ned mod skibet.339

1781 nævnes skuret over trappen til tolder Her- 
schends stol,51 som følgelig må have været 
ovenpå.

†Skriftestole. 1674 flyede snedker Jens Jensen 
sognepræstens skriftestol i koret, men 1686 måtte 
snedker Jens Hansen forandre den, da den var 
ubekvem og brøstfældig. Hertil brugtes fire 
skårne egetræer, to tørre fyrredeller, 2½ alen 
grøn klæde til sædet og skamlen samt grønne 
bånd og fortinnede søm. 1758 repareredes pastor 
Amundins skriftestol af Jens snedker og 1760 af 
snedker Niels Birch, hvorefter Petersen Malers 
regning også betaltes. 1760 omgjorde snedker 
Erik Schow provstens skriftestol af ny.51 Det må 
dreje sig om sognepræstens, da pastor Amundin 
1758 var udnævnt til provst.340 Kapellanens skrif
testol nævnes første gang 1616; sammen med
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sognepræstens blev den 1686 repareret, hvortil 
anvendtes en lang fyrredelle og en norsk ege
delle samt ½ alen grønt klæde til at overtrække 
skamlen med, foruden grønne bånd. 1715 om
tales den i koret ligesom præstens, 1745 fik Da
vid sadelmager betaling for at betrække skam
lerne i de to stole med sort læder.51 Herefter er 
kun omtalt én skriftestol; ifølge resolution af 
29. juli 1803 blev kapellaniet formelt nedlagt.341 
En skriftestol med faste bænke omkring opreg
nes i inventariet 1817,292 muligvis i stedet for en, 
der blev nedtaget samme år og tænkeligt an
bragt i det just renoverede sakristi (sml. fig. 37), 
som det var tilfældet i f.eks. Højby og Egebjerg 
(s. 2171, 2311). 1848 burde præstens lænestol i 
sakristiet til skriftemål af ny anskaffes, hvilket 
var sket året efter.342 Da murstensgulvet var for 
koldt, besluttedes det 1853 at lægge bræddegulv 
i sakristiet, der brugtes til skriftestol, jfr. omtale 
1855 tillige med ni betrukne bænke til kommu- 
nikanterne (sml. *bænke).343 Ved istandsættel
serne o. 1870 fik skriftestolen nyt betræk.53 Den 
må tænkes fjernet ved arkitekterne Clemmen- 
sens restaurering 1917-21.344

Degnestol, fra 1920, med foldeværksfyldinger 
ligesom orgelpulpiturets. Opstillet i skibets 
nordøsthjørne, lige neden for prædikestolen. En 
†degnestol, der 1831 blev malet af maler Timm,51 
er sandsynligvis den stol med buet forside, der 
1822 omtales som en smuk stol anbragt i koret, 
og som ses på Tvedes opmåling fra 1857 stående 
i nichen ved korets nordvæg (fig. 41-42).52

†Stol til præsten. 1715 blev der bag altret lavet 
et sædebræt, betrukket med kalveskind, til præ
sten.51

To *bcenke, 1855?, af fyr, hver 175 cm lang, 
med smal sarg og udsvejfede ben. Polstrede og 
betrukket med antagelig oprindeligt, sort heste
hårsbetræk. Gråmalede. Måske de smukke ud
stoppede bænke, der 1855 var anskaffet til kom- 
munikanterne i sakristiet, når der skriftedes 
(sml. †skriftestol).345 I bekræftende fald identi
ske med de seks nye bænke snedker Hansen le
verede.51 Fundet under oprydning på kirkelof
tet. De to bedst bevarede af et større antal af
leveret 1871 til Kalundborg Museum (inv. nr. 
14.604-605).

†Bænke i koret. 1663 betaltes Jens snedker for 
bænke omkring altret, som skolebørnene sad på 
under prædikenen, og 1700 lavede Bertil sned
ker en bænk til at slå op og ned.51 Ved indret
ningen af tolder Simon Glud og hustru, Cathrine 
Rahns lukkede stol under østre pulpitur 1718 
skulle kirkeværgen sørge for, at nogle bænke 
ved muren blev bevaret til de fattige, eller der 
skulle findes et andet sted til dem.213 1829 be
taltes snedkermester Christensen for en ny bænk 
til koret.51

Fig. 167. *Søjle af egetræ fra 1872 med, muligvis 
yngre, pengebøsse af messing (s. 3178). I Kalundborg 
Museum. Ulla Haastrup fot. 1968. - *Oak post from
1872 with brass money box, possibly later.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 213
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Fig. 168. Latinsk påskrift på blad i *bog nr. 4, som meddeler, at bogen tilhører Vor 
Frue kirke i Kalundborg (s. 3175). NE fot. 1995. - Latin inscription on page in *book 
no. 4 records that this book is the property of the Church of Our Lady, Kalundborg.

Sakristiets tidligere indretning. Et inventarium 
1665 nævner i det yderste sakristi (søjlerum
met), hvor der var panel under vinduerne, et 
gammelt fyrrebord, en fyrrekistebænk med lås 
for og panel over samt et lille beslået skrin til 
opbevaring af de penge, der indsamledes med 
(penge)tavlerne i kirken, og i det inderste sa
kristi to gamle ubrugelige kister. 1677 omtales 
kistebænken til kirkens lys. To år senere havde 
der været indbrud i sakristiet, hvorfor snedker 
Jens Jensen reparerede to kister, der var brudt 
op, og satte ny blikklædning i den ene, mens 
Anders klejnsmed sørgede for en ny lås til den 
største kiste, som alterklæder, kalk og disk for
varedes i; også låsene på blokken var brudt op 
og skulle istandsættes. Ligeledes måtte panelet 
fastgøres, og døren udbedres med bl.a. en tyk 
egeplanke. 1711 reparerede snedker Christen 
Nielsen en stor bogstol, og 1717 købtes en mes
singlysestage til at bruge derinde. 1721 opregner 
inventariet foruden ovennævnte genstande tre 
punge eller omgangstavler, en blikæske til at 
hente oblater i, en glasflaske til at hente vin i, en 
gammel altertavle, tre store bliksparebøsser, 
nogle bøger, en åben bænk, et fyrrebord til at

lægge en bog på, en del stykker af den gamle 
prædikestolshimmel og et gammelt Mariabil- 
lede. 1745 var tilkommet en lille stol med 
hynde. En beretning, vel fra lidt efter 1700’rnes 
midte, omtaler adskillige gamle malerier: På den 
ene side af døren Peter og Paulus, på »siden af 
sakristiet« fire gamle malede billeder, som var 
ukendelige på grund af ælde, på den anden (side) 
tre, som kun ved hjælp af (de åbenbart malede) 
navne kunne identificeres som »profeten Zacha
rias, Amos og præsten Zacharias«. Den gamle 
altertavle og Mariabilledet var 1791 flyttet til
S. Olai kirke.51 Desuagtet nævnes det stadig i et 
inventarium 1817.213 1814 stod fyrrebænken og 
bordet i fattighuset.51

1817, da rummet var retableret efter at have 
været brugt som militærdepot, nævnes kun en 
gammel kistebænk med lås men uden nøgle, en 
messinglysestage, to store ditto, en gammel ly
sesaks og et jernbeslået skrin med tre rum,292 der 
1861 var hos værgen.53 Formentlig samtidigt 
indrettedes en skriftestol op ad nordvæggen (jfr. 
s. 3173 og fig. 37). 1849 var en ny lænestol i 
sakristiet anskaffet (til præsten i hans skriftestol, 
se denne).
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Fig. 169. *Bogsamling (s. 3175), tidligere i sakristiet, nu i NM2. Fot. i NM2. - 
*Book collection formerly in the sacristy.

*Bogsamling (fig. 169). I sakristiet opbevaredes 
desuden en mindre bogsamling, hvis indhold er 
registreret i inventarierne fra 1665 og 1721.51 
Samlingens ældre historie er ukendt, men de en
kelte titlers trykår og det forhold, at flertallet af 
bøgerne har været lænket til en boghylde med 
jernlænker, lader formode, at samlingens eta
blering går tilbage til 1500’rnes anden halvdel. 
Man har tidligere formodet, at bøgerne blev 
overført til kirken efter latinskolens nedlæggelse 
1739,346 men dette modsiges af indførslerne i de 
ovennævnte inventarier. Rasmus Nyerup be
mærkede samlingens eksistens ved et besøg i 
kirken 1807,347 sml. †bogstole (s. 3160). 1835 sy
nes bøgerne imidlertid at have været stuvet af 
vejen i et tårnrum, hvorfra nr. 1, 2 og 5 samme 
år afleveredes til Nationalmuseet, de øvrige 
først 1899. Følgende titler er kendt:348

1) Lexicon graecolatinum (udg. Conr. Gesner 
et al.), Basel: Hier. Curion, 1548. Fol. Titelbla
det mangler. Indbundet i brunt kalveskind over 
træpermer og tidstypisk dekoreret med små en
keltstempler og rullestempler, der også er kendt 
fra andre bogbind, som er fremstillet i Køben
havn i 1540’rne og 1550’erne. Specielt bemærkes

en smal rulle med allegoriske kvindefigurer 
(Occacio, Lucrecia, Venus, Suavitas), signeret 
HW og dateret 1531, samt en bredere rulle med 
bibelske figurer (David, Esaias, Johannes Dø
beren, Kristus som verdens hersker), signeret 
AB (fig. 170). Bogbinderen er ikke sikkert arki- 
valsk identificeret, men på den tid optræder en 
Anthonius Bogbinder i rentemesterregnska- 
berne. HW-signaturen kan referere til Hans Vin- 
gaard, der etablerede sig som bogtrykker og 
boghandler i Danmark 1528 og derfor muligvis 
også har drevet et bogbinderi. Til bindet er fast
gjort en jernkæde. I NM2 (inv. nr. 3581).349

2) Joh. Calvin: In Pauli epistolas commenta- 
ria, Génève: Ioan. Gerardus, 1551. Fol. Trykker
mærket på titelbladet udskåret. Indbundet i kal
veskind over træpermer og dekoreret med 
samme stempler som foregående bind. På for
permen er indpresset B A K og 1552. Antagelig 
første ejers initialer og indbindingsåret. Bindet 
er fortsat med jernkæde. I NM2 (inv. nr. 3582).

3) Lexicon graecolatinum (udg. Conr. Gesner 
et al.), Basel: Henr. Petrina 1568. Fol. Indbundet 
i lyst skind over træpermer med tidstypiske rul- 
lestempeldekorationer, herunder et usigneret

213*
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Fig. 170a-b. Detaljer af rullestempler på *bogbind nr. 
1 fra 1531. a. Lucrecia flankeret af signaturen HW, 
muligvis refererende til Hans Vingaard, bogtrykker 
og boghandler i Danmark siden 1528. b. David flan
keret af initialerne AB (s. 3175). NE fot. 1995. - De- 
tails of rolls on *book no. 1 dated 1531. a. Lucrecia flanked 
by the signature HW probably referring to the printer and 
bookseller Hans Vingaard, established in Denmark 1528. 
b. David flanked by the initials AB.

stempel med fire bibelske figurer. På forpermen 
indpresset 1570. Spor efter lænke. I NM2 (inv. 
nr. D4262).

4) Novum Testamentum (udg. A. Marlora- 
tus), Génève: Henr. Stephanus 1570. Fol. Noget 
defekt. Den løse bogblok har meget rudimen
tære rester af træpermer. Bogen bærer som den 
eneste bevarede to provenienspåskrifter. På titel
bladet er på latin skrevet »Inventarium Templi 
Divæ Virginis Calunda(rum)« (Kalundborg Vor 
Frue kirkes inventar)350 og på et løstliggende 
friblad »Templum diuæ Virginis quod est Ca- 
lundburgi me possidet« (Den hellige Jomfrus 
kirke i Kalundborg ejer mig). Sidstnævnte på
skrift er næppe yngre end o. 1600 (fig. 168). Det
i Nationalmuseet under samme inventarnum
mer registrerede løse læderbind hører næppe til 
denne bog. I NM2 (inv. nr. D4264).

5) Henrich Moller: Secunda pars enarrationes 
Psalmorum Davidis. Wittenberg: Joh. Crato 
1573. 8vo. Indbundet i brunt kalveskind over 
træpermer og dekoreret med rulle- og enkelt
stempler, der i 1570’erne anvendtes af den kø
benhavnske bogbinder Casper Hartmilch von 
Halle. Jernlænke er bevaret. I NM2 (inv. nr. 
3583).

6) Tileman Hesshusen: Commentaria in Psal- 
mos Davidis. Helmstadt 1586. Fol. Titelbladet 
mangler. Indbundet i lyst kalveskind, dekoreret 
med tidstypiske plade- og rullestempler. De A B 
signerede blindpressede pladeaftryk i permernes 
midtfelter byder på en allegorisk fremstilling af 
forældres kærlighed til deres børn og børns kær
lighed til deres forældre, repræsenteret af Re
becca, der giver Jacob et lammeskind, så han 
kan få Isaks velsignelse og den atheniensiske 
borger Kimon, der i fængslet reddes fra sultedø
den af datteren Pero ved at hun giver ham die. 
Bindet er fremstillet af den fra Wittenberg før 
1580 indvandrede københavnske bogbinder Va
lentin Reich (†1602). Pladerne anses for tidligere 
at have tilhørt wittenbergbogbinderen Andreas 
Bernutz. Bindet bærer spor efter lænke. I NM2 
(inv. nr. D4263b).

7) Martin Luther: (latinsk) Postilla (udg. H. P. 
Resen). Frankfurt a. M. 1617. Fol. Titelbladet 
mangler. Indbundet i lyst svineskind med florale
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fot. 1995. - Book-covers of *books in the collection.Fig. 171. Bøger i ^bogsamling (s. 3175). I NM2.

og ornamentale plade- og rullestempeldekora- 
tioner. Uden spor efter lænke. I NM2 (inv. nr. 
D4263a).

†Bøger. 1) Henrick Smith: Tavle og register til 
den hellige Skrift. Kbh.: Cph. Barth. 1560. 4to. 
Bindet var 1721 lænket til en boghylde.

2) Henrich Moller: Enarrationes Psalmorum 
Davidis Pars 1 og 3. Wittenberg: Joh. Crato 
1573. 8vo (sml. ovf. nr. 5). To af de ialt tre bind 
bar 1721 lænke.

3) A. Calepinus: Dictionarium 7 lingvarum. 
Udgaven, der må være fra 1500’rne, kan ikke 
bestemmes nærmere.

Bogsamlingen udmærker sig ved trods sin be
skedne størrelse at være det eneste delvist be
varede eksempel på et dansk lænkebibliotek.

†Skab. 1692 anskaffedes en ny lås, som sattes 
for det skab i koret, hvor biblen opbevaredes.51

†Pengeblokke. 1) 1679 var låsene på blokken i 
sakristiet brudt op, og 1706 leverede klejnsme-

den Laurids Lauridsen en nøgle til samme blok.
2) 1699, skænket af farver Peter Festersen, jern- 
beslået, med en stor taskelås. 172151 og 1729213 
opgives den at stå i den øverste gang til koret, 
lige over for prædikestolen. 1757 var den flyttet 
ud i våbenhuset,51 hvor den stod endnu 1817.351

†Pengetavler. 1665 omtaler inventariet tre tav
ler med skaft, sandsynligvis de tre, Søren 
skrædder 1682 fik betaling for at fore indeni med 
rød sardug. 1702 anføres, at et ukendt Guds barn 
havde foræret kirken tre nye tavler til at ind
samle almisser til de fattige i under prædiken. 
1721 siges den ene af tre penge- eller omgangs- 
tavler at være til kirken, den anden til byens fat
tige og den tredje til Helsingør hospital. De op
bevaredes »i sakristiet ved siden af koret« og 
nævnes dér endnu 1790. 1791 fik maler Lund be
taling for at male fire tavler, og 1810 måtte et 
skaft til en af tavlerne repareres. Inventariet 1811 
opregner to trætavler i koret, 1814 noteredes, at
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de ikke længere fandtes.51 Derimod nævnes 1817 
og 1855 fire omgangstavler,352 men 1861 kun 
én.51 14. jan. 1859 havde kommunalbestyrelsen 
meddelt, at den intet havde imod, at kirketavlen 
afløstes af en udsat bøsse (s.d.). 235 1871 betaltes 
for en ny pung af rødt klæde i ombæringstavlen, 
formentlig den omgangstavle, som alene opfø
res i inventariet det følgende år.53

†Pengebækkener og -bøsser. 1-3) 1701 forærede 
borgmester Christen Christensen Damsberg tre 
bliksparebøsser eller bækkener med træfutteral 
og små hængelåse til at bruge ved kirkedørene 
på helligdage, når der fra prædikestolen lystes 
for nogen fattige, som gaves almisse. Mathias 
klejnsmed reparerede dem 1706; 1721 og 1729 
opbevaredes de i sakristiet. 1759 reparerede 
snedker Niels Birch de to kasser til bækkenerne 
ved kirkedøren. Muligvis de tre bækkener, som 
maler Lund malede 1784.51 4) 1711 anskaffedes 
en messingsparebøsse til at hænge på den store 
ophøjede stol »om nogen af de høj fornemme 
godtfolk, som sig der indfinder, ville gøre no
gen almisse der udi, kirken og de fattige i byen 
til lige deling«.353 5) Antagelig 1719 betaltes for 
en sparebøsse på rådmand Vorndrans stol, 1772 
repareredes den. 6-7) 1729 nævnes to små 
grønne blikbøsser, hvormed »besynedes« det 
adelige pulpitur under prædiken, antagelig de to 
blikbøsser på herskabets og farverens stol, der

Fig. 172. *Skrin omtalt 1665 til opbevaring af ind
samlede penge (s. 3178). I Kalundborg Museum. NE 
fot. 1987. - *Chest, mentioned 1665, for the safekeeping 
of offertory money.

Fig. 173. *Klingpung 17-1800’rne (s. 3178). I Kalund
borg Museum. Ulla Haastrup fot. 1968 - *Collection 
bag, 18th-19th century.

1746 nævnes blandt inventaret i sakristiet, og 
som i inventariet sammesteds fra 1791 opføres 
som to bortstjålne blikbøsser på pulpituret. 8) 
1780 betaltes for en sparebøsse til borgmester 
Peder Leeragers stol. 9) 1786 købtes et nyt kirke
bækken, som Peder Dreier malede. Desuden be
taltes for tre hjertelåse til kirkens bækkener.51

10-11) 1859 leverede Fr. C. Willumsen to mes
singbøsser (sml. †pengetavler). 1866 blev bøs
serne forsynet med klæde i bunden. 1871 istand
satte og »afpudsede« kobbersmed Willumsen 
fire messingbøsser, og 1872 anskaffedes en *søjle 
af eg (fig. 167) til fattigbøssen. Den er nu i Ka
lundborg Museum (inv. nr. 5067); yderligere en 
identisk bøsse står på kirkeloftet. 1875 blev »en 
messingbøsse, en blikbøsse, fattigbøssen« 
istandgjort.53

*Skrin (fig. 172). Inventariet 1665 anfører et 
lille beslået skrin til forvaring af de indsamlede 
tavlepenge. I det yderste sakristi (søjlerummet). 
Blandt inventaret i sakristiet ved koret beskrives 
det 1721 enslydende, med tre rum til tavlepen
gene,51 hvorfor det kan identificeres som skrin 
med tre pengeslidser i låget, med jernbånd på 
hjørnerne og det fremspringende lågs kortsider 
samt oprindelig tre låse. Ligeledes ses spor efter 
delingen i tre rum. I Kalundborg Museum (inv. 
nr. 5063).
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†Skrin. 1841 betaltes snedker Bruhn for et 
pengeskrin, som maler Timmmalede 1844,51 og 
som i et inventarium 1855 opføres som et pen
geskrin med blikdåser.53

*Klingpung (fig. 173), 17-1800’rne, med pose 
af rødt uldent stof kantet af guldbånd. Langt 
træskaft endende i lille rund knop af ben. I Ka
lundborg Museum (inv. nr. 5065).

†Klingpunge. 1729 nævner inventariet tre om- 
gangskollektpunge.213

Dørfløje, fra istandsættelserne 1867-7153 og 
1917-21, med profillisteindrammede fyldinger, 
hvis antal er afpasset efter åbningen, således at 
døren til nordre korsarm har tre gange fem fyl
dinger, mens de lidt højere døre til det udven
dige sakristi og til præstens værelse har tre 
gange seks. Dørene står olierede. Tårntrappe- 
døren er fra 1947.

Den øvre del af en *dørfløj, fra 16-1700’rne, i 
Kalundborg Museum, opgives at stamme fra 
Lindegade 1-3, antagelig hovedindgangen i 5. 
fag fra øst.453 Den ses imidlertid på et ældre 
fotografi af kirkens loft, hvad der dog ikke er 
ensbetydende med, at den kommer derfra, må
ske har den blot været deponeret inden Museets 
oprettelse. Døren har halvrund afslutning for
oven og to smedede gangjern, der ender i snøl- 
ler. Imellem dem udstanset beslag; gammelt 
nøgleblik (fig. 236 og 126).

†Dørfløje. Oplysningerne om reparationer af 
dørfløje i de mange indgange til kirken, dens 
tårne og pulpiturer mm. ude- eller indefra an
giver kun i få tilfælde den pågældende dørs 
plads. Nedenfor er alene de istandsættelser med
taget, hvor en navngiven håndværker anføres, 
eller dørfløjens placering fremgår. 1666 fik Ras
mus snedker betaling for en ny dør til tårnet. 
1697 sattes (igen?) en ny dør i tårnet; smed Rein- 
holt leverede hængsler og klinker.51

1679 repareredes sakristidøren af snedker Jens 
Jensen, efter at tyve havde brudt den i stykker, 
endvidere leveredes to egeankre til den vestre 
kirkedør, og jernstængerne blev slået i. 1713 
etableredes en dør fra sakristiet ud til kirkegår
den; snedker Rasmus Sørensen leverede dørflø
jen, og klejnsmed Laurids Simonsen kom med 
en stor, fuldkommen dirkefri lås.51

1697 opsatte Lars Jensen en ny dør (eller 
luge?) ud til kirkegården, fordi organisten kla
gede over, at der slog vand ind til bælgene.51

1714 lavede Rasmus snedker en ny vestre dør, 
og samtidig anstrøg Anders Mahler den nordre 
med perlefarve, zinnober og olie. Niels Morten
sen betaltes 1774 for snedkerarbejde ved kirkens 
dør; bemeldte dør indmuredes ved sakristiet. 
Nordre kirkedør nævnes 1703, da Søren snedker 
indlagde et egefodstykke og 1721, da Laurids Si
monsen reparerede jernværket på denne og ve
stre kirkedør.51

1708 gjorde snedker Søren Rasmussen to 
store ege halve døre (dvs. fløjdøre), udvendig 
flammeret, for våbenhusets yderste indgang. 
Klejnsmed Mathias Pedersen leverede en ny 
stærk stanglås og omgjorde samt forbedrede de 
gamle dørhængsler, som genanvendtes; herefter 
overstrøg Marten Link Mahler de ny døre.51 

†Pulpiturer, se ovenfor s. 3168.
Orgel (sml. fig. 99), 1957, oprindelig med 16 

stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Co., Kgs. Lyngby; udvidet 1983 og 
1992 af Th. Frobenius & Sønner til i alt 20 stem
mer:

Hovedværk Brystværk
Rørfløjte 8’ Gedakt 8’
Gamba 8’ Rørfløjte 4’
Principal 4’ Principal 2’
Spidsfløjte 4’ (1983) Nasat 1 1/3’
Quint 2 2/3’ (1983) Sesquialtera II 
Waldfløjte 2’ Cymbel II
Mixtur IV Krumhorn 8’ (1992)
Dulcian 8’

Pedal
Subbas 16’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Mixtur III (1992)
Fagot 16’

Klaviaturomfang: manualer: C - f ’’’, p e d a l :  C-f’. Tre- 
mulant for BV (1992). Trinbetjente låger for BV. 
Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Mekanisk aktion; sløj- 
fevindlader.

Th. Frobenius & Sønner foretog 1974 forbed
ringer ved vindladerne og bælganlægget, og
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1987 blev spillemekanikken gennemgribende re
noveret.354

Orglet er bygget i lys eg efter tegninger af 
Marinus Andersen. Det forreste orgelhus har en 
smal sokkel, hvori spillebordet er placeret; her
over findes brystværket, med foldedøre, og 
øverst hovedværket, der har seks smalle, rekt
angulære pibefelter, hver med fem tinpiber, op
stillet efter størrelse med den største pibe mod 
syd. Pedalværket står bag hovedorglet i et se
parat hus med gitterfront. På pulpituret i vestre 
korsarm.

†Orgler. 1) Et orgel, der omtales i kirkens 
regnskaber 1632,355 må være anskaffet før 1614. 
Det stod antagelig på et †orgelpulpitur i skibets 
nordøsthjørne og var i brug til o. 1638.

2) 1638-39 opsatte orgelmester Christian 
Smidt, Nyborg, et orgel i kirken,356 sandsynlig
vis et brugt instrument. Samtidig ophængtes et 
grønt sergesforhæng foran orgelfacaden, uden 
tvivl til beskyttelse mod støv, snavs, fugle, fla
germus mm.357 Orglet blev repareret 1686 af or
gelmester Hans Lund358 og 1688 af orgelbygger 
Abraham Nielsen (Svane), Slagelse.359 1721, i 
forbindelse med en reparation og ombygning 
ved Hans Goldapfel,360 forekommer for første 
gang en omtale af orglets stemmer: »Orgelwer- 
ket bestaaende af 45 piber 8 fod, 45 piber 4 fod, 
45 Principaler 4 fod, 3 Chor Mixtur hver paa 45 
piber, 24 piber Qvint og Blochflöiter, 45 Spiss 
flöiter, 45 piber Octav et 2 fod, og 45 Trompet
piber, dessen claverer vare forslidte, endel af pi
berne fordervede, alle ureene og Vindladerne 
utette, thi blev samme Werk efter Inspecteurer- 
nes ordre af Orgelbygger Hans Goldapfel fra 
Fyn reent skildt ad, forseet igien med nye Cla
verer og endeel nye piber og over alt indvortes 
renoveret...«.361 Instrumentet synes indtil 1751 i 
lighed med forgængerinstrumentet at have stået 
på et †pulpitur i skibets nordøsthjørne. Bælgan
lægget, med tre bælge, var anbragt i sakristiets 
andet stokværk i et aflåseligt afskilret rum af 
brædder.362

1751 flyttedes instrumentet efter alt at dømme 
til et †orgelpulpitur i nordre korsarms udvi
delse. Orgelbygger Amdi Worm, København, 
der forestod flytningen, udskiftede samtidig de

tre gamle bælge med to nye, indsatte et nyt kla
viatur og foretog omfattende reparationer af in
strumentets forskellige dele.363 Dispositionen, 
med ni stemmer, opgives således af Worm:

Manual
Principal 4 Fod 
Gedact 8 Fod 
Fliøtt 4 Fod 
Nassatt 3 Fod364 
Octav 2 Fod 
Siefliøtt 1½ Fod 
Cedecema 1 Fod 
Scharff 3 Fag 
Tromet 8 Fod365

Tremulant.366 Klaviaturomfang: C, D, E, F, G, A - 
c’” (45 toner).367 2 bælge, indrettet til trædning.326

Det må antages, at Amdi Worm ud over kon
trakten indsatte en 10. stemme, Sexqvalter.368 
1773-74 repareredes orglet for 50 rdl. af kirkens 
organist, Christen Been. Kirken leverede en 
blyplade til formålet, og organisten bekostede 
selv de øvrige nødvendige materialer (stenkul, 
engelsk tin, loddetin, læder, lim, harpiks samt 
brædder og lægter til stilladset).369 1786 var org
let i så ringe stand, at det var taget ud af brug.214 
Orgelbyggeren Daniel Wroblewsky havde to år 
tidligere erklæret det for aldeles udueligt til re
paration, men til trods herfor lod man organist 
Jens Christensen Been, der havde assisteret fa
deren ved den foregående istandsættelse, fore
tage en tilbundsgående restaurering af instru
mentet 1787-1788. Arbejdet blev sandsynligvis 
udført i samarbejde med organist og kandestø
ber Royer fra Slagelse, om hvem det oplystes, at 
han tidligere havde forfærdiget et positiv.370 
1800 udførte organist Førster en reparation,371 
og 1808 og 181951 foretog Johan Georg Rapp 
henholdsvis en foreløbig istandsættelse og en 
hovedreparation af det brøstfældige instru
ment.372 Istandsættelsen betaltes med midler fra 
Det Patriotiske Præmieselskab, hvis kassebe
holdning man i forbindelse med selskabets ned
læggelse havde besluttet at anvende til anskaf
felse af et nyt orgel.373 Ved centraltårnets ned
styrtning 1827 led orglet nogen skade.374 1847 
søgte man uden held at afhænde det ved offent-
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Fig. 174. †Orgel fra 1848, indtegnet på Vilhelm Tve
des projektforslag o. 1870; topdekorationen og side
felternes buede afslutninger er antagelig Tvedes til
føjelser på tegningen (s. 3181). I NM. - f Organ from 
1848 included in Vilhelm Tvede’s proposed project c. 1870. 
The decoration at the top and the curved edges of the side 

flats are presumably additions by Tvede.

lig auktion, og 1859 solgte man i stedet blypi
berne som gammelt metal.375

3) 1848, med 16 stemmer, to manualer og pe
dal, bygget af Frederik Hoffmann Ramus, Kø
benhavn.376 På samtidigt pulpitur i vestre kors
arm. 1867-71 lå orglet opmagasineret i forbin
delse med kirkerestaureringen.377 Genopstillin
gen på et nyt vestpulpitur blev foretaget 1871 af 
Knud Olsen, København, der samtidig leverede 
en ny facade (jfr. ndf.) og foretog nogle mindre

reparationsarbejder.378   Dispositionen   Kendes 
først fra en optegnelse 1902:379

Hovedværk Overværk Pedal
Principal 8’ Gedakt 8’ Subbas 16’
Bordun 16’ Fugara 8’ Principal 8
Gedakt 8’ Floit 4’ Octav 4’
Octav 4’ Gemshorn 2’ Basun 16’
Qvint 2 2/3’
Octav 2’
Terz 1 3/5’
Trompet 8’

Ved en ombygning 1905, udført af I. Starup, 
København, blev orglet bragt i bedre overens
stemmelse med tidens romantiske klangidealer. 
Dette opnåedes ved at udskifte tre af stemmerne 
og give de øvrige en blødere klang. Det lille 
overværk, der udstyredes med en karakterfuld 
solostemme, Clarinet 8’, blev endvidere ind
bygget i en svellekasse med døre, så organisten 
kunne regulere lydstyrken fra spillebordet. Så
vel de nye stemmer som tidens musikalske re
pertoire krævede en rigeligere vindtilførsel end 
Ramus’ anlæg kunne levere, og derfor blev en 
ny magasinbælg med to pumpebælge anbragt 
oppe i tårnet, på det gamle bælganlægs plads. 
Samtidig blev trædeanordningen forlænget, så 
bælgtræderen fik sin plads på orgelpulpituret og 
ikke længere behøvede opholde sig i det uop- 
varmede tårnrum.380 Dispositionen lød heref
ter:381

Manual I Manual II
Bordun 16’ Gedakt 8’
Principal 8’ Fugara 8’
Gedakt 8’ Clarinet 8’
Flute harmonique 8’                 Fløjte 4’
Viola di gamba 8’
Trompet 8’
Octav 4’
Octav 2’

Pedal
Subbas 16’
Principal 8’
Octav 4’
Basun 16’

En dispositionsoptegnelse fra maj 1918 i I. Sta
rup & Søns arkiv afviger på følgende punkter fra

Manual I Manual II
Bordun 16’ Gedakt 8’
Principal 8’ Fugara 8’
Gedakt 8’ Clarinet 8’
Flute harmonique 8’ Fløjte 4’
Viola di gamba 8’
Trompet 8’
Octav 4’
Octav 2’

Pedal
Subbas 16’
Principal 8’
Octav 4’
Basun 16’
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Fig. 175. †Orgelfacade 1871, tegnet af Vilhelm Tvede 
ligesom det samtidige pulpitur, til Ramus-orglet fra 
1848 (s. 3182). Fot. o. 1918 i Kalundborg by- og egns- 
historiske arkiv. - †Organ case 1871, designed by Vil
helm Tvede, likewise the contemporary organ-loft, for the 
Ramus organ of 1848.

ovenstående: Gamba 8’ og Fugara 8’ er ombyt
tede, Clarinet 8’ er ændret til Obo 8’ (antagelig 
et nyt navn for den samme stemme), og pedalets 
Octav 4’ er erstattet af en Cello 8’. Det er uvist, 
om disse ændringer blev foretaget, eller om der

blot er tale om en skitse til en mindre omdis
ponering.382 1915 udskiftede I. Starup alle org
lets »messsingnåle« eller »messingstikkere«, der 
var blevet sprøde og ustabile på grund af kirkens 
gasbelysning.383

†Orgelfacader. Facaden, der kendes fra Vilhelm 
Tvedes projektforslag o. 1870 (fig. 174), var be
slægtet med andre Ramus-orgler, navnlig det 
lille instrument, der 1864 indkøbtes til Kvinde
fængslets kirkesal på Christianshavn (jfr. DK. 
Kbh. By bd. 6, s. 65 og fig. 53),384 og var uden 
tvivl tegnet af orgelbyggeren. Den bestod af tre 
pibefelter: et stort, rundbuet midtfelt og to la
vere, rektangulære sidefelter, flankeret af pila- 
stre. Facaden var malet og forgyldt.51 Sidefelter
nes buede pibeafdækninger, der ikke harmone
rer med pibeopstillingen, og bladfrisen over den 
profilerede kronliste må antages at være Tvedes 
tilføjelser på tegningen, hvorimod hjørnernes 
stående akantusblade må have hørt til den op
rindelige facadeudsmykning. Orgelhusets sok
kel rummede spillebordet, indrammet af fyl- 
dingsdøre. Med bibeholdelse af sokkelpartiet 
opsatte Knud Olsen 1871 en ny, uindrammet pi
befacade efter Tvedes tegning (jfr. fig. 175). 
Dette arbejde, der var beslægtet med arkitektens 
samtidige orgelfacade i Nyborg kirke, adskilte 
sig fra flertallet af periodens uindrammede or
gelprospekter ved at tilstræbe en visuel virk
ning, der kunne minde om en traditionel, ind
rammet pibefacade. Effekten blev opnået ved at 
anvende en klassisk pibegruppering, bestående 
af et stort centraltårn, to mindre sidetårne og to 
mellemliggende skråfelter, ved at give piberne i 
hvert af tårnene samme totallængde, så mundin
gerne dannede en vandret øvre afslutning, og 
ved at sammenbinde prospektpiberne med en 
ornamenteret prydliste, der fulgte pibegrupper
nes forløb.385 Virkningen understregedes af det 
kraftige, profilerede pibefundament, der for tår
nenes vedkommende afsluttedes nedefter af ud
skårne hængende halvrosetter med akantusorna- 
mentik.386

4) 1920,387 med 20 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Køben
havn, muligvis med genanvendelse af ældre 
dele;388 omdisponeret 1939 af samme firma.389
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Oprindelig disposition:390

Manual I 
Bordun 16’ 
Principal 8’
Flauto maggiore 8’ 
Dolce 8’
Bordone 8 
Ottava 4’
Mixtur 3 chor

Pedal
Violone 16’ 
Subbasso 16’
Cello 8’
Trombone 16’

Manual II 
Quintatøn 16’ 
Principale violino 8’ 
Gamba 8’
Voc celeste 8’

Flauto harm. 8’ 

Bordone d’amore 8’ 

Flauto traverso 4’ 
Tromba 8’

Oboe 8’

Svelle for manual II. Kopler: I 4’-I, II-I, II 16’-I, II 
4’—I, I-P, II-P. 1 frikombination, 3 kollektiver, ge
neralcrescendo, pedalmoderator og rørværksafstiller. 
Klokkespil. Pneumatisk aktion; keglevindlader.391 
Elektrisk orgelblæser.

Omdisponeringen 1939 koncentreredes om ma
nual II, hvor fire dybtklingende romantiske re
gistre måtte vige pladsen for nye barok-inspi
rerede overtonestemmer. Dette manualværk 
havde herefter følgende disposition:392

Manual II
Principale violino 8’
Bordone 8’
Flauto traverso 4’
Quint 2 2/3’
Blokfløjte 2’
Tertz 1 3/5’
Cymbel 3 fag 
Tromba 8’
Obo 8’393

De to manualværker var begge opstillet bag 
frontpartiet; svelleværket, i syd, var anbragt 
oppe under hvælvet, og manualværk I, i nord, 
var placeret en meter over gulvet, med de mind
ste piber inde under svelleværket.394 Pedal vær
ket stod længst mod vest, og bælgen var anbragt 
under hovedværket. Spillebordet, under det 
centrale pibefelt, var sammenbygget med sok
kelpartiet og udformet som et selvstændigt mø
bel med fyldingsgavle.395 På vestpulpituret.

Den enkelt udformede †orgelfacade (jfr. fig. 
176), af eg,396 havde tre felter med piber i pyra-

Fig. 176. †Orgel, bygget 1920 af Th. Frobenius & 
Co.; facaden tegnet af Andreas Clemmensen (s. 
3183f.). Fotografi i Kunstakademiets bibliotek. - 
†Organ built in 1920 by Th. Frobenius & Co. The organ 
case is designed by Andreas Clemmensen.

mideopstilling og udfyldte hele pulpiturets 
bredde. Andreas Clemmensen, der oprindelig 
havde tænkt sig at genanvende facaden fra 1871, 
lod sig muligvis inspirere af denne til at an
bringe vandrette, profilerede prydlister foran 
prospektpiberne.397 Pibefelterne havde ingen 
øvre indramning og afgrænsedes i siderne af 
brede, glatte rammestykker, kronet af udskårne, 
gennembrudte partier med bladornamentik. 
Mellem sokkelens fyldingspanel og pibefacaden 
fandtes en gennemgående, dekoreret liste. Ad
gangen til pulpiturets forreste del skete gennem 
en dør i panelet.398 Beslægtede orgelfacader, teg
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net af Andreas Clemmensen, findes i Imma- 
nuelskirken og Blågårds kirke, København.399

†Musikinstrumenter. Inventaret 1693 nævner 
fire musikinstrumenter, der bruges i kirken og 
skolen: to gamle basuner, en ubrugelig gammel 
bas viol samt en »Smaa Viol«.51

Orgelpulpitur (sml. fig. 176), fra restaurerin
gen 1917-21, efter tegning af Mogens Clemmen
sen, med foldeværksfyldinger i analogi med 
degnestolens. Pulpituret hviler på en bindings- 
værkslignende opbygning, hvori indgår vin- 
duespartier med blyindfattede ruder. I vestre 
korsarm.

†Orgelpulpiturer. Det tidligste orgelpulpitur 
synes at have været opsat i skibets nordøst- 
hjørne med adgang til lektorieprædikestolen, 
jfr. en oplysning fra 1702, da snedker Bertil 
Nielsen betaltes for et tralværk over »orgel- 
værksdøren, som indgår til prædikestolen«.51 
Det er tænkeligt, at pulpituret i stedet for søjle
understøttelse har været ophængt i midtertår
nets nordøstre granitpille. 1751 flyttedes orglet 
med stor sandsynlighed til nordre korsarms ud
videlse »slippen«, hvor det opstilledes på et 
smalt pulpitur, der indtil da hovedsagelig havde 
været benyttet som adgangsvej til det gamle or
gelpulpitur. Siden 1847 har kirkens orgler været 
placeret på pulpiturer i vestre korsarm. Det før
ste opførtes dette år efter tegning af Jens Paul 
Jacobsen, der i sidste øjeblik så sig tvunget til at 
øge pulpiturdybden med ca. 3 alen, idet det vi
ste sig, at det nye orgel ville blive betydelig 
større end forudsat.235 Ved restaureringen 
1867-71 opsattes et nyt vestpulpitur, tegnet af 
Vilhelm Tvede; dettes brystning hvilede på en 
muret væg og bestod, i lighed med skrankerne 
foran stolestaderne, af svære søjler, der bar 
rundbuede arkader.

Salmenummertavler, fra 1800’rnes sidste årti, 
glatte, hvide, med søm til numre af metal. Pro
fileret ramme.

†Salmenummertavler. 1690 skænkede rådmand 
Thomas Jensen tre tavler, som hang ved hver sin 
kirkedør.51 1848 var anskaffet fire nye tavler 
med indskudsnumre400 og en kasse til num
rene,51 vel de samme fire tavler, der forandredes 
1871, samtidig med at en ny udførtes, hvorefter

Melchor Schou & Timm malede dem. 1855 
havde P. W. G. Timm malet nummer på 40 
brikker og året efter to »brædder«, hvorpå på 
begge sider var skrevet: »Altergang« og »Bru
devielse«.53 Ved synet 1897 anførtes, at de siden 
sidste syn anbragte kirketavler virkede forstyr
rende på kirkens dekoration og burde underka
stes forandringer ved kunstnerisk bistand.75

1909 købtes nummertavler med bevægelige tal; 
året efter ønskedes de forlænget 6 tommer og 
indrettet til anbringelse af ti dobbeltsidede ræk
ker salmenumre.

Præsterækketavle (sml. fig. 106), 1948, bestå
ende af små, forskelligt farvede plader, af træ, 
hver med een præsts navn påmalet med forskel
lige bogstavtyper (arkitekt Marinus Andersen). 
I sakristiet.75 †Præsterækketavle. 1863 blev to pla
der med navne malet og forgyldt.53

Lysekroner. 1) (Fig. 177) skænket 24. dec. 1713 
af rådmand Christian Vorndran og hustru tillige 
med 100 sletdl., hvis renter skulle bruges til lys, 
som skulle brænde julen igennem, og til eventu
elle reparationer.401 Barokform med to gange 
seks arme. Indskriften med skriveskrift dækker 
hele hængekuglen: »Gud til ære, hans Huus til 
Prydelse er denne lyse Crone foræret til vor Frue 
Kirche i Callundborg af Raadmand Christian 
Vorndran og hans Hustro Karen Jensdatter Wol- 
ler, dennem og deris Børn til een christelig 
Amindelse. Soli deo Gloria. Anno 1713«. Hang 
1721 i skibet ved magistratens stole,51 og siges 
1869 ligesom endnu 1954 at hænge i koret. 1905 
ønskede Kirkeinspektionen den gamle krone dér 
flyttet til en af korsarmene for at bedre udsynet 
til altret, og at der anskaffedes en lignende i den 
anden korsarm samt, at der ved koret anbragtes 
to kandelabre, men Synet ville beholde den 
gamle krone i koret og anskaffe nye til kors
armene. 1907 blev Synets ønske efterkommet.75 
Nu vestligt i skibet.

2-3) Anskaffet 1831 for indkomne kollekt
penge,89 eller 1907 (sml. nr. 1).75 Barokform 
med to gange seks lysearme, glat hængekugle 
og flakt ørn foroven. I nordre og søndre kors
arm.

4) 1847 (sml. fig. 84), leveret af hofgørtler 
Dalhoff.51 Den usædvanlig store, nygotiske
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Fig. 177. Lysekrone skænket 1713 af rådmand Christian Vorndran og hustru Karen Jensdatter Woller (s. 3184). 
Tegning fra 1901 af Hans J. Holm i forbindelse med ændring til gas, jfr. kronens højre side. I NM2. - Chandelier 
donated in 1713 by Alderman Christian Vorndran and his wife, Karen Jensdatter Woller. Drawing by Hans J.Holm, 1901 
when gas was installed; see right-hand side of the chandelier.

krone har otte lysearme hver med ialt tre lysepi
ber. Desuden otte mindre arme med én lysepibe 
hver. Ophængt i stang leveret 1848 af smed 
Mørch med kugler fra drejer Sørensen,84 malet 
af Melchor Schou & Timm.53 Ophængt midt i 
skibet.

5-6) 1984, sandsynligvis fra en gørtler i Hjør
ring, hvor der indhentedes tilbud foregående 
år.402 I skibets nordvest- og sydvesthjørne.

†Lysekroner. 1) Skænket 1594 af kræmmer og 
borger i Kalundborg, Søren Sørensen.403 1704 
reparerede klokkestøber Claus Nielsen den store
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lysekrone til 12 lys, som hang midt i kirken, da 
den var faldet ned. Efter at kronen en eftermid
dag var faldet ned i stolene ændredes ophæng
ningen 1718. Tidligere var der over hvælvingen 
et reb over en bjælke, i stedet bekostedes en 
jernbolt med krog, ring og split til at hænge 
lysekronen i.51

2) Skænket pinsen 1698 af byfoged Niels 
Trudsen Hvid, med fem arme og fem piber. 
Hang over stolene lige inden for vestre kirke
dør.51

3) Skænket juli 1698 af salig Laurids Christen
sen Hesselberg sammen med 100 sletdl., hvis 
renter skulle bruges til lys og kronens vedlige
holdelse.404 Ophængt i koret.

4) 1832, af træ, udført af snedker Lars Nielsen 
og malet af maler Timm. Kobbersmed Rath- 
mann leverede 56 bliklyseplader til den. Op
hængt til gudstjenesten juledags morgen.51

5-10) 1872 betaltes isenkræmmer og galanteri
handler Hendrik Jacobsen, København, for seks 
lysekroner.53

1817 var en lille lysekrone i stol nr. 28 taget 
bort og »indsat« i sakristiet.292

Reparationer omtales ofte, bl.a. loddede 
Christopher kandestøber 1650 »lysekronen« og 
»lysearneb«, og 1656 forfærdigede Jørgen klok
kestøber lysekronen, som var i stykker, 1663 var 
det Niels klokkestøber, der loddede en pibe i 
lysekronen,10 måske den i inventariet 1665 
nævnte lysekrone til 12 lys, som manglede en 
pibe og en plade, antagelig den pibe Niels klok
kestøber leverede 1669, da han også loddede en 
skrue i. I 1700’rne nævnes reparationer ved bl.a. 
gørtler Niels Nielsen, urmager Seerup og guld
smed Perch. 1831 afdrejede og polerede gørtler 
Rathmann en lysekrone og fire stager, og 1847 
reparerede hofgørtler Dalhoff den gamle lyse
krone. I forbindelse med kirkens restaurering 
istandsatte og afpudsede kobbersmed Willum- 
sen 1871 to lysekroner (nr. 1 og 4).51

†Lysearme. 1) 1643 repareredejens klejnsmed 
en lysearm ved prædikestolen,53 som 1665 op
gives at være af messing med én pibe.10 Nævnt i 
inventariet 1721,51 »forhøjet« 1795213 og fjernet 
senest 1817, da en lysearm i stol nr. 33 blev taget 
ned og opsat ved prædikestolen.51

2) 1652, skænket af Karen Holsters,89 mulig
vis den messingarm med to piber, der 1665 om
tales over borgmesterstolen10 og igen 1721, 
172951 og 1790.213

3) 1697, skænket til påske af borgmester Bag
ge Laugesen Roed, omtalt 1721 som en lille lyse
arm med én pibe over en lille stol inden for østre 
kirkedør.51

4) 1702 reparerede Claus (Nielsen) klokkestø
ber armen på den lysearm, der hang i koret.51

5) 1721, skænket af Jens Lund, lille, af mes
sing, ved den yderste stol på nordre pulpitur.51

6-7) 1729 nævnes en messinglysearm med én 
pibe ved orgelværket samt en med to piber ved 
stolen lige overfor borgmesterstolen.213 Sidst
nævnte eksisterede endnu 1790.51

8) 1817 anføres en lysearm i stol nr. 27.89

1820 fik kobbersmed Brock betaling for 22 store 
†lyseplader eller lampetter samt nogle små plader, 
og 1835 købtes 50 lyselampetter, formentlig ly
searme.51

1856 betaltes T. Aabye for otte nye lampetter 
af messing i stedet for de 56 uanstændige lysepi
ber af simpelt blik,405 som blev solgt på auk
tion.406 1861 opregner et inventarium otte mes
sing- og to jernlampetter.53

1859 blev lysearmene på orglet fastgjort. 1872 
leverede kobbersmed Willumsen 200 lyselam
petter (lysearme), og isenkræmmer og galante
rihandler Hendrik Jacobsen på Højbro plads i 
København tre par lampetter.53

1895 var der indlagt gas i kirken, men Synet 
kunne ikke bifalde den måde, hvorpå lednin
gerne var ført og gasarmene anbragt på de fire 
piller og ønskede dem fjernet; først 1903 var 
problemerne løst efter Hans J. Holms anvisning, 
og Synet kunne udtale sin glæde over den måde, 
hvorpå lysekronerne var omdannet til gasind
lægning (sml. fig. 177), og den smukke lysvirk
ning i kirken.75

†Lysebuer. 1817 malede I. I. Timm buen til al
tret og påskrev: »Du bragte Joerden Lys og 
Fred«; det er formentlig den træring, hvorpå ly
sene anbragtes, som man endnu benyttede 1843, 
da der ønskedes en ny lysekrone, fordi den 
gamle gik til grunde ved tårnets nedstyrtning.52 
Efter lysekroner samt messing- og jernlampet
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ter opregner inventariet 1861 tre †træbuer til 
lys.53

†Lygter. 1683 satte en lygtemager horn i kir
kens lygte, og 1746 bekostedes en til at gå i tår
net med i stedet for den gamle; den opbevaredes 
hos klokkeren.511817 nævnes to håndlygter i sa
kristiet.213

Kirkeskib (sml. fig. 84) ophængt 1921, firma
stet bark, »Esbern Snare«, model af skoleskibet 
Viking fra 1907. Bygget og skænket af lokomo
tivfører Jessen.407 Vestligt i skibet.

†Ligbårer. 1653 fik snedker Niels Poulsen be
taling for at reparere den gamle ligbåre og for en 
ny, som Mads maler sværtede, og 1656 gjorde 
Peder Villadsen to nye bårer, hvortil brugtes fir
skårne fyrredeller, kønrøg og hornlim. Klejn
smeden Niels Pik reparerede 1681 den store lig
båre, hvis ene side var ganske løs. 1712 anskaffe
des igen en ny ligbør, som Rasmus snedker la
vede. Inventarierne 1721 og 1746 opregner to 
store og en lille ligbåre; sidstnævnte år stod de i 
S. Olai kirke og nævnes senere kun 1755 i for
bindelse med en reparation ved snedker Jens Ba
strup.51

Tårnur, elektrisk. Det tidligere ottedagsur er 
udført af mekanicus Johannes Friis i København
1821 (jfr. messingplade på værket). Dettes jern
ramme (længde 150 cm, bredde 69, højde 136) 
har otte lodrette stivere, og er samlet med mø
trikker. Stiftsgang (opr. hagegang) med kvarter- 
og timeslagværk, det førstnævnte anbragt i den 
ene ende af værket, lige ud for urskiven, med 
stilleskive og viserværk, der har haft time- og 
minutvisere. Alle tre værker har hver især fire 
aksler i hinandens forlængelse. Messinghjul. 
Udløsningerne er konventionelle. Ca. 275 cm 
langt jernpendul med stor linse. Jernlodder. På 
værket ser man endvidere, at det er repareret og 
forandret af »Uhrmag. Christian F. Thyme Kal- 
lundborg 1834« og af »Chr. Thyme 1913«.

Johannes Friis’ ur synes aldrig at have været 
en succes. Allerede 1822 maatte han til Kalund
borg for at reparere uret. 1830408 og i de føl
gende år var der stadig problemer med værket, 
men Friis havde åbenbart ikke stor lyst til at be
skæftige sig mere med det. 1834 måtte den 
ovennævnte Thyme istandsætte uret.

Det rummelige urhus synes at være fra 1821. I 
østtårnet.

Urskiven på det østre tårn er sort med for
gyldte romertal og visere.

†Tårnure. Et tårnur omtales tidligst 1621, da 
Rasmus sejermager reparerede det, mens Peder 
Suarffuer (svarver, dvs. drejer) udførte to blok
skiver til lodrebene, og mester Rasmus Eliasen 
ordnede hammeren til kvarterslagværket. 1626 
fornyede Rasmus klejnsmed nogle hjul, og igen 
1628 udbedrede han uret, da Christian Orgel
mester havde forsømt det. Der blev endvidere 
bragt kul op til sejerværket (for at det kunne 
fungere i frostperioder, jfr. DK. Århus s. 651 
note 487). 1631 faldt et af de store lodder ned på 
hvælvingen, lige over altret, hvorefter sejerma
geren istandsatte værket.51 1641 renoveredes det 
af Jacob Brun i København.

1643-45 blev spidsen over tårnets urskive for
nyet.409 Igen 1655 og 1661 repareredes uret af 
Heinrich sejermager fra København, og 1665 
rengjorde og ordnede Søren sejermester fra Hel
singør det store sejerværk, der havde kvarter- 
og timeslag, som slog dels på en †klokke i tår
net, dels på to små †klokker nede i kirken.10 
Tømrermester Oluf Sørensen fik 1672 betaling 
»for Opgangen at Klæde som Lodderne gaar ne
der...«. Samme år blev der opsat en ny urskive, 
og sejermester Niels Jespersen gjorde »Haand 
og Maane« på viserne, som blev forgyldt af Lo
rentz Rytter. Skiven maledes af Matz Jensen.51 
1703 blev solskive og viser omgjort og repareret 
af snedker Søren Rasmussen og Morten Maler.

1706 forbedredes værket af Tobias Ramsemer 
fra Helsingør, som forpligtede sig til straks at 
rejse til Kalundborg, hvis der var problemer 
med værket. Rasmus Sørensen lavede en træsol
skive i tårnet (!) til efterretning for den, der 
stillede sejerværket. Allerede året efter fik urma
ger Hans Pedersen på Østrupgaard (det senere 
Lerchenborg, der ejedes af Carl von Ahlefeldt) 
160 rdl. (240 sletdl.) for et nyt tårnur. »Det 
gamle Sejerværk, som var aldeles udøgtig, be
kom Urmageren«. Snedker Rasmus Sørensen 
opsatte et nyt urhus, da det forrige var for lille 
og ubekvemt, desuden »et Hus til Perpendiku- 
len«, og Jacob Rasmussen Dreyer gjorde tre ski-
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Fig. 178. Klokke nr. 1 støbt 1502 (s. 3188). NE fot. 
1982. - Bell no. 1 cast in 1502.

ver til det nye sejerværk. 1739-40 forvoldte en 
voldsom storm skade på urskiven, hvorefter 
maler Friderich Danielsen sørgede for fornyel
sen. 1775 leverede snedker Niels Mortensen en 
ny skive, mens Thage Algreen malede den og 
forgyldte tallene,51 »efterdi det for de rejsendes 
Skyld er nødvendigt«.410 Værket var til repara
tion 1759, 1778 og 1784 hos urmager Seerup, 
men byen var så utilfreds med det, at man 1787 
betalte ham 230 rdl. for et nyt urværk,31 som 
skulle gå 34 timer i stedet for det gamle, som gik
12 timer, og slå kvarter og timeslag både oppe i 
tårnet og nede i kirken. Der ville blive anbragt 
støbte metalbøsninger ved tappene. 1808 repare
rede urmager B. Bonnesen værket, men arbej
det kritiseredes 1809,214 og 1811 var uret uefter
retteligt. Selv om det 1815 blev istandsat for 138 
rdl., behøvedes 1819 et nyt ur.197

†Urkiokker. 1673 købtes ståltråd til registrene, 
som gik fra de store klokker til de to små klok
ker i koret. I inventariet 1721 og igen 1729 om
tales to små klokker bag altret, der slog timer og 
kvarter.51 Endnu 1861 nævnes de to klokker bag 
altret.53

Klokker. 1) (Fig. 178) 1502. Tvm. 68cm. Om 
halsen, mellem dobbelte profillister, indskrift 
med minuskler: »Aue Maria gra(tia) plena d(e)us 
tecu(m) mdii« (Hil dig Maria fuld af nåde, Her
ren være med dig).411 På slagkanten to og over 
den een liste. Klokken, der af Uldall er henført 
til Olaus Benedicti,412 benævnes 10-klokken. 
Den synes altid at have været den mindste af de 
to i østre tårn, hvor den stadig hænger,413 i slyn- 
gebom.

2) (Fig. 179) 1702, omstøbt af †klokke nr. 2, 
den såkaldte Knudsklokke eller 12-klokke. Den 
nye klokke, som Steffen Scherrenbein støbte, 
vejede 7 skippd., 11 lispd. og 5 pd. 414 Tvm. 125 
cm. Om halsen lister flankerende tomt skrift
bånd, hvorover smallere bladbort, mens der ne
denunder er en bredere. Indskrift med reliefver
saler på den ene side af klokkelegemet:

»Anno 1699 d: 12 novemb(er)
Til sorg jeg ringtes for 
Kong Christian dend Femte 
Saa jeg falt ned og brast 
Og Ald min klang forglemte 
men i Kong Friderich dend fierdes 
Lefve tid jeg er igien omstøbt 
Ved kierkens Forsvars Flid 
Aar MDCCII dend 25 May 
af Steffen Skerrenbein.«415

På den anden side ses Frederik 4.s kronede mo
nogram indrammet af palmegrene. På slagkan
ten een og over den to spinkle lister. Hankene 
har masker. Klokkestøberen blev hentet til Ka
lundborg for at finde et sted til støbningen, kon
ferere om materialeanskaffelse mm., og i april
maj blev klokken, ligesom †nr. 2, støbt på 
S. Olai kirkegård. Formen stod i en grav muret 
af Flensborgklinker; til brændsel købtes tørv, 
trækul og brænde, og der anskaffedes voks til 
bogstaverne. Der ansattes to mand i otte nætter 
til at holde vagt ved ovnen og senere klokken, 
da den var støbt. En del af betalingen fik stø
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Fig. 179-80. Klokker. 179. Nr. 2 støbt 1702 af Steffen Scherrenbein, København (s. 3188). 180. Nr. 3 støbt 1732 af 
Henrik Tessin, København (s. 3189). NE fot. 1982. - Bells. 179. No. 2 cast in 1702 by Steffen Scherrenbein, 
Copenhagen. 180. No. 3 cast in 1732 by Henrik Tessin, Copenhagen.

beren i det tiloversblevne metal. Derudover var 
der udgifter til den nyopsatte klokkestol; tøm
mermand Niels Mickelsen og smedene Jens 
Lauridsen og Niels Adriansen omlagde bjælker 
og lofter samt lavede to lydhuller i tårnet. Klok
ken hang 1759416 og 1881 som nu i nordre tårn, i 
slyngebom.

1795 blev en blok indsat i kirkemuren til at 
binde 12-klokkerebet ved. Tre år senere kom re
bet til at hænge indvendig, da det slog så mange 
ruder ud og var årsag til de fleste udgifter på 
vinduer (sml. fig. 40).51 I forbindelse med tår
nets reparation år 1800 blev den gamle forråd
nede kvist, hvori klokken sad, borttaget.214 Må 
dog være retableret, jfr. fig. 40 og 108.

3) (Fig. 180) fra 1732, da Henrik Tessin i Kø
benhavn omstøbte den gamle 12-klokke (!), der 
gik itu ved ringningen over Frederik IV.s lig.417 
Tvm. 79 cm. Indskrift med versaler på legemet: 
»Jeg brast for Konning Frederik(ch) den(d)

fjerde da den Herre gi(c)k Højstsalig hen at hvile 
Men før jeg heled blef igien Til Ko(iø)benhavn 
jeg maatte hen og g(i)ennem Ovnen ile anno 
1732«. Hang 1759416 og 1881 som nu i nordre 
tårn, i slyngebom.

4) 1938, tvm. 102 cm, med versalindskrift på 
legemet: »Lyksalig det Folk, der har Øre for 
Klang herovenfra« og om halsen, mellem dob
belte rammelister: »Denne Malmklokke skæn
kedes anno 1938 af A. P. Møller, dansk Skibs
reder, og Hustru Chastine, f. Mc. Kinney. Støbt 
af Brønderslev Klokkestøberi«. Slår timesla
gene. Ophængt i østtårnet.

*Klokke. 1870, af stål, med indskriften: »B.
V. G. MDCCCLXX« for Bochumer Verein 
Gussstahlfabrik i Westfalen.418 Dens vægt var 
728 pd.53 Ophængt i østre tårn som afløser for 
†nr. 3. 1939 erstattedes klokken af den eksiste
rende nr. 4 og overflyttedes til Aalholm kirke i 
Københavns stift, som opførtes på denne tid.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 214
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Efter anskaffelse 1984 af en ny her kom den til 
Ganøe kirke i Nigeria.419

†Klokker. 1) 1604, støbt af Jens klokkestø
ber.420 Muligvis identisk med den såkaldte 
Knudsklokke, i så fald omstøbt 1649 af Jørgen 
Hansen, jfr. †klokke nr. 2. Den store klokke i 
nordre spir.

2) 1649, støbt af Jørgen Hansen fra Århus.421 
Ifølge kontrakten indgået 30. maj dette år mel
lem klokkestøberen og borgmesteren, to råd- 
mænd samt kirkeværgen var det en omstøbning 
af Knudsklokken, og støbningen fandt sted på 
S. Olai kirkegård. Den nye klokke skulle have 
samme størrelse og vægt, lyd og resonans som 
den gamle. Hvis dette ikke var tilfældet, og 
klokken ikke kunne stå for den sædvanlige 
prøve, ringen i 24 timer, skulle støberen på egen 
bekostning omstøbe den, hvilket ifølge regn
skaberne blev nødvendigt tre gange. Borgerska
bet forærede ham godvilligt kedelkobber, gry
dekobber, tin og messing samt andre specifice
rede mængder metal, ialt 10 skippd., 8½ lispd. 
og 1 skålpd. inklusiv den gamle klokke, som 
vejede 7 skippd., 7 lispsd. og 6 skålpd. Lens
manden gav 20 rdl., borgmester, rådmænd og 
borgerskab 37 dl. l½ mk. Den nye klokke, som 
udstod sin 24 timers prøve, vejede 9 skippd.10

1665 nævnes en stor klokke, kaldet Knuds
klokken, i S. Knuds spir, 1721 identificeret som 
nordre tårns spir. 1668 blev den store klokke 
omhængt, og det gamle klokkeværk, som sad 
uden på muren, taget ned; senere satte Oluf 
tømmermand et træ i 12-klokken »at ringe den 
både inden og udentil«, og murermester Anders 
Andersen eftermurede et lille og et stort hul i 
Knudstårnet, som det gamle klokkeværk tidli
gere hang i. Om aftenen 12. nov. 1699, da der 
blev ringet over Christian V, faldt den store

klokke, der hang i nordre tårn, ned.51 Allerede 
d. 28. samme måned kom afslag på en ansøg
ning om hjælp fra stiftets kirker til klokkens 
omstøbning.339 1702 lykkedes det i april og maj 
at få klokken omstøbt og »Gud være lovet, lyk
keligt til sit sted i tårnet befordret«. Se nr. 2.

3) 1746, støbt af Friederich Holtzmann, Kø
benhavn. Allerede 1738 noteredes, at den næst
største klokkes omstøbning forestod; den var 
revnet pinselørdag tre år tidligere, og et år for
inden faldt et stykke på 3 lispd. ud. 1746 var den 
såkaldte korklokke, også kaldet den blå klokke - 
i østre tårn - som sejerværket slog fulde slag på, 
og som i øvrigt ikke kendes, nu ganske revnet 
og et stykke faldet af. Derefter fik kaptajn 
Holtzmann på Gjethuset i København betaling 
for at omstøbe klokken.51 1759 siges det at 
fremgå af indskriften, at klokken var ophængt i 
baron og stiftamtmand (Nikolaus) Gersdorff, 
biskop Peder Hersleb og provst (Peder Hansen) 
Paludans tid 1746.416 1814 var slagklokken igen 
revnet, hvorfor den blev gennemskåret af 
Dahm.422 1815 konstateredes, at det ikke havde 
været muligt at finde købere til de to klokker, 
det var tilladt at sælge, og ingen af dem kunne 
undværes; den store var den eneste, der var ret 
tjenlig ved gudstjeneste og til signal ved påkom
mende ildsvåde og lignende, og den anden var 
meget godt brugelig til timeslag.52 Ophængt i 
østre tårn.416 Nedtaget 1869 og sejlet til Køben
havn, hvor den ifølge brev fra arkitekt Vilhelm 
Tvede 1872 nu var blevet solgt. Vægten opgives 
at have været 1376 pd.53 Afløst på sin plads i 
østre tårn af *klokke.

To klokkestole, fra 1870,53 af eg, begge til to 
klokker, med krydsbånd under klokkerne og 
dobbelte skråstivere (sml. fig. 116). I østre og 
nordre tårn.
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Fig. 181. Øvre del af gravsten nr. 18 fra 1784, sml. fig. 205. Den opstandne Kristus flankeret af basunblæsende 
engle (s. 3223). NE fot. 1986. - Upper part of tombstone no. 18, c. 1784 (cf. fig. 205). Christ resurrected flanked by 
chernbim sounding trumpets.

GRAVMINDER

Indledning. Vor Frue kirke i Kalundborg indtager, 
også hvad gravminder angår, en særstilling i forhold 
til de fleste andre af landets købstadkirker. Det for
holdsvis lille kirkerum med dets smalle gange lev
nede kun plads til en begrænset mængde begravelser, 
og de borgere, der ønskede sig et standsmæssigt 
gravsted, måtte allerede i 16- og 1700’rne som regel se 
sig nødsaget til at anlægge dette ude på kirkegården. 
Bortset fra de attraktive og hurtigt udtømte mulig
heder for at indrette begravelser i sakristiet og i det nu 
forsvundne våbenhus var kirkegården reelt det eneste 
sted, en velhavende borgerfamilie kunne sætte sig et 
minde for eftertiden, hvis man da ikke som enkelte 
familier valgte at indrette sig ved S.Olai kirke, hvor 
størstedelen af byens jævnere befolkning blev begra
vet. Gravstenene dominerer derfor blandt kirkens 
gravminder, men især i 1700’rne gav denne særlige 
situation endvidere anledning til anlæggelse af større 
begravelsessteder og monumenter udenfor kirken. På 
mange måder foregriber disse anlæg den ændring af 
kirkegårdenes udseende, der i resten af landet først 
fandt sted, efter at forordningen af 1805 stort set ude
lukkede begravelser inde i kirkerne.

I den følgende gennemgang af Vor Frue kirkes 
gravminder er der derfor efter redegørelsen for epita
fier, gravsten og begravelser indskudt et afsnit om 
disse tidlige mindetavler og begravelsesarrangemen- 
ter på kirkegården, før de egentlige kirkegårdsmonu- 
menter fra 1800’rne beskrives.

Om middelalderens gravlæggelser er så godt som 
intet fremkommet. Kirken har aldrig været under
kastet en egentlig arkæologisk undersøgelse, og i dag 
kendes blot en middelalderlig *gravflise, hvis pro- 
veniens er usikker, og en *gravpotte fundet på kirke
gården. Heller ikke de skriftlige kilder har kunnet 
bidrage til en øget viden om gravminderne i kirkens 
første 3-400 år.

Fra 1500’rne eksisterer et epitafium og en enkelt 
gravsten, mens kilderne med oplysninger om de øv
rige gravminder fra dette århundrede stadig er tem
melig sparsomme. Derimod er de usædvanlig oply
sende, hvad angår 1600’rnes og især 1700’rnes grav
minder. Af disse er størsteparten af epitafierne be
varet, mens kun en mindre del af gravstenene over
levede 1800’rnes omflytninger og restaureringer. I 
samme århundrede udryddedes også ethvert synligt
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spor, der måtte have været af begravelser i kirken, 
ligesom størstedelen af 1700’rnes begravelsesarrange- 
menter på kirkegården gik tabt. 1800’rnes egne kirke- 
gårdsmonumenter blev hovedsagelig opstillet på 
S. Olai kirkegård, der siden 1831 helt overtog rollen 
som byens hovedkirkegård fra Vor Frue kirke, hvor 
den sidste gravlæggelse fandt sted 1886423 (jfr. s. 
3027f.).

De fa gravminder ved Vor Frue kirke er derfor kun 
et tilfældigt udvalg i forhold til den mængde, der i 
tidens løb er bortkommet. Mange af disse for
svundne gravminder, men naturligvis ikke dem alle, 
har det været muligt at identificere ud fra de gode 
skriftlige kilder, som er overleveret fra 1700’rne. 
Disse kilder bidrager også til vor viden om århundre
dets gravskik og den særlige variation, der kende
tegnede Kalundborg, ligesom de rummer et væld af 
personalhistoriske oplysninger, som det har virket 
hensigtsmæssigt at viderebringe i et vist omfang.424 
Eksempelvis fremgår det bemærkelsesværdige for
hold, at apotekerprivillegiet hele tiden erhverves gen
nem hustruerne (†gravsten nr. 55), jfr. også farverfa
milien (†gravsten nr. 58).

EPITAFIER OG MINDETAVLER
Af de i kilderne omtalte otte epitafier er syv endnu 
helt eller delvist bevarede; de fire ældste, fra 15- 
1600’rne og alle af træ, hænger stadig i kirken, to 
(hvoraf det ene i brudstykker) er på Kalundborg Mu
seum, mens en mindetavle af sten fra o. 1727 ligger på 
kirkegården. En lignende mindetavle, fra 1762, har 
aldrig hængt som epitafium i kirken, men indgik som 
led i et †begravelsesarrangement på kirkegården og er 
derfor beskrevet der.

Med vekslende udeladelser, som der nok ikke skal 
lægges for stor vægt på, er det disse samme epitafier, 
der går igen i de topografiske beskrivelser og de øv
rige skriftlige kilder fra 17- og 1800’rne, når bortses 
fra Siersteds lille epitafium (nr. 4), der givetvis har 
henlevet en overset tilværelse i sakristiets inderste 
rum. Epitafiernes oprindelige placering i kirken an
gives først mere præcist 1859 i Fr. Algreen-Ussings 
noter til Efterretninger om Kalundborg (1869). Ad
skillige omflytninger havde fundet sted inden da, 
som i 1822, da fire unavngivne epitafier blev taget 
ned og indmuret andre steder,425 og ikke mindst efter 
midtertårnets sammenstyrtning 1827, der antagelig 
gav anledning til, at epitafierne stort set alle bort
fjernedes for en længere periode.426 1868 blev kirkens 
mindeplader udflyttet (formentlig dog ikke Siersteds) 
på grund af den forestående hovedistandsættelse,53 og 
efter denne var det 1871 hensigten at ophænge dem 
igen på dertil udsete steder.427 Efter alt at dømme 
skete dette kun for tre af epitafiernes vedkommende,

der til gengæld ved samme lejlighed blev restaureret 
med maling og forgyldning.53 Allerede på ældre foto
grafier ses de i kirken bevarede epitafier på deres nu
værende plads.

1) 1578. Citzil lens Daater, †25. sept. 1578, 20 år 
gammel.322 Sortmalet tavle, af træ, i enkel pro
fileret ramme med lidt forgyldning, 106x81 cm. 
Tværskrift med gyldne versaler begyndende et 
stykke nede på tavlen. På dens øverste del ses et 
krucifiks og til venstre for det et våbenskjold 
hvori bomærke flankeret af initialerne IH. Her
over sammenskrevne versaler: AG LM NZ og 
SW. Til højre for krucifikset er afdøde malet 
knælende og over hende XV OT VG (G er spejl
vendt) og LH XV CI.

Epitafiet er nævnt første gang o. 1750326 og 
igen 1762,289 men da med fejlagtigt patronym. 
1788 beskrives det som »et bræt på et af hjør
nerne i kirken«,428 mens placeringen 1859 an
gives at være over indgangen på den søndre 
side.429 Formentlig blandt de tre epitafier, der 
blev restaureret og genopsat 1871, selvom det 
ikke nævnes i indberetningen 1881. På et ældre, 
udateret fotografi ses epitafiet på sin nuværende 
plads på søndre korsarms endevæg, hvor det 
formodentlig også befandt sig 1920430 og 
1940,431 da placeringen blot blev angivet som 
søndre korsarm.

2) (Fig. 182) 1621, Hercules Øuerbergh (køb
mand og kirkeværge), død senest 1621,432 da det 
opsattes af hans efterlevende hustru og børn.

Epitafium af træ, med renæssancens arkitek
toniske opbygning bestående af storfelt med 
maleri flankeret af hermer og nyere diminutive 
vinger samt postamentfelt og frise, og derover 
topstykke, hvis gavl mangler, ligesom et hæn- 
gestykke må være gået tabt. Snitværket er for
mentlig udført i Anders Nielsen Hatts værksted 
i Roskilde.433

De karakteristiske fritstående hermer i storfel
tet står under udtrukne volutkapitæler; de bærer 
henholdsvis en brudt søjle som symbol på 
Styrke (til venstre) samt spejl og slange om ar
men for Klogskab, jfr. paralleller blandt værk
stedets arbejder som f.eks. altertavlen og prædi
kestolen i Grandløse (s. 210 med fig. 11b og fig.
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Fig. 182. Epitafium nr. 2 over købmand og kirkeværge Hercules Overberg, opsat 
1621 af hans efterlevende hustru og børn (s. 3192). Pacht og Crone fot. - Wall 
monument no. 2 for Hercules Overberg, merchant and churchwarden, put up in 1621 by his 
surviving wife and children.

12) og prædikestolen i Ubby (s. 1567f. med fig. 
36-38). Hermernes beslagværksprydede skafter 
er behængt med frugter og har nederst diamant- 
bosse, som genfindes på piedestalerne derunder. 
Postamentets hængekonsoller bærer samme or
nament og løvehoved samt årstallet 1621 ind
skåret på den kvartrunde, fladsnitprydede po- 
stamentbjælke derimellem, som det er alminde

ligt i værkstedets produktion og bl.a. genfindes 
i et af de få andre kendte epitafier derfra, nemlig 
Christian Gyldenstjernes fra 1622 i Roskilde 
domkirke (DK. Kbh. Amt s. 1992 med fig. 600). 
Dér ses også de to små putti, der pryder gesim
sens krumknægte, og som bærer henholdsvis 
søjle (til venstre) og kors. Topstykkets lille ma
leri indfattes i en arkade med såkaldt dukatmøn-
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ster af skællagte skiver med dråbeformet ned- 
hæng (jfr. altertavlen i Grandiøse s. 210 med fig. 
9 og alterbordsforsiden i Tuse s. 604 med fig. 
23), og det flankeres af små hermer, skåret som 
storstykkets, men uden attributter. I topstyk
kets vinger er udskåret karakteristiske havfrue- 
lignende halvfigurer, som symboliserer Tro og 
Retfærd med henholdsvis oblat(?) og bæger (til 
venstre) samt sværd (kun skaftet bevaret) og 
vægt, og på dets gesims ses konsoller med eng- 
lehoved over tandsnit.

Afdæmpede farver. Der er brugt rødt, grønt 
og sort med forgyldning. Hermerne har naturlig 
karnation. Indskrifterne er malet med gylden 
fraktur på sort bund, i storfeltets frise: »Wi lef- 
fue eller wi dø daa er wi Herres«, og i topstyk
kets frise: »Hodie mihi cras tibi« (i dag mig, i 
morgen dig).

Storfeltets maleri, 80x67 cm, olie på træ, viser 
Kristus på korset, omgivet af syv personer i hel
figur. De er i trekvartprofil vendt mod korset og 
knæler med foldede hænder på grønne puder 
med rød kant. Til venstre for korset en gråhåret 
mand med hageskæg, klædt i sort kappe med 
pibekrave og bag ham to drenge med blondt hår 
og i lignende dragt. Til højre to kvinder bag to 
små piger, alle i sorte dragter med hvidt for
klæde, hvidt hovedlin og udstående pibekraver. 
I baggrunden et bjerglandskab.434 Maleriet i 
topstykket, olie på træ, viser en gammel, hvid
skægget mand i helfigur, en face, stående med 
en kurv(?) på ryggen og højre hånds to fmgre 
løftet mod en siddende, nøgen skikkelse med 
ryggen til.

Epitafiet omtales o. 1750326 og 1762289 uden 
angivelse af placeringen. Denne fremgår først 
1859, nemlig »i væggen bag dåben«,322 dvs. i det 
nordre tårn, jfr. en anonym beskrivelse fra 
samme år. Epitafiet må have været blandt de tre, 
der blev restaureret 1871 og genopsat i kirken, 
hvor det 1881 sås »i partiet mellem det søndre 
tårn og midttårnet«. På ældre fotografier ses det 
i søndre korsarm, hvor det endnu hænger, på 
østvæggen over indgangsdøren.

3) (Fig. 183) 1661. Lauritz Nielsøn Gram, hø
rer i Calundborg skole i 5½ år, derefter evangelii 
medtjener her på stedet 23 ½ år (†16. maj 1661).

Epitafiet bekostet og opsat af den fornemme 
matrone Maren Pedersdaater. Da de havde avlet 
fem børn tilsammen, da er den salige mand i sit 
alders 61. år, men den salige kvinde i (sit 64.) år 
(1663) i Herren hensovede og forventer begge 
en glædelig opstandelse til det evige liv. Sam
hørende med †gravsten nr. 8, og †lukket begra
velse nr. 4. Jfr. de to †gravsten på Vor Frue kir
kegård over døtrene Berte og Birgitte (nr. 5 og
20) samt stenen i Røsnæs over datteren Elisabeth 
Sophie, g.m. digterpræsten Lauritz Olufsen 
Kok (s. 1368f. med note 65).

Ottekantet trætavle, (105)x(99) cm, i udad- 
skrånende ramme med fladsnit, skiftevis rund
buede arkader og diamantbosser kombineret 
med halvcirkler, inden for en profileret yder
kant.

Indskrift med gylden fraktur på sort bund i en 
fladoval kartouche på tavlens nedre del efter
fulgt af en række initialer: »S(alig?). B(erte). 
L(auritz). D(atter)., L(isbeth). S(ophie). L(au- 
ritz). D(atter)., B(irgitte). L(auritz). D(atter)., 
H(elvig). L(auritz). D(atter).« og sentensen 
»Mors parcit nulli« (Døden skåner ingen).

Over kartouchen er Lauritz Nielsen Gram og 
den således navngivne familie vist stående under 
de søjlebårne, hvidkalkede hvælvinger i Vor 
Frue kirke, alle i helfigur med foldede hænder 
foran brystet. Gram står alene til venstre, vendt 
i trekvartprofil mod tavlens midte, med langt 
gråt hår og fuldskæg, klædt i ornat med pibe
krave. Til højre ses hustruen og de tre ældre dø
tre, ligeledes i trekvartprofil. Til venstre for Ma
ren Pedersdatter og ved hendes fod er yderligere 
to børn, der må være døde som små.431 Skil
dringen af kirkerummet er søgt konstrueret per
spektivisk med et forsvindingspunkt, der stort 
set befinder sig på alterbordet i billedets bag
grund. Søjlernes trapezkapitæler og todelte 
skafter med ring på midten lader ingen tvivl 
om, at det er Vor Frue kirkes indre, vi ser, og 
maleriet skal da også have haft betydning ved 
kirkens sidste restaurering af hvælvingerne (jfr. 
s. 3095). Kun få detaljer indgår i beskrivelsen af 
rummet, heriblandt alterbordet med hvidt 
klæde og to stager, hvorover en altertavle, der 
med lidt god vilje kan ligne Lorentz Jørgensens
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Fig. 183. Epitafium nr. 3 bekostet og opsat 1661 af Maren Pedersdatter, over hører i Kalundborg skole Lauritz 
Nielsen Gram, †1661 (s. 3194). NE fot. 1995. - Wall monument no. 3 commissioned and installed in 1661 by Maren 
Pedersdatter, for Lauritz Nielsen Gram, †1661, master at Kalundborg School.

på det tidspunkt ganske nye tavle (fig. 144). På 
gulvet i gangen op til koret er endvidere afbildet 
en hvid gravsten — en besynderlig detalje, der 
næppe kan forklares på anden vis, end at det er 
Grams egen sten, der således henvises til 
(s.d.).435 Det er foreslået, at epitafiet skulle være 
malet af den Johan Kontrafejer, der 1660 fik be

taling for at anstryge en knop på et af kirkens 
spir,436 men denne tese kan ikke afgøres, bl.a. 
fordi der ikke kendes andre arbejder fra hans 
hånd.

På epitafiemaleriet ses endnu mellem Gram 
og hans hustru spor af det sortmalede trækors, 
der ved restaureringen 1871 blev påsømmet tav
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len og udstyret med en romansk Kristusfigur af 
forgyldt malm. Den mærkværdige konstellation 
bemærkedes første gang 1881 og foresloges 1899 
ophævet, hvilket skete året efter, da trækorset 
fjernedes, og Kristusfiguren opstilledes på alter
bordet (jfr. s. 3157).437

Epitafiet nævnes adskillige gange i løbet af 
1700’rne,438 men dets placering fremgår først, 
omend tvetydigt, 1859, henholdsvis »på kirkens 
nordvestre væg, ind mod det vestre tårn« og i 
væggen »imellem kirkens vestlige gang og ko
ret«.322 Ganske givet blandt de tre epitafier, der 
1871 blev restaureret og genopsat. 1881 i nordre 
tårn, eller som det udtrykkes 1898: i nordre 
korsarm,430 hvor det stadig hænger over nord
døren.

4) (Fig. 184) 1695. Niels Nielsen Siersted, for
dum borgmester i Callundborg og forvalter 
over Callundborg Gård og Gods (*1630, 
†3. marts 1695), med sin kære hustru Anna 
Hansdaatter (*1663, †1736). Anno 1695. Sam
hørende med †lukket begravelse nr. 8. Borgme
ster Siersted var 1. gang (1678) g.m. Sophia Ele- 
onora Andersdatter (†gravsten nr. 19). 1688 gif
tede han sig med Anna Hansdatter Tvede, som 
altså overlevede ham næsten 41 år og var 2.° 
(1711) g.m. borgmester Niels Caspersen Vale- 
rius Fedler (jfr. †sygesæt nr. 3).

Den hvælvede høj ovale skrifttavle af sort 
marmor, 63x48 cm, med fordybede versaler, 
indfattes af en sandstensramme, der er udformet 
som en laurbærkrans omgivet af kartouche med 
akantusværk, og hviler på en lille, indmuret 
konsol med skråkant.

Epitafiet var oprindelig opsat i forbindelse 
med Siersteds lukkede begravelse i det lille af
lukke nordligst i sakristibygningen. På grund af 
manglende fornyelse af familiebegravelsen (s.d.) 
blev såvel denne som »det derudi opsatte ziirlige 
epitafium« 1738 overladt amtsforvalter Matthias 
Raben for 50 rdl.51 (†åben begravelse nr. 3). Må
ske er Siersteds epitafium ved den lejlighed taget 
ned, idet det ikke nævnes det næste halvandet- 
hundrede år. Men selvom det 1859 fastslås, at 
der ingen monumenter er i sakristiet,322 omtales 
det ikke desto mindre på dette sted 1898 og
1920,430 og har muligvis hele tiden hængt på sin

gamle plads, men er blevet overset på grund af 
den afsides placering. At der med sakristiet sta
dig menes det lille rum nordligst i bygningen, 
fremgår af fotografi o. 1920, hvor epitafiet ses på 
nordvæggen i dette rum (jfr. fig. 105). 1945 blev 
det foreslået, at epitafiet over borgmester Sier
sted søgtes anbragt i sakristiet, på den sydlige 
væg, og 1948 godkendtes et ikke nærmere be
skrevet forslag om ordning af omgivelserne om 
Siersteds epitafium.75 Mens placeringen 1953 
blot anføres: »i sakristiet«, så kan det i dag kon
stateres, at den påtænkte flytning nok ikke gen
nemførtes, idet epitafiet stadig befinder sig på 
sin plads i det lille rum nordligst i sakristibyg
ningen, på nordvæggen.

*(†)5) (Fig. 185-86) 1700. Thomas Ienssen, 
fordum borgmester i Callundborg (†1O. maj 
1699 i sit 57. år), og hans kære hustru, dydædle, 
nu salige matrone Ingeborg Iensdaatter Hege- 
lund (†1698). Opsat anno 1700 af deres børn og 
arvinger (jfr. †salmenummertavler, skænket af 
Thomas Jensen 1690, da han var rådmand, samt 
†sygesæt i Raklev, s. 1390, muligvis givet 1699 
af Thomas Jensen, der ejede Raklev kirketiende 
indtil dette år, jfr. s. 1376). Ved salg af 6 lispd. af 
kirkens kalk til Peder Andersen, Kalundborg, 
fik kirken 1700 en ekstra indtægt, der blev brugt 
til et epitafium og en gravsten (†nr. 36) på Tho
mas Jensens og kærestes grav.51

Det i dele bevarede epitafium bestod oprinde
lig af en glat, fladoval indskrifttavle (fig. 185b) 
af grålig marmor, ca. 74x87 cm, med fordybet, 
forgyldt kursiv (navne og årstal med versaler), 
hvoromkring antagelig en udsmykket †indfat- 
ning af sandsten, jfr. beskrivelsen af epitafiet 
1859 som et stort monument af marmor og 
sandsten.322 Det er højst sandsynligt, at de seks 
sandstensornamenter og to sandstensfigurer, der
1910 indleveredes til Kalundborg Museum sam
tidig med indskrifttavlen, og som angiveligt 
stammede fra et epitafium, udgør brudstykker 
af den oprindelige udsmykning på Thomas Jen
sens epitafium. Ornamenterne, med mere eller 
mindre velbevaret forgyldning, består af to bu
ketter af store barokblomster, højde ca. 32 cm 
(fig. 185a), to forskellige akantuskapitæler, hen
holdsvis 10 cm højt og 8 cm (fig. 185c) samt to
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Fig. 184. Epitafium nr. 4 fra 1695 over borgmester i Kalundborg Niels Nielsen Siersted, †1695, og hustru Anna 
Hansdatter, †1736 (s. 3196). NE fot. 1986. - Wall monument no. 4 from 1695 for Niels Nielsen Siersted, mayor of 
Kalundborg, †1695, and his wife Anna Hansdatter, †1736.

vaser på firkantet fod og med flad bagside, 24 
cm høje, omvundet med guirlander med sløjfer 
(fig. 185d). Sandstensfigurerne fremstiller sand
synligvis evangelisterne Mattæus og Johannes, 
begge stående i folderige, fodside dragter og 
temmelig beskadigede. Den ene figur (fig. 186), 
70 cm høj, med jernøsken i ryggen, mangler 
ansigtet, venstre arm og højre underarm, lige
som et englebarn, der ved skikkelsens højre side 
rækker et blækhus frem, som symbol for Mat
tæus, er brudt af. Evangelisten er ud over kjortel

iført, hvad der kunne ligne et knappet kjoleliv 
og har som englen forgyldt hår. Den anden fi
gur (fig. 186), 67 cm høj, mangler næsen, begge 
underarmene og højre fod. Johannes bærer en 
kjortel med udfaldende halskrave og forgyldt 
skærf om livet, og han har vanen tro ikke skæg, 
men langt hår, der er forgyldt, ligesom hans 
symbol ved venstre fod, en ørn, der her har tabt 
hovedet. Hvorledes denne sandstensudsmyk- 
ning har været fordelt i forhold til indskrift
tavlen, kan man kun gisne om.439
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Fig. 185b. Indskrifttavle af marmor fra *epitafium nr. 
5 opsat år 1700. NE fot. 1986. - Memorial tablet of 
marble from *wall monument no. 5 put up in 1100.

I 1700’rne omtales epitafiet som et marmore
pitafium og uden angivelse af placeringen. Sam
men med den nøjere beskrivelse af epitafiets ma
terialer 1859 følger også en bestemmelse af dets 
daværende plads, nemlig »lige for« Lauritz 
Grams epitaf (nr. 3), i væggen »mellem den ve
stre og sydlige gang«.322 Ved nedtageisen af kir
kens mindeplader 1868 blev Thomas Jensens 
epitafium givetvis skilt ad og ikke opsat igen, 
idet det ikke nævnes 1881. Det henlagdes snarere 
i sine dele på kirkeloftet, hvorfra indskrifttavlen 
og de bevarede stumper af udsmykningen 1910 
kom til Kalundborg Museum440 (inv. nr.2060, 
2055 A - F ,  2054 A - C ) .

6) (Fig. 187) o. 1727. Simon (Nielsen) Glud,

Fig. 185. Dele af *epitafium nr. 5 opsat år 1700 af 
børn og arvinger efter borgmester i Kalundborg 
Thomas Jensen, †1699, og Ingeborg Jensdatter Hege- 
lund, †1698. Indskrifttavle (fig. 185b) af marmor, or
namenter af sandsten, a. Barokblomster, c. To kapi
tæler. d. To vaser. Endvidere to figurer, sandsynligvis 
evangelisterne Mattæus og Johannes, fig. 186 (s. 
3196). I Kalundborg Museum. NE fot. 1986. - Pieces 
of *wall monument no. 5 put up in 1100 by the children 
and heirs of Thomas Jensen, mayor of Kalundborg, †1699, 
and Ingeborg Jensdatter Hegelund, †1698. Memorial tablet 
of marble (fig. 185b), ornaments of sandstone. a. Baroque 

flowers. c. Two capitals. d. Two vases. Cf. fig. 186.

forrige tolder i Callundborg, *16. okt.1664 i Ot- 
tense, (†17. aug. 1747 i sit 83.år), og hans første 
salige hustru, dydædle Cathrine Rahn, *4. aug. 
1657 i Preds i Holsten, †24. maj 1727 i sit 71. år. 
De har givet et hus til de fattige. Og tolderens 
anden salige hustru dydædle Sophie Schrøders, 
sal. borgmester Lorentz Brases enke, som har 
givet en alterdug, en lod jord i Nyvang og kapi
tal 100 daler til kirken, til latinskolen 100 daler,

Fig. 185d. To vaser af sandsten fra *epitafium nr. 5 
opsat år 1700. NE fot. 1986. - Two vases of sandstone 

from *wall monument no. 5 put up in 1100.
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Fig. 186. Sandstensfigurer fra *epitafium nr. 5 opsat år 1700 (sml. fig. 185), sandsynligvis evangelisterne Mat- 
tæus og Johannes (s. 3197). I Kalundborg Museum. NE fot. 1986. - Figures of sandstone from *wall monument no. 5 
put up in 1700 (cf. fig. 185) probably the evangelists St. Matthew and St. John.

til de fattige 100 daler, at nyde renten årlig af 
efter gavebrevenes indhold. »Det er bedre at 
være ved døren i Guds hus, end lenger boe i de 
u-gudeliges Boelig« (SI. 84, v. 10). Samhørende 
med †åben begravelse nr. 2.

Høj rektangulær mindetavle af rød kalksten, 
128x77 cm, med indskriften i fordybet kursiv på 
et høj ovalt felt i hele stenens bredde. Under ind
skriftfeltet akantusværk og i sviklerne foroven 
to flankerende engle, den ene med basun (til 
højre), den anden fremholdende en krone, men 
beskadiget, idet stenens øvre venstre hjørne er 
brækket af (jfr. samme motiv på en beslægtet 
mindetavle o. 1727 i Mårslet kirke, DK. Århus 
s. 2276 med fig. 36).

Sophie Schrøder, enke efter Lorentz Diderik- 
sen Braes (†gravsten nr. 40), døde efter få måne
ders ægteskab med Simon Glud i oktober 1727 i 
hendes 75. år, og mindetavlen er formentlig ble

vet til omkring dette tidspunkt, ligesom begra- 
velsesstedet i våbenhuset, hvor den opsattes. 
Gluds 3. hustru, Anne Cathrine Pedersdatter 
Thisted, betalte 1751 20 rdl., for at hendes be- 
gravelsessted i våbenhuset og dermed vel også 
epitafiet skulle være urørt til evig tid og efter 
hendes død vedligeholdes af kirken.51 Den ind
murede stentavle i våbenhuset bemærkes o. 
1750,326 og 1754 noteres, at tolder Gluds åbne 
begravelse i våbenhuset tilligemed en sten i mu
ren skulle forblive urørt, med henvisning til ga
vebrevet 1751.441 Medtages i de topografiske be
skrivelser i 1700’rne, betegnet som et epitafium 
eller en sten i muren.442 Endnu 1859 sås minde
tavlen i væggen »i vestibulen uden for den søn
dre dør«,322 men ved udflytningen af kirkens 
mindeplader 1868, og ikke mindst nedrivningen 
af våbenhuset, er den nok blevet lagt på kirke
gården for at forblive der. Den anes sandsynlig-
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Fig. 187. Epitafium nr. 6 fra o. 1727 over tolder i 
Kalundborg Simon Nielsen Glud, †1747, og Cathrine 
Rahn, †1727, samt hans anden hustru Sophie Schrø- 
der, †1727. 1868 flyttet ud på kirkegården (s. 3198). 
NE fot. 1986. - Wall monument no. 6, c. 1727, for Simon 
Nielsen Glud, customs officer of Kalundborg, †1747, and 
Cathrine Rahn, †1727, as well as his second wife Sophie 
Schrøder, †1727. 1868 removed to the churchyard.

vis på fotografi 1909, stadig intakt, blandt en 
række gravsten på den sydøstlige del af kirke
gården, hvor den også 1918 registreredes som 
nr. 3 fra øst.443 1936 var den ved den østlige 
kirkegårdsmur, nr. 7 fra nord,444 og 1975 stod 
tavlen lænet op ad samme, som nr. 8 fra nord, 
med afbrudt hjørne. Siden o. 1978 i en række af 
gravminder på kirkegårdens sydøstlige del, nr. 4 
fra nordøst.

1762. Mindetavle over Rasmus Rasmussen Salten, se 
†begravelsesarrangement på kirkegården nr. 2.

*7) (Fig. 188) o. 1773. Carl Ulrich (Carolus Ul- 
ricus) Amundin, sognepræst ved Kalundborg

kirke (Ecclesiæ Calundanæ) og provst, *15. nov. 
1710 i Kalundborg, fader Hans Amundin (Pater 
Johanne Amundin), kapellan ved Kalundborg 
kirke, moder Helvig Graae (Matre Helvigia 
Graae). †25. febr. 1773, 63 år, efter 36 år i embe
det, og gift med Anna Adelgunda Unruh, 
*(29. dec.) 1718 i Kalundborg, †□ (13. april 
1812). Jfr. de omtalte forældres gravsten (†nr.
60) og epitafium over sønnen provst Hans 
Amundin i Svallerup (s. 1604). C. U. Amundins 
hustru var datter af Peter Mathias Unruh (†grav
sten nr. 57) og begravet på Tømmerup kirke
gård (kirkegårdsmonument nr. 12, s. 1434).

Epitafium af træ, 112x70 (78) cm. Rektangu
lær indskrifttavle med svejfet overkant i arkitek
tonisk ramme bestående af en brudt profileret 
segmentgavl med vandret forlængelse til si
derne, båret af to glatte pilastre, der hviler på et 
højt postament med særskilt skriftfelt. Ramme
værket er stafferet som marmor i grå og hvide 
toner, mens den latinske indskrift står malet 
med forgyldt kursiv på sort bund, ligesom de 
bibelske henvisninger i postamentfeltet.

Amundins epitafium er ikke nævnt i den by
beskrivelse, som hans kapellans og siden efter
følgers søn, Peder Paludan, udgav 1788.428 Først 
1859 omtales det, dels i en anonym beskrivelse, 
hvor det siges at hænge i nordre tårn på vestre 
væg, dels hos Algreen-Ussing, der i sine noter 
fejlagtigt anser det for at være et rigtigt mar
mormonument, hængende i gangen, hvori då
ben står (dvs. sammesteds).322 Han medtager det 
da heller ikke i sin bog om Kalundborg. Epita
fiet blev sandsynligvis ikke genopsat efter ned
tageisen 1868, men skrifttavlen sås 1881 henstil
let i søndre tårns andet stokværk. 1910 kom 
Amundins epitafium fra kirkens loft til Kalund
borg Museum440 (inv. nr. 2059).

†Epitafium, 1661. Ole Jørgensen, rådmand, 
†1658, Niels Jørgensen, borgmester, †1660,445 og 
begges efterlevende enke Maren Andersdatter, 
som lod det opsætte 1661 og selv døde samme 
år. Epitafiet beskrives o. 1750 som værende af 
sten,446 men er i de øvrige topografiske beskri
velser blot nævnt,447 1788 betegnet som forfal
dent.428 Det er 1869 medtaget blandt de mindes
mærker, der endnu bemærkes i kirken, men ses
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ikke i de tilgrundliggende noter 1859,322 og er 
sandsynligvis senest forsvundet ved udflytnin
gen af samtlige kirkens epitafier 1868.448

GRAVSTEN
Oversigt. Ved Vor Frue kirke ligger 23 gravsten, der 
er mere eller mindre hele eller består af brudstykker, 
som kan identificeres. Derudover befinder en sig (i to 
adskilte dele) i et privathus i byen. For denne ene, 
men også for visse af de andre sten er det sandsynligt, 
i enkelte tilfælde endda givet (nr. 4, 7, 16), at de tid
ligere lå på S. Olai kirkegård,449 hvor nogle hele eller 
brudstykker havde været anvendt som trappesten, 
før de blev overflyttet til Vor Frue kirkegård o.
1930.431

Kun den øvre halvdel af en enkelt renæssancesten 
er bevaret, og de syv sten fra 1600’rne er bortset fra to 
temmelig medtagne alle genbrugt i det følgende år
hundrede, men udsmykningen er stort set ikke æn
dret. Det samme gælder to af de tolv sten fra 
1700’rne, som genanvendtes inden for selvsamme år
hundrede (nr. 9 og 12), den ene nok to gange, sidst 
med nyhugget udsmykning på bagsiden. Disse grav
sten udgør et meget lille og helt tilfældigt udsnit af 
den store mængde sten, der tidligere har befundet sig 
ved Vor Frue kirke.

Fra skriftlige kilder har det været muligt at identifi
cere en del af de mange nu forsvundne gravsten. En
kelte eksisterer som nævnt sådan set stadig men æn
dret til ukendelighed ved genanvendelsen (nr. 14-15, 
17), og det er tænkeligt, at det gælder flere endnu, 
men blot ikke har kunnet påvises. Adskillige andre 
må være blandt de brudstykker, det ikke er lykkedes 
at identificere, og som derfor behandles for sig 
selv.450

Især 1700’rnes kilder er usædvanlig oplysende. Ud
over at man her kan genfinde næsten alle de bevarede 
sten og identificere en stor mængde af de forsvundne, 
far man også af og til indtryk af, hvor mange andre 
der har været. 1704 fortælles for eksempel, at gangen 
fra muren til våbenhuset var belagt med gamle styk
ker af gravsten51 (jfr. et billede malet før 1827, fig. 
81), og i de vigtige lister og specifikationer over grav
sten ved kirken er der som regel en del unavngivne 
eller unummererede blandt de opregnede sten. Den 
ældste af disse specifikationer er fra o. 1733 og nævner 
54 navngivne ligsten på kirkegården og fem unavn
givne, heraf tre sammesteds samt en i våbenhuset og 
en ved borgmesterens stoledør med latin på. Fra 
1734213 er bevaret en liste over forfaldne ligsten på 
kirkegården (dvs. sten som ikke var blevet fornyede 
og derfor var hjemfaldne til salg, jfr. ndf.) og en sten 
ved borgmesterstolen samt en gammel præstesten i 
sakristiet. Den næste generelle specifikation er fra o.

Fig. 188. *Epitafium nr. 7 fra o. 1773 over sognepræst 
ved Kalundborg kirke og provst Carl Ulrich Amun- 
din, †1773, og Anna Adelgunda Unruh, †1812 (s. 
3200). I Kalundborg Museum. EM fot. 1968. - *Wail 
monument no. 7, c. 1773, for Carl Ulrich Amundin, vicar 
of Kalundborg church and rural dean, †1773, and Anna 
Adelgunda Unruh, †1812.

1754441 og opregner 40 navngivne gravsten på kirke
gården samt i kirken fire unavngivne. 1759416 skrev 
kirkens præst, C. U. Amundin, en fortegnelse over 
gravstenene til brug for Hoffmanns Fundationer. 
Hans liste er vigtig (omend i en del tilfælde ukorrekt), 
idet han for 33 stens vedkommende (hvoraf to i kir
ken) noterede sig ikke blot navnene, men også i et 
vist omfang indskrifternes oplysninger om fødsels- 
og dødsår mm. Endvidere nævner han, at de øvrige 
sten i kirken er ulæselige, og at der på kirkegården 
desuden er 15 gravsten (hvoraf nogle ligger over små
børn, nogle op mod muren, nogle er aldeles ulæse
lige) samt fem ligtræer, hvis indskrift formedelst ælde 
ikke kan læses.

De topografiske beskrivelser fra 1700’rnes anden halv
del er mere fåmælte om gravstenene. O.1750226 for
tælles, at der er 48 »opmurede ligsten« på kirkegår
den, mens kun en navngiven sten er værd at agte i 
kirken. 1762289 omtales blot to navngivne sten i kir
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ken, 1764312 43 ligsten og inskriptioner på kirkegår
den, og i Peder Paludans Kalundborgbeskrivelse 
1788428 fortælles kun, at kirkegården har en mængde 
ligsten, og at der i koret er nogle af navn ubekendte 
adelige familier. 1849429 nævnes en del ligsten i kir
ken, den ældste angiveligt fra 1578, og først med Fr. 
Algreen-Ussings byhistorie 1869452 (og de noter fra 
1859-61,322 der lå til grund herfor) er der igen tale om 
en egentlig fortegnelse over gravminderne ved kir
ken, og da er hovedparten af de mange gravsten, der 
sås i 1700’rne, ikke længere omtalt. Ved besvarelsen af 
det til præsterne udsendte cirkulære 1890 vedr. kir
kens gravminder udtaltes, at kun gravsteder over 
mænd og kvinder, der ej var bekendte uden for deres 
snævrere kreds, var bevaret, ligesom ingen monu
menter vakte opmærksomhed vedrørende kunststil 
eller anselighed.423 Endelig findes fra dette århun
drede to værdifulde beskrivelser af kirkens gravsten 
ved skolelærer Chr. Christensen fra 1918453 og 1936454 
samt Nationalmuseets egen indberetning fra 1975.

Udover listerne og specifikationerne fra 1700’rne er 
også kirkens regnskabsbog fra disse år51 meget oply
sende. Her er årligt nedskrevet indtægterne fra be
gravelser på Vor Frue og S. Olai kirkegårde, og er det 
ikke ligefrem nævnt i regnskabet, at der tillige be
taltes for at pålægge eller åbne en gravsten, så frem
går det af betalingen, idet der ifølge begravelsesfor- 
ordningen fra 1682 var ganske præcise takster for, 
hvad jordefæstelse, klokkeringning, ligstenspålæg- 
gelse og -åbning mm. kostede.455 I regnskabsbogen 
er også jævnligt noteret lister over de gravsten, som 
kirken mod betaling havde forpligtet sig til at ved
ligeholde.51 Denne vedligeholdelse bestod bl.a. i ud- 
spækning og opmuring med kalk og teglsten om
kring stenene og opfriskning af indskrifterne med 
kønrøg.456 På kirkeregnskabsbogens første sider 
holdt man endvidere nøje regnskab med, hvilke sten, 
der var blevet fornyede,457 dvs. var betalt for at ligge 
på gravstedet yderligere en periode ud over de 20 år, 
der som regel var inkluderet i prisen for selve på
læggeisen. Ved overgangen til en ny regnskabsbog 
1790 blev den gamles vedligeholdelses- og fornyel- 
seslister fra o. 1755 direkte overført ved indskrivning 
forrest i bogen, men man kan altså ikke af denne liste 
slutte, at stenene stadig var bevarede på grund af de 
gamle fornyelser.458 Enkelte velhavende familier be
talte temmelig anselige summer for, at gravsten 
skulle blive liggende urørt til evig tid og måske end
videre vedligeholdes af kirken. Disse investeringer er 
i nogle tilfælde noteret på selve stenen (nr. 5-6, 9-10, 
15, 18, 22), men i betragtning af den livlige handel og 
vandel, der i 1700’rne foregik med sten, der kun som 
regel, men ikke altid var brøstfældige eller hjem
faldne, er det forståeligt, at man har villet gardere sig.

Det utvetydige formål med udarbejdelsen af de 
ovennævnte specifikationer over ligsten var (bortset

fra Amundins liste) at fastslå, hvad der kunne sælges, 
og hvad der skulle blive liggende, hvilket allerede 
fremgår af den (i øvrigt ofte meget oplysende) vur
dering, der noteredes ved hver enkelt sten.

Den tredje kildegruppe, der har kunnet bidrage til 
kendskabet til kirkens gravsten, er derfor Kalundborg 
bys auktionsprotokoller. Salgslisterne fra de store auk
tioner 1734,459 1749460 og 1755461 nævner de fleste af 
stenene ved den oprindelige indehavers navn, deres 
vurdering, købspris og køberens navn, hvilket har 
haft stor betydning i efterforskningen af de enkelte 
gravstens skæbne. Salget af ufornyede sten var ikke 
blot en ekstra indtægt for kirken, men tillige en gan
ske overkommelig måde for en borger at erhverve sig 
et gravminde og et gravsted på. Punkt 1 i auktions- 
konditionerne var, at ligstenene skulle forblive ved 
kirken, punkt 2 at gravstedet under stenen også til
hørte køberen, punkt 3 at køberen befriedes for be
taling for stenens pålæggelse og siden kun skulle be
tale for åbningen, og endelig at fornyelse først skulle 
betales 20 år efter den sidste begravelse.462

Som det allerede er fremgået, blev denne mulighed 
for genbrug af gravsten udnyttet i temmelig stor ud
strækning i 1700’rne, som det også er tilfældet andre 
steder i landet.463 Ved plakater, trommeslag og ting
lysning på lands- og byting,51 eller endog ved person
lig korrespondance,213 sikrede man sig, at ingen 
slægtninge følte sig gået for nær. Ved genanvendelsen 
nøjedes de fleste købere formentlig med at nedslibe 
den oprindelige indskrift og tilføje en ny, men eks
empler på, at bagsiden blev udhugget med ny ud
smykning, eller at hele stenen nytilhuggedes, findes 
også. Den udbredte praksis med genanvendelse har 
været udgangspunkt for, at auktionernes købere af 
forsvundne sten er noteret som sandsynlige indeha
vere af gravsten, selvom de ikke nævnes andetsteds i 
kilderne. Trods den overvejende sandsynlighed for at 
købte sten er blevet genanvendt, er forsvundne sten 
noteret såvel under den oprindelige indehaver som 
under køberen.

Genbrugsprincippet trivedes kun i en vis årrække 
og har næppe været gældende ved de auktioner, der 
afholdtes over hjemfaldne gravsten 1770,464 1805465 
og 1818.466 Tværtimod var det ved de to sidste en be
tingelse, at de købte sten bortførtes fra kirkegården. 
1805 fandtes der, måske af samme årsag, ingen lieb
havere, men 1818 må en del ukendte sten være blevet 
fjernet.

Denne »oprydning« må være fortsat de følgende 
år, men har kun sat sig spor i kilderne ved udgifter 
(som i 1805 og 1818) til avertissementer om indkal
delse af ejere til forfaldne ligsten i henholdsvis 1812,467 
1839 og 1851-53.468

De mange oplysninger fra ligstensfortegnelserne, 
kirkeregnskabsbogen og auktionsprotokollerne har i 
en del tilfælde gjort det muligt at fastsætte gravstene
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Fig. 189. Gravsten nr. 1 fra o. 1552 over befalingsmand på Kalundborg slot Knud Pedersen Gyldenstjerne, †1552, 
og Sidsel Ulfstand, †1575 (s. 3204). NE fot. 1986. - Tombstone no. 1, c. 1552, of Knud Pedersen Gyldenstjerne, 
non-commissioned officer at Kalundborg Castle, †1552, and Sidsel Ulfstand, †1575.

nes fremstillingsår mere nøjagtigt end den vanlige da
tering efter dødsåret i indskriften. Kirkeregnskabs
bogens indførelser af betaling for pålæggelse mm. er 
her meget præcise, ligesom sådanne oplysninger også 
kan fremgå af specifikationerne. Ud fra auktionspro- 
tokollerne er købsdatoen sat som tidspunktet for gen
anvendelsen, med mindre noget taler herimod.

De skriftlige kilder fra 1700’rne viser tydeligt, 
hvorledes langt hovedparten af gravstenene i denne 
periode og århundredet forud er blevet lagt ude på 
kirkegården fra første færd, idet den i resten af landet 
udbredte skik at foretrække den fornemmere place
ring inde i selve kirken ganske enkelt ikke har været 
mulig for særlig mange på grund af pladsforholdene 
(jfr. den generelle indledning). Betaling for pålæg
ning af gravsten i kirken optræder således næsten ikke 
i kirkeregnskabsbogen, og omend de lange ligstens- 
specifikationer næppe er komplette, så er det dog på
faldende, at stenene i kirken kun i enkelte tilfælde er 
navngivet, idet de øvrige var så gamle, at de ikke 
kunne læses.

Af de bevarede gravsten vides kun nr. 1, nr. 9 og 
måske nr. 11 at have ligget i kirken på et tidspunkt. 
Blandt de forsvundne sten gælder dette nr. 15, nr. 34 
og eventuelt nr. 8. Hvor tæt belagt med gravsten kir
kegulvet har været, er ikke til at afgøre. 1607329 næv
nes kun fire i kirken, og i 1600’rne fandt enkelte re
parationer sted i forbindelse med ligsten i gulvet. Så
ledes ophøjedes en sten »for prædikestolen« 1646,

året efter skete dette for ligstenene i almindelighed, 
1693 blev to små sten i gangen op til koret fastmuret, 
da de lå løse, og 169751 blev en nedsunken ligsten op
højet. 1732213 blev det ganske kirkegulv omlagt med 
1000 mursten, og specifikationerne fra 1700’rne om
taler bortset fra Hans Withs og Jens Jensens blot nogle 
enkelte unavngivne gravsten (jfr. ovf.). 176551 udfør
tes en del ligsten til kirkegården fra kirkens gulv, 
sandsynligvis fra søndre side, der fik nye stole ved 
denne tid. 1825469 blev to ligsten optaget og andet
steds nedlagt, efter større omlægninger af gulvet 
1822, der fulgtes af tilsvarende 1831.51 1849429 sås en 
del gravsten i kirken, men 1860470 var samtlige ligsten 
slæbt ud af kirken og lagt i en række på kirkegården 
foran hovedindgangen til kirken. Denne række af 
sten bemærkedes desværre ikke af Algreen-Ussing 
1869,452 idet han stort set kun har noteret sig kirke- 
gårdsmonumenterne og enkelte stadig læselige og be
mærkelsesværdige gravsten.

Hvad angår placeringen af de mange sten, der fra 
begyndelsen var beregnet til at ligge på kirkegården, 
er 1700’rnes specifikationer til stor hjælp, idet det ud 
fra disse nummererede fortegnelser i stort omfang er 
muligt at rekonstruere hver enkelt stens plads. Om 
de stadig lå som i 1700’rne, da Algreen-Ussing var 
ved kirken, er nok tvivlsomt. Den første større sam
lede, kendte flytning skete 1871,471 hvor de gamle lig
sten anbragtes langs ringmuren i forbindelse med 
ordningen af kirkegården efter den store restaurering.
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Måske havde gravstenene samme plads ved Chr. 
Christensens omhyggelige registrering af de smuld
rende stens indskrifter og udsmykning 1918.453 Her 
opregnedes, hovedsaglig langs syd- og østmuren, 11 
gravsten, fem kirkegårdsmonumenter, fem minde
tavler fra begravelsesarrangementer og et epitafium, 
samt bemærkedes, at flere af de sten, der lå under 
nedløbsrørene fra kirkens tagrender, var gamle lig
sten, som pietetsløst var anvendt på denne måde. I 
begyndelsen af 1930’rne skete igen en større omflyt
ning.431 Mange, der 1918 lå vandret og risikerede at 
lide skade derved, blev rejst op ad kirkegårdsmuren 
eller lagt på skrå. En beskrivelse fra 1936,454 der havde 
direkte anledning i denne omplacering, nævner 17 
gravsten, seks kirkegårdsmonumenter, de samme 
mindetavler og epitafiet samt en del ulæselige sten og 
brudstykker. Ligeledes blev det fastslået, at nye grav
sten og brudstykker var kommet til, enten fordi de 
havde været skjult i jorden eller var blevet overflyttet 
fra S. Olai kirkegård. De anbragtes især langs nord
muren.

Ved Nationalmuseets registrering 1975 var der kun 
sket mindre ændringer siden 1936, men til gengæld 
var der stort set ikke et af kirkegårdens gravminder, 
som fik lov at blive på sin tidligere plads ved arkitek
terne Edith og Ole Nørgaards omfattende nyplace
ring o. 1978.472 Samtidig restaureredes en del af grav
stenene.473

(†)1) (Fig. 189) o. 1552. [Knud Pedersen Gylden
stjerne til Tim, befalingsmand på Kalundborg 
slot 1525-31, 1536-51, født o. 1480, †27. (20.) 
juni 1552,474 g.m. Sidsel Ulfstand til Liøngby 
(†1575)], jfr. †lukket begravelse nr. 1.

Øverste halvdel af en figursten af hvid got
landsk kalksten, 132x175 cm, stærkt nedslidt, 
tilhørende den såkaldte Broby-Lundgruppe.475 
Postamentfeltets indskrift og figurernes ben er 
gået tabt, men 1607 blev indskriften gengivet 
således: »Her Ligger begraffuenn Erlig och Wel- 
biurdige mand, Knud Gyldenstiernn thill thim, 
huilcken døde denn 27 junii Anno 1552. med 
hanns høstrue frue Zitzele Wlstannd, thill Li
øngby, som døde ...«. Det bemærkedes, at hu
struen ikke var begravet der, hvilket vel blev 
fastslået, fordi hendes dødsår ikke var udfyldt i 
indskriften.329

På stenen er endnu bevaret den øvre del af 
ægteparret, stående under en fladrundbuet ar
kade båret af pilastre med .joniske kapitæler og 
arkitrav, der fortsætter bag figurerne for at illu

dere en niche. Knud Gyldenstjerne står til he
raldisk højre iført rustning og fjerprydet hjelm, 
med lanse over højre og stridshammer over 
venstre skulder samt sværd ved venstre side. 
Sidsel Ulfstand bærer lang kjole med lille pibe
krave, tætsiddende hovedklæde og holder foran 
brystet et par handsker eller et tørklæde. Arka
den over ægteparret brydes på midten af et flad
rektangulært indskriftfelt, hvorfra en lille kar- 
toucheflig hænger ned mellem deres hoveder. 
Den næsten bortslidte indskrift i feltet stod med 
fordybede versaler og læstes 1607: »Omnia quæ 
dedit mihi pater, resuscitabo in novissimo die. 
Iohann. 16« (Alt det som Faderen har givet mig, 
skal jeg oprejse på den yderste dag, Joh. 6, 39). I 
sviklerne ses til venstre et udslidt våbenskjold 
med hjelmtegn for Gyldenstjerne, til højre til
svarende med vesselhorn på hjelmen for Ulfs
tand. Ægteparrets anevåbener var udhugget tæt 
over hinanden på pilastrene. Kun de udslidte 
omrids af de tre øverste våbener på hver side er 
nu bevaret, men 1607 blev de beskrevet som 
henholdsvis »di gyldenstiernner, bildher, banner 
eller høgger, Lunger med di Lillier, Storm wa- 
ser, huittinger, Bielcher, eller Littler, herden- 
bergher« og »di wlstendher, Throller, Rosen
sparer Thotter, Skoffgeorder, Wlfelder, Sax- 
strupr, Laxmender«.329

Da gravstenen blev beskrevet 1607, lå den 
midt for altret. Det var formentlig denne, der
1723 blev hugget midt over på grund af gulvets 
svaghed og mangel på rum, da amtsskriver Al
bert Godske fik indrettet begravelsessted i ko
ret51 (†åben begravelse nr. 1), hvilket også kunne 
forklare stenens nuværende udseende. Den blev 
ført ud af kirken og sandsynligvis henlagt på 
kirkegården, hvor den først 1926 blev genfun
det.476 1931-32 overvejedes det at flytte gravste
nen til museet, men kirkebestyrelsen foretrak at 
opbevare den ved kirken,75 og 1936 var den ble
vet fastgjort på kirkegårdsmuren, syd for den 
vestlige indgang,477 hvor den endnu hænger, 
dækket af et lille halvtag.

(†)2) (Fig. 190) o. 1660. [Elias Eliesen Eisen- 
b]erg, fordum sognepræst i Caalundb(org) og 
provst i Artz herred (†1660, og(?) hustru Karen 
Hermansdatter). Hun var enke efter Knud Han
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sen, slotspræst på Antvorskov, hvor Eisenberg 
virkede 1647-49, før han kom til Kalundborg. 
Eisenberg var sønnesøn af provst og kannik i 
Roskilde, Elias Eisenberg (jfr. epitafium og 
gravsten i Roskilde domkirke, DK. Kbh. Amt s. 
1988, 2051f.) og søn af Elias Eisenberg, provst 
på Samsø, og Anne Jensdatter, der i sit andet 
ægteskab med efterfølgeren provst Hans Svane 
(jfr. *epitafium fra Besser s. 2742) fik sønnen 
Elias Svane (†gravsten nr. 11-13), jfr. samhø
rende †lukket begravelse nr. 3.

Figursten af rød ølandskalk, hvis nedre del og 
øvre venstre hjørne er afbrudt. Den tilbagevæ
rende del, med rester af omkringløbende ind
skrift med fordybede versaler på den flade 
ramme, er knækket i tre dele, der er indfattet i 
cement og måler ca. 178x122 cm. Ægteparret 
står i helfigur (benene afbrudt) under en rund
buet dobbeltarkade, vendt mod hinanden i tre
kvartprofil og begge med hænderne i bedestil- 
ling foran brystet. Han (til venstre) har halv
langt hår og hageskæg og er klædt i kåbe med 
bræmmekant og bred pibekrave, mens hun bæ
rer tætsiddende, indskåret hovedlin, flad udstå
ende krave samt knælang kappe med brede 
skuldre over en plisseret kjole med forklæde. 
Dobbeltarkaden hviler på små volutter i siderne 
og bærer på sin flade, skråkantprofilerede un
derkant en udslidt indskrift med fordybede ver
saler, hvoraf kun anes »G(l)oria«(?) på den vand
rette kant, der forbinder de to rundbuer midt på 
stenen. Som en slags midtkonsol herunder en 
besynderlig båndomvundet frugt(?) omgivet af 
blade. Over arkadens bueslag ses i den bevarede 
højre svikkel en engel, der frembærer en krone, 
mens feltet mellem arkaderne udfyldes af et kru
cifiks stående på kranium over korslagte knog
ler. Over arkadefeltet, og adskilt fra dette med 
en bred, profileret liste, er bevaret en fladoval 
kartouche omkring en opstandelsesscene samt 
til højre herfor evangelisten Johannes siddende 
med bog og ørn, i en tilsvarende indramning.

Allerede ni år efter at Eisenbergs begravelse 
var indrettet i sakristiet, blev den mærkværdig
vis flyet og jævnet, og gravstenen over den »i 
støcher schaaren«.51 Fra sin oprindelige plads 
blev den itubrudte sten antagelig henlagt på kir-

Fig. 190. Gravsten nr. 2 fra o. 1660 over sognepræst i 
Kalundborg og provst Elias Eliesen Eisenberg, †1660, 
og hustru Karen Hermansdatter (s. 3204). NE fot. 
1986. - Tombstone no. 2, c. 1660, of the rural dean Elias 
Eliesen Eisenberg, vicar in Kalundborg, †1660, and his 
wife Karen Hermansdatter.

kegården, hvor den først 1936 bemærkedes 
igen, ved nordmuren som nr. 3 fra vest.454 Sam
mesteds 1975, i temmelig ringe tilstand, hvilket 
1978 gav anledning til en større restaurering, 
hvor gravstenen sammenlimedes og indmure
des i sin cementindfatning441 for at blive an
bragt i ligkapellet, hvor den nu hænger på øst
væggen.

(†) 3) (Fig. 192) 1600’rnes anden halvdel. 
Gravsten med ulæselig indskrift, af grå kalksten, 
226x118 cm, beskåret langs venstre side med en 
fjerdedel af sin bredde, hvilket kunne tyde på, at 
den måske er blevet brugt som trappesten ved

Danmarks Kirker, Holbæk amt 215
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Fig. 191a. Øvre halvdel af gravsten nr. 4 fra 1600’rnes 
anden halvdel, med sekundær indskrift fra o. 1741 
over Hans Hansen Qvist og hustru (s. 3206). NE fot. 
1986. - Upper half of tombstone no. 4, from the second half 
of the 17th century, with a secondary inscription c. 1741 for 
Hans Hansen Qvist and his wife.

Fig. 191b. Detalje af gravsten nr. 4, sml. fig. 191a. NE 
fot. 1986. - Detail of tombstone no. 4, cf. fig. 191a.

S. Olai kirkegård og derfor stammer derfra (jfr. 
ovf.). På de bevarede trefjerdedele, hvoraf nu 
også nedre venstre hjørne er afbrækket, ses for
oven den opstandne Kristus med sejrsfane, om
givet af skybræmme, hvorunder en guirlande 
fremholdt af flankerende engle, jfr. *brudstyk
ket, der hviler på en lille svejfet og profileret 
konsol. Under opstandelsesscenen er det ud
slidte, høj rektangulære indskriftfelt, oprindeligt 
flankeret af to helfigurer, af hvilke nu kun er 
bevaret Noah til højre, med arken ved sin side 
og en lille blomst i højre hånd. Nederst tre vå
benskjolde, det midterste med Jesumonogram 
og adskilt fra det til venstre af et timeglas, fra 
det til højre af et dødningehoved. Den glatte 
ramme brydes i hjørnerne af cirkulære evange- 
listmedaljoner, af hvilke højre sides endnu fin
des: øverst en løve med skriftbånd, hvorpå der 
med fordybede versaler læses »S. Marchvs«, ne
derst en ørn, tilsvarende med »S. Iohanes« og på 
brudstykket »S. Mathevs« på englens skrift
bånd. Gravstenen nævnes første gang 1936 
blandt stenene ved nordmuren, nr. 7 fra vest,454 
1975 sammesteds, nr. 5 fra vest, og efter at være 
blevet limet sammen og renset for mos 1978441 
blev den lagt på sin nuværende plads ved øst
muren, nr. 2 fra nord. Brudstykket står i gården 
i Kalundborg Museum op ad nordfløjen, øst for 
indgangen til museet (uden inv.nr.).

(†)4) (Fig. 191) 1600’rnes anden halvdel, med 
sekundær indskrift fra o. 1741 for Hans Hansen 
Qvist og hustru.

Øvre halvdel af billedsten af rød kalksten, 
130x150 cm. Den decimerede sten, hvis øvre 
venstre hjørne også er afbrudt, mangler det op
rindelige indskriftfelt på sin nedre halvdel og 
domineres nu af en højoval medaljon med en 
skildring af Kristus siddende på verdenskuglen,  
omgivet af engle samt to tilbedende skikkelser. 
Høj ovalens dommedagsscene flankeres af Peter 
og Paulus, henholdsvis med nøgle og bog (til 
venstre) og med sværd, begge i helfigur, stående 
under en bøjle med flad øreflipvolut. På de ka
rakteristiske barokbøjler, der også kendes fra 
gravsten nr. 5 og en gravsten i Borum kirke 
(DK. Århus s. 2003 med fig. 26), læses med for
dybede versaler henholdsvis »S. Petrus« og »S.
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Fig. 192. Gravsten nr. 3 fra 1600’rnes anden halvdel med ulæselig indskrift. NE fot. 1986. Til venstre *brud- 
stykke af samme sten, nu i Kalundborg Museum (s. 3205). NE fot. 1987. - Tombstone no. 3, from the second half of 
the 17th century, with illegible inscription. On the left *fragment of the same stone.

Paulus«. Over dommedagsscenen et halvmåne- 
formet felt med den opstandne Kristus med 
sejrsfane, omgivet af sovende eller overraskede 
soldater. På det halvcirkelformede bånd herover 
spor af indskriften: »Jeg er Opstandelsen og Li
vet« med fordybede versaler. I stenens hjørner 
har været kvadratiske evangelistfelter, af hvilke 
kun Johannes med ørn er bevaret i øvre højre 
hjørne.

1741-42 købtes stenen for 10 rdl. fra Vor Frue 
kirkegård af Hans Hansen Qvist, der henførte 
den til S. Olai kirkegård og for fornyelsen af den 
til evig tid straks betalte 10 rdl. På dens flade

rammekant lod han hugge en sekundær ind
skrift med fordybede versaler, hvoraf der på den 
øvre og højre side anes: »...[Hans] Hansøn 
Qvist, fordum borger og møller i Callundborg, 
barnefød i Wemeløv Mølle 1676, som døde i sit 
Alders...« (†1749).51 På den venstre side: ... . 
Stenen pålagdes, da hustruen Maren Sørensdat- 
ter døde 1748 i sit 70. år,416 og den sås på S. Olai 
kirkegård o. 1754441 og 1759,416 ligesom den be
standige fornyelse noteredes i kirkens regn
skabsbog o. 1755 og o. 1790.51 Først 1936 næv
nes gravstenen igen, i sin nuværende decime
rede skikkelse, liggende på Vor Frue kirkegård,

215*
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hvortil den nok er blevet flyttet o. 1930. Den var 
da placeret ved nordmuren, nr. 5 fra vest,454 
1975 sammesteds, nr. 3 fra vest. Siden o. 1978 i 
rækken af sten i kirkegårdens sydøstlige del, nr. 
7 fra nordøst.

5) (Fig. 193) 1600’rnes anden halvdel, med se
kundær indskrift fra o. 1772 for Niels Lind.

Lysgrå kalksten, 200x151 cm, uden spor af 
den oprindelige indskrift i det fladovale ind
skriftfelt nederst på stenen. Over dette et stort 
høj ovalt felt med fremstilling af Kundskabens 
Træ med slangen. Fra træets grene hænger to 
bogposer(?), og ved dets fod står to korslagte 
ankre, hvorunder rødderne rækker ned til tre 
runde forhøjninger. Høj ovalen holdes frem af to 
engle, stående med palmeblade(?) på hver sin 
lille kugle, i en niche, der foroven afrundes af 
barokbøjle med øreflipvolut (fig. 212a), jfr. 
gravsten nr. 4. Over det højovale felt den op
standne Kristus med sejrsfane, stående på sin 
grav i et trekvartcirkulært felt, der flankeres af 
to soldater med fjerprydede hjelme. I stenens 
hjørner kartoucher med evangelisttegn: øverst 
engel for Mattæus (til venstre) og ørn for Johan
nes, nederst okse for Lukas (til venstre) og løve 
for Markus. Over oksen er et timeglas, over lø
ven et dødningehoved med korslagte knogler.

Gravstenen må være genanvendt o. 1772, da 
indskriftfeltet blev slebet ned, og en ny grav
skrift hugget med fordybet kursiv (navn med 
versaler) over prokurator Niels Lind, *1702, 
†1772, ugift, efterladende sin formue til sine fat
tige venner og sig det eftermæle, at han var i sin 
tid en dygtig og ærlig prokurator.478 Han har 
givet til kirken og de fattige 200 rdl., hvorfor 
dette gravsted stedse på kirkens bekostning skal 
vedligeholdes.479 To initialer med fordybet kur
siv »C.« og »RC«, henholdsvis til venstre og 
højre på listen langs med indskriftfeltets over
kant, må være samtidige med den sekundære 
indskrift.

1824 måtte kirken forsvare over for biskop 
Münter, at prokurator Linds ligsten var blevet 
flyttet, hvilket var sket efter bekendtgørelse i 
flere aviser, uden at nogen af Linds familie eller 
andre på dens vegne havde givet mindste an
meldelse. Derfor var stenen, ifølge bekendtgø

relserne 1811 og 1817, hjemfalden, men da den 
endnu fandtes, var der intet i vejen for, at den 
kunne lægges, hvor den før havde »lagt«, om
end dette måtte ske på rekvirentens egen reg
ning og graven vedligeholdes uden udgift for 
kirken.52 1869 blev gravstenen beskrevet som en 
stor sandsten i jorden, i nærheden af den østlige 
indgang til kirkegården.452 1918 lå den i kirke
gårdens sydøstlige hjørne som nr. 6 regnet fra 
østindgangen,453 1936 nok sammesteds, nu be
tegnet som nr. 2 fra øst blandt stenene ved syd
muren.444 1975 var den flyttet hen på »fortovet« 
lige sydøst for østtårnet, og siden o. 1978 ved 
nordmuren, nr. 1 fra vest.

6) (Fig. 194) 1600’rnes anden halvdel, med se
kundær indskrift fra 1771 for Peder Carlsen Rau- 
berg og to hustruer.

Lysgrå kalksten, 224x139 cm, hvis overkant 
(sekundært?) er udhugget som en usymmetrisk 
kurvehanksbue, udspringende fra to korte 
vandrette indhak. Det ovale indskriftfelt omgi
ves af en bladkrans isprængt bær og blomster. 
Over kransovalen en vinget kugle, hvori time
glas, som symbol på tiden. I stenens hjørner for
dybede cirkulære medaljoner med evangeli
sterne og deres symboler. Evangelisterne kende
tegnes ved de karakteristiske foldeslag i deres 
klædedragt og er fordelt med foroven Mattæus 
(til venstre) og Johannes, forneden Lukas (til 
venstre) og Markus. Stenen er udført efter 
samme skema som nr. 7 og 8, men ikke af 
samme hånd.

1771 blev skriftfeltet forsynet med en ny 
gravskrift med fordybet kursiv (navne med ver
saler) over velædle og velvise Peder Carlsen 
Rauberg, forhen kgl. majestæts herredsfoged 
udi Arts og Schippinge herreder i 28 år, født i 
Kiøbenhavn 6. aug. 1702, død i Callundborg 
14. april 1767, i to ægteskaber fader til 12 børn: 
fem sønner og syv døtre. Hans første hustru var 
Walborg Cathrine Schiønning, som efter 3 års 
ægteskab døde på Walløe 14. sept. 1734, moder 
til to døtre. Hans anden hustru var Eriche Marie 
Lyt, hvis støv og gemmes under denne sten, 
født i Rudkiøbing på Langeland 28. jan. 1717 og 
død i Callundborg (4. febr. 1776), moder til 
fem sønner og fem døtre udi 32 års ægteskab.
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Fig. 193. Gravsten nr. 5 fra 1600’rnes anden halvdel, med sekundær indskrift fra o. 1772 for Niels Lind (s. 3208). 
NE fot. 1986. - Tombstone no. 5 from the second half of the 17 th century, with secondary inscription c. 1772 for Niels Lind.
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Fig. 194. Gravsten nr. 6 fra 1600’rnes anden halvdel, med sekundær indskrift fra 1771 for Peder Carlsen Rauberg 
og to hustruer (s. 3208). Helhed og detalje. NE fot. 1986 - Tombstone no. 6 from the second half of the 17th century, 
with secondary inscription from 1771 for Peder Carlsen Rauberg and two wives. In its entirely and detail.

Samtidig med udhugningen af den sekundære 
indskrift må evangelistnavnene være blevet an
ført med fordybet kursiv foroven: »St. [Ma]- 
thæus« (til venstre) og »St. Johanes«, forneden: 
»St.Lucas« (til venstre) og »St. Marcus«.

Under skriftfeltet er antagelig 1776 indhugget 
et sekundært, rektangulært felt, hvori det med 
nu næsten ulæselig fordybet kursiv oplyses, at 
stenen og gravstedet 23. juli 1776 er betalt for at 
blive liggende til Gud sætter dom, som det kan 
ses af kirkebogens folio 1076. Med samme 
skrifttype som på indskriftfeltet er på stenens 
nedre kant anført »Bekosted og Paalagt 1771«.

Ved Raubergs begravelse 1767 nævnes ingen 
sten, men ved hustruens 1776 betaltes for dens 
åbning. Den bestandige vedligeholdelse betaltes 
med 10 rdl. samme år og noteredes forrest i kir
kebogen,51 gentaget o. 1790.458 1861 beskrevet 
som en stor sandsten på kirkegården,322 191 8

nærmere bestemt ved kirkegårdens sydmur, nr.
14 fra den østlige indgang, 1936 og 1975 ved 
nordmuren, henholdsvis nr. 6 og nr. 4 fra 
vest.480 Siden o. 1978 ved østmuren, nr. 3 fra 
nord.

7) (Fig. 195) 1600’rnes anden halvdel, med se
kundær indskrift fra o. 1763 for Olle Pedersen 
Nørager og hustru.

Rød kalksten, 205x132 cm, med lille stykke af 
nedre højre hjørne afbrudt. Inden for en enkel 
profileret ramme ses et fladovalt indskriftfelt 
omgivet af laurbærkrans, der foroven og for
neden samt i siderne smykkes af en blomst. 
Derover en fordybet, højoval medaljon med 
den opstandne Kristus med sejrsfane, stående på 
sin grav og omgivet af skybræmme. Kristus 
flankeres af evangelisterne Mattæus med engel 
(til venstre, sml. fig. 197a) og Markus med løve, 
i fordybede cirkulære medaljoner. Under skrift
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feltet et kranium med korslagte knogler, kronet 
af vinget timeglas, og flankeret af de to andre 
evangelister, Lukas med okse (til venstre) og Jo
hannes med ørn, alle i fordybede cirkelmedal
joner. Yderst i stenens hjørner små trebladede 
blomster. Nært beslægtet med nr. 8 og selvom 
udførelsen er noget enklere, må de to sten hid
røre fra det samme værksted.

Stenens indskriftfelt må o. 1763 være blevet 
nedslebet og forsynet med en ny gravskrift med 
fordybet kursiv over Olle Pedersen Nørager, 
*1704 i Nørager, †16. febr. 1763 her i byen i hans 
59. år, tilligemed hans hustru Mette Chatarina(!) 
Niels Daatter, *22. marts 1719 her i byen, 
†(24. april 1770) i hendes alders (51.) år og i 26 
års kærligt ægteskab af Gud velsignet med 11 
børn, 7 sønner og 4 døtre. Olle Pedersen Nøra
ger blev 1763 begravet på S. Olai kirkegård,326 
og gravstenen har antagelig oprindelig ligget 
dér, selvom det ikke direkte fremgår af den ene 
omtale i kirkeregnskabsbogen i forbindelse med 
betalingen af 10 rdl. for en fornyelse på 20 år 
regnet fra 1820.51 Stenen nævnes ikke 1869 og 
1918, men er nok o. 1930 blevet overflyttet til 
Vor Frue kirkegård, hvor den lå 1936, ved nord
muren, nr. 4 fra vest.454 Sammesteds 1975, nr. 2 
fra vest, og siden o. 1978 opsat østligst på lig
kapellets nordvæg.

8) (Fig. 196) o. 1682, formentlig oprindelig 
over Hans Thomasen Bonnum, †3. jan. 1682, 
solgt 1749 til Jørgen Stub, der omkring dette år 
lod indhugge en sekundær indskrift over sig selv 
og sine hustruer.

Grå kalksten, 182x120 cm, af usædvanlig stor 
tykkelse (20 cm). Det fladovale indskriftfelt er 
omgivet af laurbærkrans med blomst foroven 
og forneden. Over feltet ses den opstandne Kri- 
stus med sejrsfane, stående på skybræmme i en 
oval medaljon omvundet af skriftbånd med ind
skrift med fordybede versaler: »Je[g] er Opstan
delsen oc Lifuet. Johan. [11, 25]«. Fra indskrift
feltets nedre hjørner hænger ligeledes skriftbånd 
med fordybede versaler, til venstre »Idag mig«, 
til højre »Imorgen dig«. I stenens hjørner ovale 
medaljoner med evangelisterne og deres sym
bol. Øverst Mattæus med englen (til venstre) og 
Markus med løven, nederst Lukas med oksen

Fig. 195. Gravsten nr. 7 fra 1600’rnes anden halvdel, 
med sekundær indskrift fra o. 1763 for Olle Pedersen 
Nørager og hustru (s. 3210). NE fot. 1986. - Grave
stone no. 7 from the second half of the 17th century, with 
secondary inscription c. 1763 for Olle Pedersen Nørager 
and his wife.

(til venstre) og Johannes med ørnen (fig. 197d). 
Stenen smykkes af en enkel bladranke langs 
kanten, og i sviklerne mellem denne bordure og 
indskriftfeltet ses blomsterornamenter. Fra 
samme værksted som nr. 7.

Hans Thomasen Bonnums gravsten lå o. 1733 
på kirkegårdens nordvestlige del, nord for ste
nene over hans fader og hans broder (†gravsten 
nr. 10 og 17). Den var da hjemfalden og vur
deredes 1734 til 8 rdl.,213 men blev først ved auk
tionen 1749 solgt for 8 rdl. 4 mk. til tolder Jør
gen Jørgensen Stub,481 der formentlig lod ind
skriftfeltet nedslibe og fik indhugget en sekun
dær indskrift med fordybet kursiv over sig selv, 
kgl. majestæts forrige tolder i Callundborg, 
ædle Jørgen Stub, *4. okt. 1705 i Sønder Aabye i



3212 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 196. Gravsten nr. 8 fra o. 1682, formentlig op
rindelig over Hans Thomasen Bonnum, †1682, solgt 
1749 til Jørgen Stub, der lod indhugge en sekundær 
indskrift over sig selv og sine hustruer (s. 3211). NE 
fot. 1986. - Gravestone no. 8, c. 1682, probably origi
nally of Hans Thomasen Bonnum, †1682, sold in 1749 to 
Jørgen Stub, who commissioned a new inscription com- 
memorating himself and his wives.

Fyen, †(13. febr. 1775) i Callundborg, hans før
ste hustru Cathrina Iversdaatter Milling, 
*13. april 1714 i Callundborg, †14. juli 1732 sam
mesteds, og hans anden hustru Regina Thues- 
daatter Hofgaard, *14. april 1703 i Ringkiøbing, 
†(2. april 1756) i Callundborg. En gang mellem 
1759 og 1774 er et uregelmæssigt felt under 
kransovalen blevet hugget ud i stenen og for
synet med en indskrift med fordybet kursiv 
over Stubs tredje og sidste hustru Kerstine Pe- 
dersdaatter Møller, *17. juli 1727 i Callundborg, 
†(3. juli 1774) sammesteds.

Hans første hustru var en datter af Ivar Ras
mussen (†gravsten nr. 56) og blev altså begravet 
før anskaffelsen af gravstenen.51 Denne betegnes

første gang som Stubs på specifikationen o. 1754 
med henvisning til købet på den sidste auk
tion.441 Stenen synes da at have ligget i kirkegår
dens nordvestlige del, måske på sin oprindelige 
plads, idet Stub jo meget vel kan have overtaget 
Bonnums gravsted sammen med gravstenen. 
Den kan beregnes til at have ligget samme sted 
1759, hvor det endnu kun er Stubs og de to før
ste hustruers navne og data, der citeres.416 Ste
nen nævnes ikke direkte ved begravelserne 1756, 
1774 og 1775, idet auktionsprisen vel dækkede 
dens åbning, men 1775 modtog kirken 20 rdl., 
for at gravstenen bestandig skulle blive liggende 
urørt.51 Den beskrives 1869 som en stor sten i 
jorden mellem kirkens nordre og vestre fløj452 
(dvs. samme placering?). 1918 flyttet hen i kir
kegårdens sydøstlige del, som nr. 4 fra østind
gangen,453 hvor den sandsynligvis genkendes på 
fotografi 1915. 1936 og 1975 vest for rækken af 
gravminder langs østmuren, nr. 1 fra nord.454 
Siden o. 1978 ved nordmuren, nr. 6 fra vest.

9) (Fig. 198) 1704, formentlig oprindelig over 
Just Pedersen, byfoged fra 1698, †1706, 49 år, 
g.m. Ellen Olufsdatter, †1707, 47 år. Solgt på 
auktion 1749 til Dines With, der antagelig lod 
hugge en ny, sekundær indskrift samme år over 
sin farbroder Hans Dinesen With.

Gullig kalksten, 197x118 cm, med højrektan
gulær skrifttavle, der foroven har skråt afskårne 
hjørner og afsluttes af et englehoved med volut- 
agtige vinger samt krone. Indskrifttavlen flan
keres af to rigt draperede dydefigurer, der i den 
ene arm holder palmegren hen over tavlen og 
om den anden har en laurbærkrans. De står un
der dobbeltbøjler omkring løve(?)hoveder på 
enkle piedestaler med fod- og kronliste omkring 
et glat midtfelt. Over skriftfeltet står Kristus op 
af graven med sejrsfane og skybræmme, flan
keret af to soldater, inden for en kartouche be
stående af to knækkede bøjler, der foroven lige
ledes mødes omkring et løve(?)hoved. Forneden 
har oprindelig været et felt adskilt fra tavlen ved 
en smal bladranke og formentlig udsmykket 
med forkrænkelighedssymboler. I stenens hjør
ner cirkelmedaljoner med evangelisterne i halv- 
figur: Øverst Mattæus med engel (til venstre) og 
Johannes med ørn (sml. fig. 197b), nederst Mar-
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Fig. 197a-d. Detaljer af gravsten, a. Nr. 7, fra 1600’rnes anden halvdel, sml. fig. 195 og 197d (s. 3211). b-c. Nr. 9, 
fra 1704, sml. fig. 198 (s. 3212). d. Nr. 8, fra o. 1682, sml. fig. 196 og 197a (s. 3211). NE fot. 1986. - Details of 
tombstones. a. No. 1 from the second half o f the 17th century, cf. fig. 195 and 197d. b-c. No. 9 from 1704, cf. fig. 198. d. 
No. 8 c. 1682, cf. fig. 196 and 197a.
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Fig. 198. Gravsten nr. 9 fra 1704, formentlig oprinde
lig over byfoged Just Pedersen, †1706, g.m. Ellen 
Olufsdatter, †1707. 1749 solgt til Dines With, der an
tagelig lod hugge en ny indskrift over sin farbroder 
Hans Dinesen With (s. 3212). NE fot. 1986.- Tomb- 
stone no. 9 from 1704, probably originally of Just Peder
sen, recorder of Kalundborg, †1706, married to Ellen 
Olufsdatter, †1707. Sold in 1749 to Dines With, who evi
dently commissioned a new inscription to the memory of his 
uncle Hans Dinesen With.

kus med løve (til venstre) og Lukas med okse 
(fig. 197c). De to øverste medaljoner er skilt fra 
dobbeltbøjlerne over dydefigurerne ved en 
bred, vandret, profileret liste og omgives som 
de nedre af trebladede blomster i sviklerne, med 
undtagelse af de øvre svikler ind mod kartou- 
chen med Opstandelsesscenen, hvor der i stedet 
er udhugget to små engle. Bred, glat ramme.

Just Pedersen lagde 1702 en gravsten over Ja
cob Kock af Lübeck (†gravsten nr. 37). Hans 
egen sten var anskaffet(?) 1704 for 15 sletdl.

O.1733 ved søndre mur på kirkegården, hjem
falden til salg, 1734 vurderet til 8 rdl.213 Ved auk
tionen 1749 gav Dines With 9 rdl. 1 mk. for 
den,460 og det var antagelig samme sten, der lag
des over farbroderen Hans With, som døde 
dette år. Den sekundære indskrift med fordybet 
kursiv beretter, at han fordum var borger og 
negotiant i Callundborg, født i Rudkiøbing på 
Langeland 22. sept. 1673 om aftenen mellem 
klokken 7 og 8 slet; efter at have skuet denne 
verdens ubestandighed i 76 år, 9 måneder og 4 
dage, døde han 18. juni 1749. Adskilt af en smal 
bladranke fortsætter indskriften ned i et for
mentlig oprindelig særskilt udsmykket felt mel
lem de to nedre evangelistmedaljoner med op
lysning om, at der for gravstedet og for at ste
nen stedse skal blive liggende på hans jordiske 
levninger til Opstandelsens dag er givet Vor 
Frue kirke 100 rdl., som de herrer kirkens in
spektører på denne måde har modtaget og deres 
efterkommere til Dommens dag skal være for
pligtet at holde, som denne gave findes indført i 
Vor Frue kirkebog pag. 554.

Det gravsted, der henvises til, er den sam
menhørende †lukkede begravelse nr.14, indret
tet i gangen i kirken, og hvorover gravstenen 
blev lagt, dækket af to lemme eller låger. For 
selve begravelsen med klokkerne betaltes straks
13 rdl.,326 gavebrevet på 100 rdl. først 1. okt. 
1749 af ovennævnte brodersøn Dines With.482 
Det bemærkelsesværdige gravsted blev nævnt 
o. 1750,326 o. 1754441 og 1759,416 ligesom den be
standige fornyelse og vedligeholdelse noteredes 
o. 1790.31 Gravstenen udflyttedes før 1860 og sås 
1861 på kirkegården, beskrevet som en stor 
sandsten i jorden.53 1918 ved kirkegårdens syd
mur, nr. 10 fra den østlige indgang,453 1936 og 
1975 vest for rækken af gravminder langs øst
muren, nr. 2 fra nord.454 Siden o. 1978 ved øst
muren, nr. 4 fra nord.

(†)10) (Fig. 199) 1705. [Ie]ns Anderssøn Woe- 
ler, [ford]um borger og farver i Calundborg, ... 
i hans alders 40 [år] (†4. aug. 1691) og Peter Fe- 
sterssøn, [b]orger og farver her samme sted, 
(†1708) i hans alders (40) år, tilligemed deres 
hustru Anna lens Daatter, (†1710), (44 år) 
gammel. Jens Andersen Voller fik farverpriville-
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gium 1688, og efter hans død overgik det til en
kens anden mand Peter Fæstersen. Hun var med 
Jens Andersen Voller moder til Karen Jensdatter 
Voller, Maren Jensdatter Voller (†gravsten nr. 42 
og 55) og Anne Kirstine Jensdatter Voller, hvis 
første mand Peder Jensen Feilberg gennem hu
struen arvede farverprivillegiet efter Peter Fæ- 
stersens død. Efter at dennes søn med Anna 
Jensdatter, Bertel Fæster, en kort overgang 
havde privillegiet, fik Anne Kirstine Vollers an
den mand Jørgen Clausen Blymester det483 
(†gravsten nr. 58).

Grå, rødspættet kalksten, 211x127 cm, hvis 
venstre langside er borthugget, og det derved 
skabte øvre venstre hjørne siden afbrudt. Stenen 
er ydermere revnet på tværs lidt under midten. 
Af den bevarede udsmykning ses en laurbærom- 
kranset højoval i hele stenens bredde med for
dybet versalindskrift. I sviklen i øvre højre 
hjørne hviler en engel, holdende laurbærkrans 
ind mod stenens midte og i venstre hånd en fak
kel(?). Under skriftfeltet er i højre hjørne frem
stillet en knælende kvinde med foldede hænder 
(fig. 212c). Enkel, profileret ramme.

Til venstre for kvinden er 1749 med fordybet 
kursiv tilføjet, at stenen og gravstedet 21. april 
1749 er betalt af deres børn, for at ligge herpå til 
Gud sætter dom, som ses kan af kirkebogen fo
lio 530.

O.1733 på kirkegården, lige for vestre kirke
dør. Det noteredes, at den var købt 1705 for 12 
sletdl., åbnet 1710 (for hustruen), og at farveren 
(dvs. Jørgen Clausen Blymester) skulle forny 
den. 1734 hjemfalden, vurderet til 10 rdl., og 
1735 erindredes sr. Clausen om fornyelsen af 
hans formand Peter Fæstersens ligsten.213 1749 
fornyedes stenen og begravelsesstedet af Bertel 
Fæster med 10 rdl., så det skulle ligge urørt til 
evig tid, men vedligeholdes af arvingerne,51 jfr. 
mejsling i stenen. Nævnt o. 175441 og 1759,416 
efter alt at dømme på oprindelig plads. Fornyel
sen noteredes o. 1790,51 men stenen ses derefter 
ikke før 1936, hvor den lå ved nordmuren, nr. 9 
fra vest, i den nuværende itubrudte skikkelse.454 
1975 sammesteds, nr. 7 fra vest og efter sam
menlimning og rensning 1978473 flyttet til den 
nuværende plads ved nordmuren, nr. 5 fra vest.

Fig. 199. Gravsten nr. 10 fra 1705 over farver i Ka
lundborg Jens Andersen Voller, †1691, og farver Peter 
Fæstersen, †1708, samt deres hustru Anna Jensdatter, 
†1710 (s. 3214). NE fot. 1986. - Tombstone no. 10 from 
1705 of Jens Andersen Voller, dyer of Kalundborg, †1691, 
and Peter Fcestersen, dyer, †1708, and their wife Anna 
Jensdatter, †1710.

(†)11) (Fig. 200) 1710(?). [Søre]n Bagger, [sog
nepræst i Kal]undborg [og provst i Arsherred, 
†l.okt. 1694, og hustru Margaretha Schrøder, 
(†aug. 1721)] i hendes [72.] år.484 Hun beko
stede 1701 altertavlens staffering og skænkede 
1709 ved et gavebrev 100 rdl. til de fattige.485

Rød ølandskalksten, ca. 203x119 cm, meget 
nedslidt og brudt i fem stykker. Den næsten 
tabte indskrift med fordybet kursiv i cirkulært 
felt i hele stenens bredde omgives af laurbær
krans isprængt bær. Under skriftfeltet deler en 
vandret flad liste stenen på tværs, og i sviklerne 
mellem denne liste og kransovalen ses til venstre 
et timeglas, til højre måske et kranium over
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Fig. 200. Gravsten nr. 11 fra 1710(?) over sognepræst i 
Kalundborg og provst i Ars herred Søren Bagger, 
†1694, og hustru Margaretha Schrøder, †1721 (s. 
3215). NE fot. 1986. - Tombstone no. 11 from 1710(?) of 
Søren Bagger, vicar in Kalundborg and rural dean of Ars 
herred, †1694, and his wife Margaretha Schrøder, †1721.

knogler. Under listen et udslidt våbenskjold, 
omgivet af to små cirkulære medaljoner med 
vinget okse for Lukas (til venstre) og ørn for 
Johannes. De to øvrige evangelister befinder sig 
i tilsvarende medaljoner i stenens øvre hjørner: 
engel for Mattæus (til venstre) og vinget løve 
for Markus. Som i de nedre medaljoner er de 
tilhørende skriftbånd med navne udslidt.

O.1733 oplyses, at hr. Søren Bagers ligsten 
var »købt« 1710 for 8 rdl.,213 hvilket kunne tyde 
på at den er yngre end den †lukkede begravelse 
1694, nr. 7. Det er spørgsmålet, om stenen no
gensinde har ligget over denne begravelse, idet

der med »købt« som regel også menes et til
hørende gravsted på kirkegården. Omend det 
1721 noteres, at Margrete blev bragt i salig hr. 
Sørens grav, og ligstenen ved den lejlighed på 
hendes venners ansøgning af inspektørerne blev 
bevilget frit at pålægges, fordi hun havde be
kostet altertavlens maling,51 så er det mod sæd
vane ikke angivet, om denne grav var den op
rindelige i sakristiet eller en nyere på kirkegår
den, måske indrettet i forbindelse med anskaf
felsen af gravstenen, der på grund af bemærk
ningen o. 1733 antagelig må dateres til 1710, og 
ikke til 1694 eller 1721, som man ellers kunne 
fristes til. Første gang nævnt på kirkegården o. 
1733, hvilket ganske vist er umiddelbart efter 
nedlæggelsen af en begravelse i sakristiet, der 
måske kunne være Baggers (s.d.), men det er 
påfaldende, at de gravsteder, som Margaretha 
Schrøders søster Sophie Schrøder (jfr. epitaf nr. 
6) allerede 1725 betænkte med et gavebrev på 
100 sletdl., alle siges at ligge på kirkegården. 
Donationen, som udover Bagger og hustru om
fattede Sophie Schrøders afdøde mand Lorentz 
Dideriksen Braes (†gravsten nr. 40) og dennes 
fader og moder (†gravsten nr. 41), var udtrykke
ligt beregnet på vedligeholdelsen af disses be
gravelser på kirkegården og stenene derpå.486

O.1733 lå Baggers gravsten på den sydøstlige 
del af kirkegården og blev trods Sophie Schrø
ders gavebrev betegnet som hjemfalden,213 1734 
vurderet til 8 rdl.218 Justitsråd Diderik Christian 
Braes, broder til ovennævnte Lorentz, betalte 
1740 så meget som 200 rdl., for at de samme 
sten, som svigerinden havde betænkt, skulle 
blive liggende for stedse og vedligeholdes af kir
ken.487 Baggers sten optræder derfor de føl
gende år på listerne over de sten, der vedlige
holdes for given legata,51 ligesom det o. 1754 
angives, at den skulle ligge urørt.441 Ud fra op
lysning 1759416 kan det beregnes, at stenen stadig 
lå i kirkegårdens sydøstlige del. Den bestandige 
vedligeholdelse overførtes o. 1790 til den nye 
kirkeregnskabsbog,51 men er ikke nævnt 1869, 
idet det blot vides, at Søren Bagger er begravet 
på kirkegården.452 Heller ikke 1918 og 1936 sås 
den, måske fordi den lå i brudstykker og først 
1975 genkendtes og registreredes, idet de fem
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stykker da lå samlet ved østtårnets søndre 
mur.488 Gravstenen anbefaledes, som en af kir
kens mest skadede, til restaurering og sammen
limning 1978,473 men henligger endnu i sine 
dele, i rækken af sten i kirkegårdens sydøstlige 
hjørne, nr. 5 fra nordøst.

(†) 12) (Fig. 201) o. 1711, formentlig oprinde
lig over Thomine von Schepsel, †1711, 50 år, 
g.m. amtsskriver Jakob Borthig, *1646, †1702 
(jfr. †åben begravelse nr. 1). Solgt på auktion 
1749 til Søren Ivarsen Milling, købmand og kir
keværge, *1703, †27. febr. 1757 (søn af Ivar Ras
mussen, †gravsten nr. 56, og fader til Margrethe 
Sørensdatter Milling, †gravtræ 1759, †S.Olai nr.
6), der antagelig genanvendte den for sig selv og 
sin hustru Sidsel Pedersdatter, *1703, †1748. 
Igen solgt 1793 til købmand Niels Fuglede, der 
antagelig fik anført den bevarede udsmykning 
og indskrift på bagsiden ved denne tid.

Gravstenen, af grå kalksten, 215x75 cm, har 
fået skåret den ene halvdel fra på langs (spor fra 
kløvning) og er antagelig anvendt på begge si
der. Den oprindelige udmykning fra o. 1711 og 
den sekundære indskrift (samt udsmykning?) fra 
1749 befinder sig såvidt mærkes stadig på den 
nedadvendte side, og den synlige side er udhug
get i en stil, der næppe kan stamme fra disse år, 
men må sættes i forbindelse med Niels Fugledes 
genanvendelse o. 1793 (jfr. ndf.).

O.1733, da gravstenen endnu tilhørte Tho
mine von Schepsel, lå den i kirkegårdens nord
østlige del og var 1734 hjemfalden, vurderet til 
12 rdl.,213 for hvilken temmelig høje pris den på 
auktionen 1749 blev købt af Søren Ivarsen Mil- 
ling,489 der antagelig genbrugte den på det sted, 
hvor hans hustru var begravet året forinden.51 
O.1754 vurderet til 10 rdl.,441 men hverken da 
eller 1759416 kan dens placering på kirkegården 
nøjere beregnes.

Derefter ikke nævnt førend Niels Fuglede 
7. juli 1793 erhvervede den for 8 rdl.51 Han købte 
dagen efter yderligere en sten over Søren Mad
sen Lund (†gravsten nr.47), for den ringere sum 
af 6 rdl. Det kan være denne, men antages her 
snarere at være von Schepsels og Millings, som 
han omkring dette tidspunkt lod forsyne med en 
ny udsmykning på bagsiden og indskrift med

Fig. 201. Gravsten nr. 12 fra o. 1711, formentlig op
rindelig over Thomine von Schepsel, †1711, g.m. 
amtsskriver Jakob Borthig, †1702. Solgt 1749 til køb
mand og kirkeværge Søren Ivarsen Milling, †1757, 
antagelig genanvendt over ham og hustruen Sidsel 
Pedersdatter, †1748. Igen solgt 1793 til købmand 
Niels Fuglede, der antagelig fik anført den bevarede 
udsmykning og indskrift på bagsiden omkring denne 
tid (s. 3217). NE fot. 1986. - Tombstone no. 12 c. 1711, 
probably originally of Thomine von Schepsel, †1711, wife 
of Jakob Borthig, county revenue officer, †1702. Sold in 
1749 to Søren Ivarsen Milling, merchant and churchwar- 
den, †1757, probably reused for himself and his wife, Sidsel 
Pedersdatter, †l748. Sold again in 1793 to Niels Fuglede, 
merchant, who presumably added at about this time the still 
surviving decoration and inscription on the back.
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fordybet kursiv, ... [Niels] Fuglede [*1743 i] 
Wærsløs(e) præstegård, ... 1767(?), ... 1769, 
... nov. 1776 i Callundborg, ... (†26. okt. 1799), 
... hustru, [Margrethe Ca]thrina Birk, ... 
[*1]741 i Callundborg, ... lives trust, ...ar, ... 
19. aug. 1769, ...sept., †l. nov. 1772, ... 
†31. aug. 1771. Hustruen døde først 1811, og de 
sidste dødsår gælder formentlig børn af ægte
skabet. Niels Fuglede var søn af Peder Hansen 
Fuglede, sognepræst til Værslev og Jorløse, og 
Karen Vorndran, datter af Christian Vorndran 
(†gravsten nr. 42). Hans søster Maren Fuglede 
var gift med Jens Hansen Kiær (†gravsten nr. 
82). Niels Fuglede og hans hustru var forældre 
til den senere borgmester Peder Nicolai Fuglede 
(jfr. gravsten nr. 20) og til Christian Fuglede 
(†gravsten nr. 85).490 Ved Niels Fugledes død be
taltes 6 rdl. 4 mk. for at lægge ligstenen på gra
ven og for at den skulle ligge urørt i 20 år, reg
net fra 6. nov. 1799.51

Indskrift i ovalt skriftfelt kranset af en ranke 
af småbladet akantus og indsat i et oprindelig 
kvadratisk felt, i hvis svikler ses grene med 
blade, blomster og bær. Over dette felt, adskilt 
af en smal liste, er et fladrektangulært, udslidt 
topfelt, hvori anes en knælende skikkelse om
givet af planteornamenter i stil med dem i svik
lerne nedenfor. Stenen indfattes i en dobbeltrif- 
let ramme indenfor en omkringløbende ranke af 
akantusblade isprængt blomster. At det må have 
været den korsfæstede Kristus, som skikkelsen i 
det øvre felt knæler for, fremgår af to nært be
slægtede sten i Værslev (s. 1955, fig. 47-48), 
begge fra o. 1781, og to tilsvarende i henholdsvis 
Stigs Bjergby fra o. 1769 (s. 767 med fig. 15) og i 
Bregninge fra o. 1777 (s. 1763 med fig. 65). Ud
over motivsammenfaldet kendetegnes alle disse 
sten også ved den karakteristiske ramme af 
akantusblade, som henfører dem til samme 
værksted.

Ikke nævnt efter pålæggeisen og fornyelsen 
1799, men 1975 omtalt som en meget snavset 
sten, der formodentlig ville være læselig efter en 
grundig afrensning. Lå da på »fortovet« ved 
nordtårnets nordvestmur, siden o. 1978 i ræk
ken af sten i kirkegårdens sydøstlige del, nr. 6 
fra nordøst.

*(†)13) 1734, over den i live dyder[bare] mat- 
t[ro]ne, [... is?]daatter ...rman, ... 1726 ... mo-
de[r], v 1 datte[r] døde. [l]evede_____ 05(?) og er
hos Gud i e[v?i?...]. [P]aalagt in [an?] 1734.

Grå kalksten, skåret midt over i to dele. Højre 
halvdel, 136x50 cm, mangler den nederste fem
tedel, mens venstre halvdel, 122x43 cm, savner 
den nederste trediedel. Inden for glat ramme er 
der af stenens simple udsmykning kun bevaret 
to cirkulære evangelistmedaljoner i de øvre 
hjørner, til venstre en engel med skriftbånd for 
Mattæus, til højre måske en ørn for Johannes. 
Af den temmelig udslidte indskrift med fordy
bede versaler ses øverst mellem medaljonerne en 
ulæselig gudelig sentens (»Cap 18 v...«), hvor
under selve gravskriften, og på et svagt ophøjet 
felt derunder oplysningen om året for pålæggei
sen. Under dette felt en stor cirkulær medaljon 
med bomærke. Den hårdhændede behandling, 
stenen har oplevet, kunne tyde på, at den en 
overgang har været anvendt som trappesten, 
måske ved S. Olai kirkegård, hvorfra den for
modentlig kunne stamme. Venstre halvdel lig
ger nu under hovedtrappen i det nærliggende 
gamle apotek Lindegade nr. 6, indmuret i ce
ment, mens højre halvdel befinder sig i apote
kets have, hvor den fungerer som trappesten.

14) (Fig. 202) 1734, over tre sønner og en dat
ter af Hans Ottesen Langemach og Karen Hans- 
datter Holm (jfr. gravsten nr. 15).

Tre Sønner daatter een af Langemachis poder 
Her hviler Og i Fyen ved een og Samme moder 
Af Baggers Stamme tog Gud daatter een af dage 
For hiin fiir Sønner er, For denne een tilbage 
Paalagt Steenen Anno 1734 d. 1. Oktober491

Lysgrå kalksten, 189x101 cm, med spor fra op
hængning i jernankre langs kanten. Stenen, hvis 
nedre venstre hjørne er forvitret, udfyldes af et 
høj ovalt skriftfelt med fordybet kursiv. Herover 
svejfet topfelt, der ender nærmest som et måne
segl med spidserne nedad, og hvori er udhugget 
et lille blomsterornament over en vinget kugle, 
som symboliserer tiden eller eventuelt Merkur. 
Under skriftfeltet en vase med blomster og i ste
nens hjørner englebørn, der holder blomster el
ler palmegrene (fig. 212d). Såvel den tekniske
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udførelse som de enkelte motiver henfører ste
nen til samme værksted som nr. 15 over de af
døde børns forældre.

På auktionen 10. sept. 1734 købte Hans Otte
sen Langemach to gravsten, hvoraf den over Pe
der Ibsen Væver (†gravsten nr. 4), betalt med 4 
rdl., sandsynligvis genanvendtes for Lange
machs børn.459 I givet fald må stenen dog være 
hugget om med sin nuværende udsmykning, 
idet bagsiden ikke synes at være anvendt. På
læggeisen 1. okt. 1734 skete antagelig over et 
gravsted i hjørnet mellem kirkens syd- og vest
fløj, dvs. samme sted hvor Langemach o. 1754 
lod indrette et begravelsesarrangement, hvori 
såvel denne sten som hans egen indgik (jfr. †be- 
gravelsesarrangement nr. 1). På specifikationen 
o. 1754 optræder Langemachs to gravsten på 
lige fod med de øvrige,441 men 1759 var stenen 
indsat i kirkens mur.416 Det flisebelagte og med 
jerngitter indhegnede gravsted undergik 1822 
formentlig en større ændring, men i modsæt
ning til forældrenes gravsten synes børnenes at 
være blevet genopsat i en niche på muren,52 
hvor den sås endnu 1857-58.322 Ved nedbryd
ningen af begravelsesarrangementet 1869 lagdes 
de to gravsten på jorden sammesteds, og blev 
1871 repareret.53 Forældrenes lagdes på et senere 
tidspunkt oven på børnenes, som først sås igen 
1936, da den få år tidligere var fremdraget.454 
Endnu 1975 på sin gamle plads mellem kirkens 
syd- og vestfløj, men siden o. 1978 ved østmu
ren, nr. 5 fra nord.

15) (Fig. 203) o. 1734. Hans Ottesøn Lange
mach, fordum negotiant og handelsmand her i 
staden, *29. okt. 1691, (†9. jan. 1756) i hans al
ders (65.) år, med hustruen Karen Hans Datter 
Holm, *10. okt. 1688, (†1O. marts 1751) i hen
des alders (63.) år. Gift i (28½) år, velsignet 
med (8) børn. Gravvers. Forældre til fire af 
navn ukendte børn (gravsten nr. 14), og til Chri
stian Hansen Langemach (gravsten nr. 17), Hans 
Christian Hansen Langemach (begravelsesar
rangement o. 1778) og Otto Jens Hansen Lange
mach (†åben begravelse nr. 18).

Rød kalksten, 235x165 cm, med spor fra op
hængning i ankre. Nedre højre hjørne er af
brudt, men i øvrigt er den prægtigt udsmyk-

Fig. 202. Gravsten nr. 14 fra 1734 over tre sønner og 
en datter af Hans Ottesen Langemach og Karen 
Hansdatter Holm (s. 3218). NE fot. 1986. - Tombstone 
no. 14 from 1734 marking the graves of three sons and a 
daughter of Hans Ottesen Langemach and Karen Hans- 
datter Holm, cf. fig. 203, tombstone no. 15.

kede sten velbevaret. Den centrale høj ovale 
skriftmedaljon med reliefhugget kursiv, omgi
vet af laurbærkrans, flankeres af to glatte pilastre 
på høj rektangulære piedestaler med profileret 
overkant. Herpå står foran pilastrene to yng
linge i fodside, draperede kjortler. De peger 
med den ene hånd på kransovalen, som de med 
den anden hånd kroner med en palmegren (fig. 
213b). Pilastrene afsluttes foroven af enkel pro
filkant hvorpå vase med blomster. Adskilt ved 
en bred, profileret liste ses herover et høj rektan
gulært felt, der har samme størrelse som pie
destalerne under pilastrene, og som disse smyk
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kes af allegoriske scener. På piedestalerne er såle
des putti med forkrænkelighedssymboler: Den 
til venstre står med le og kranium, samt time
glas på hovedet, over indskriften »1. Pet: 4. v. 2« 
med fordybet kursiv på underkanten (fig. 213a), 
mens den til højre blæser sæbebobler (underkan
ten brudt af). I felterne foroven ses til venstre et 
nøgent barn mellem blomster, holdende frugter 
eller snarere blomster, jfr. henvisningen til »Ps. 
103. v. 15« med fordybet kursiv på kanten der
under. I feltet til højre er en knælende skikkelse 
foran sin vandrestav og bog ved at række et 
hjerte op til en hånd, der dukker frem af sky
erne. På underkanten læses med samme skrift 
»Ps. 22. v. 15«. Over det højovale skriftfelt tro
ner en nøgen, langhåret kvindeskikkelse, stå
ende på en vinget kugle. Hun har spredte arme 
og holder med venstre hånd et banner, der hvæl
ver sig bag hende og gribes i enderne af hendes 
højre hånd. Der er formentlig tale om en frem
stilling af Fortuna, jfr. det tilsvarende motiv på 
et epitafium i Tønder (DK. SJyll. s. 996 med fig.
33). På hver side af hende hænger en stor frugt 
skråt ned fra de øvre højrektangulære felters 
overkant. Under skriftfeltet en kartouche kro
net af engle(?)hoved og omgivet af bladværk 
med bær. I kartouchen et lille cirkulært felt, hvis 
reliefhugne kursivindskrift meddeler: »Denne 
Salige mand blev 1748 af hans Majestet befalet at 
være Borgemester udi byen og forblev i same 
tieneste til Hans døds dag«. Indskriften er gi
vetvis sekundær, idet dens oplysninger ellers 
havde stået i hovedindskriften. Da det i denne 
ikke er muligt at skelne tilføjelser fra oprindelig 
indskrift, er det derfor denne sekundære ind
skrift, der er udgangspunkt for en datering før
1748 og snarest o. 1734 (jfr. ndf.). Sekundær er 
også oplysningen med reliefhugget kursiv på 
stenens overkant, hvoraf fremgår, at »dette be
gravelse stæd skal paa Kirkens bekostning til 
ævighed vedlige holdes«.

Det omfattende udsmykningsprogram er i 
stor udstrækning gentaget på gravsten nr. 6 i 
Kolby kirke på Samsø (s. 2663) fra 1700’rnes 
første halvdel, og såvel denne sten som stenen 
over Langemachs børn (nr. 14) må stamme fra 
samme værksted som den her behandlede.

Den anden af de to gravsten, som Hans Otte- 
sen Langemach købte på auktionen 1734, havde 
ligget over Christopher Mogensen (†gravsten 
nr. 43) og betaltes med den helt usædvanligt 
store sum af 26 rdl. 3 mk., hvilket var mere end 
dobbelt så meget som den i forvejen høje vur
dering på 12 rdl.459 Alene derfor er der grund til 
at antage, at det var denne sten, Langemach 
valgte at benytte som sin egen. Da bagsiden på 
hans gravsten ikke synes at være anvendt, må 
den i så fald være blevet hugget om, i lighed 
med stenen over hans små børn. Dette må nok 
være sket omkring anskaffelsestidspunktet og i 
hvert fald før o. 1748, hvor den sekundære ind
skrift blev tilføjet. 1749-50 betalte Langemach 10 
rdl. for en ligsten stående ved våbenhuset, hvil
ket antagelig skal forstås således, at den åbenbart 
endnu ikke pålagte sten blev fornyet eller frit 
kunne pålægges. Der betaltes således ikke for 
stens pålæggelse ved hustruens begravelse
1751.51

1754 søgte Langemach om tilladelse til at ind
rette et begravelsessted (†begravelsesarrange- 
ment o. 1754, nr. 1), hvori såvel den huggede 
sten, der allerede var lagt på hans salige kones 
grav, som gravstenen over hans små børn (grav
sten nr. 14) skulle indgå.214 De lå formentlig al
lerede ved siden af hinanden mellem kirkens 
syd- og vestfløj som ordinære gravsten over be
gravelser, således som de optræder i specifika
tionen o. 1754.441 Ved indretningen af begravel- 
sesarrangementet (s.d.) blev de to sten indfattet i 
kirkens mur over det flisebelagte og jerngitter- 
indhegnede gravsted på benævnte plads op ad 
kirken, mellem dens sydlige og vestlige fløj. 
Ved ændringen af begravelsesarrangementet 
182252 blev Langemachs sten formentlig lagt ned 
på jorden over begravelsesstedet, hvor den lå 
1857-5853 og siden blev liggende, da hele arran
gementet 1869 blev nedbrudt.53 Begge sten gen
nemgik en reparation 1871, men Hans Ottesen 
Langemachs gravsten blev formentlig senere, af 
ukendte årsager lagt over børnenes sten (s.d.). 
Den sås 1918, 1936 og 1975 på sin gamle plads 
mellem syd- og vestfløjen,480 men siden o. 1978 
har den været opstillet i ligkapellet, op ad syd
væggen.
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Fig. 203. Gravsten nr. 15 fra o. 1734 over negotiant og handelsmand i Kalundborg Hans Ottesen Langemach, 
†1756, og hustru Karen Hansdatter Holm, †1751 (s. 3219). NE fot 1986. - Tombstone no. 15 c. 1734 of Hans Ottesen 
Langemach, broker and trader of Kalundborg, †1756, and his wife Karen Hansdatter Holm, †1751.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 216
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Fig. 204. Gravsten nr. 17 fra o. 1755, udført af God- 
fried Eulfeldt, over Christian Hansen Langemach, 
†1767, med to hustruer, Zusanna Theodora Gottlieb, 
† 1753, og Julie Anna Høst, †1802 (s. 3222). NE fot. 
1986. - Tombstone no. 17 c. 1755, executed by Godfried 
Eulfeldt, marking the graves of Christian Hansen Lange
mach, †1767, and two wives, Zusanna Theodora Gottlieb, 
†1753, and Julie Anna Høst, †1802.

O. 1741. Sekundær indskrift over Hans Hansen 
Qvist og hustru, se gravsten nr. 4.

O. 1749. Sekundær indskrift over Jørgen Stub og 
hans hustruer, se gravsten nr. 8.

O. 1749. Sekundær indskrift over Hans With, se 
gravsten nr. 9.

(†)16) 1752, [Anne Cathrinje Jens Daftter], 
...sted(?) 1657 boede og [†1734 i] hendes alders 
74. år, og hendes mand [Matthias Anjdersøn 
Felberede[r], [†1751 i sit 60. år].

To brudstykker af hvid, rødspættet kalksten, 
henholdsvis ca. 26x40 cm og 34x47 cm, der til

sammen udgør det midterste af stenens højre 
halvdel. Indskrift med fordybet kursiv i et op
rindeligt højovalt felt, der i bredden nåede helt 
ud til den glatte, brede ramme og i sviklerne 
foroven var omgivet af rankeværk.

Ved Matthias Felbereders begravelse 1751 på 
S. Olai kirkegård omtales ingen sten, men på 
specifikationen o. 1754 over gravstenene på 
samme kirkegård er den medtaget, vurderet til 6 
rdl., og med bemærkningen, at den 12. juli 1752 
var fornyet.441 Denne fornyelse, for hvilken Mi
chel Clemmensen (jfr. †S. Olai, †gravsten nr.
14) betalte 4 rdl., skal antagelig forstås således, 
at stenen blev pålagt dette år.494 Omtalt 1759416 
og endnu o. 1790 anførtes fornyelsen i den nye 
kirkeregnskabsbog,495 men siden da er gravste
nen ikke nævnt. Fra S. Olai kirkegård må den, 
måske o. 1930, være kommet til Vor Frue kirke
gård, hvor de to stumper af den nu henligger i 
kirkegårdens sydvesthjørne blandt andre brud
stykker, nr. 8 og 9 fra øst.

17) (Fig. 204) o. 1755, udført af Godfried Eul
feldt, over Christian Hansen Langemach, for
dum negotiant i Callundborg, *31. okt. 1727, 
†□ (†1767), med sine kære hustruer, den første 
Zusanna Theodora Gottlieb, *1. marts 1731 her i 
staden, †28. april 1753, med hvilken han avlede 
en søn efter et års ægteskab, den anden Julie 
(Anna) Høst, *3. maj 1737 i Helsinge præste
gård, †□ (†1802), moder til □ søn□. Gravvers. 
Christian Hansen Langemach var søn af borg
mester Hans Ottesen Langemach (gravsten nr.
15). Hans første hustru var datter af apoteker 
Friederich Nicolai Gottlieb (†nr. 55). Hans an
den hustru, andetsteds kaldet Anna, giftede sig 
efter hans død med amtsforvalter Niels Falck.451

Rød kalksten, 204x120 cm, med reliefhugget 
kursiv på en høj rektangulær skrifttavle med ind- 
skårne hjørner foroven og en svejfet og knæk
ket, halvrund afslutning forneden. Skrifttavlen 
omgives af viltre og festlige rokokoornamenter 
og figurer, asymmetrisk placeret på den prik- 
huggede bund, inden for en bred, tværriflet 
ramme. Øverst fremholdes en krone over to 
små, udslidte våbenskjolde af en engel med ba
sun i det øvre højre hjørne og af en dødning 
oven på en snoet søjle i venstre side. Under eng
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len er der tre rocailleagtige planteornamenter, 
mens der under søjlen ses en skikkelse stående 
på et ben mellem tilsvarende ornamenter og ud
styret med pibe og bæger. I de nedre hjørner er 
til venstre en rocaille, hvori sværd over kors
lagte køller(?) omgivet af to skåle, og til højre en 
skægget mand, der sidder blandt rocailler og 
skriver i sin bog, mens han kigger op mod ind
skrifttavlen. Gravstenen er på den nedre kant 
signeret med nu næsten ulæselig fordybet frak- 
tur af en Godfried Eulfeldt, fra hvis hånd der 
ikke i øvrigt kendes arbejder.496

Ved den første hustrus begravelse 1753 næv
nes ingen sten,51 men på auktionen 1755 købte 
Christian Langemach tre gravsten, og gav 4 rdl. 
for hver af de to sten over henholdsvis Niels 
Sørensen Raklev (†nr. 44) og Niels Nielsen Va- 
strup (†nr. 35), men betalte 22 rdl. for den tre
die, der havde ligget i S. Olai kirke over Ole 
Jespersen441 (†S.Olai, nr. 1). De to første købte 
Langemach sandsynligvis for at komme i be
siddelse af de to dertil hørende gravsteder, der 
godt kan beregnes til at have ligget nær hinan
den, på kirkegårdens syd-sydøstlige del. Stenen 
fra S. Olai kirke anskaffedes antagelig for at 
blive genanvendt og lagt på Vor Frue kirkegård. 
I så fald er den hugget om af den ved signaturen 
navngivne stenhugger, Godfried Eulfeldt, idet 
den ikke synes anvendt på bagsiden.

Første gang nævnt 1759,416 på den syd-syd- 
østlige del af kirkegården, hvilket synes at be
kræfte tesen om, at Langemach overtog Raklevs 
og Vastrups gravsteder. Der betaltes for stenens 
åbning ved Langemachs død 1767,51 men hans 
data blev altså ikke tilføjet. Først 1918 nævnes 
den igen, liggende syd for kirkegårdens vestlige 
indgang. Sammesteds 1936 og 1975,480 men efter 
rensning 1978 opsat i ligkapellet, vestligst på 
nordvæggen.

O.1763. Sekundær indskrift over Olle Pedersen 
Nørager og hustru, se gravsten nr. 7.

1771. Sekundær indskrift over Peder Carlsen Rau- 
berg og to hustruer, se gravsten nr. 6.

O.1772. Sekundær indskrift over Niels Lind, se 
gravsten nr. 5.

18) (Fig. 205) 1784. lens Wolder Worndran, bor-

Fig. 205. Gravsten nr. 18 fra 1784 over handelsmand i 
Kalundborg Jens Voller Vorndran, †1792, og to hu
struer, Pernille Jensdatter Rhode, †1780, og Lene Ma
ria Felum, †1791 (s. 3223). NE fot. 1986. - Tombstone 
no. 18 from 1784 of Jens Voller Vorndran, trader of Ka
lundborg, †l792, and two wives, Pernille Jensdatter 
Rhode, †1780, and Lene Maria Felum, †1791.

ger og handelsmand i Call[undbor]g, søn af hr. 
Caspar Worndran og madamme Karen Iensdot- 
ter Faaborg (jfr. †gravsten nr. 65), *30. april 
1747, †(12. dec.1792) og hans salige hustruer. 
Den første Pernille Iensdatter Rhode, født i 
Ebeltoft 4. jan. 1741, gift sammesteds 15. maj 
1774, men død Callundborg 6. nov. 1780, efter 
at hun i et kærligt ægteskab 6 år, 5 måneder, 3 
uger og 3 dage var blevet moder til 7 børn, som 
alle modtog hende i evigheden. Den anden Lee
ne Maria Felum, født i Aarhus 15. marts 1755, 
gift i Callundborg 26. nov. 1783, †(23. juli 1791) 
(jfr. †gravsten nr. 83).

Lysrød kalksten, 252x159 cm, med fordybede 
versaler på en nærmest kvadratisk skrifttavle

216*
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Fig. 206. Gravsten nr. 19 fra o. 1784 over tolder i 
Kalundborg Johan Daniel Cøln, †1781, og hustru 
Anna Cathrine Vorndran, †1783, samt deres ældste 
søn Caspar Vorndran Cøln, †1784 (s. 3224). NE fot. 
1986. - Tombstone no. 19 c. 1784 of Johan Daniel Cøln, 
customs officer of Kalundborg, †1781, his wife Anna Ca
thrine Vorndran, †1783, and their eldest son, Caspar Vorn
dran Cøln, †1784.

omgivet af en simpel, klassicerende udsmyk
ning. Foroven den opstandne Kristus med sejrs
fane flankeret af to små basunblæsende engle og 
stående under en bue med fordybet versalind
skrift: »leg er Obstandelsen og Lifuet. Iohanes 
11« (Joh. 11, 25). Til siderne et nedhængende 
palmetagtigt ornament, og i sviklerne med for
dybede versaler til venstre: »Hodie mihi [cr]as 
tibi« (Idag mig, imorgen dig), til højre: »Me
mento mori« (Husk du skal dø). Mellem eng

lene og Kristus læses med samme skrift: »Basu
nen skal liude og« (til venstre), »de døde skal 
opstaa«. Opstandelsesscenen omgives til siderne 
af en lille riflet søjle(?) (sml. fig. 181). Under 
skriftfeltet et halvcirkelformet felt, kantet af 
laurbærkrans og flankeret af to opretstående pal
metter. Heri er samtidig med hovedindskriften 
og ligeledes med fordybede versaler anført 
gravvers samt påpeget, at gravstedet skal blive 
urørt til Gud sætter dom, og vedligeholdes af 
kirken for tyve rigsdaler, med henvisning til kir
kens regnskabsbog folio 1198. Stenens profile
rede ramme har glat overkant, der brydes i hjør
nerne af rosetter i cirkulære medaljoner, og mel
lem disse er på langsiderne udhugget en lodret 
laurbærguirlande. Denne indfatning kan lige
som de palmetagtige ornamenter minde om den 
næsten samtidige gravsten over bl. a. Vorndrans 
søster (nr. 19), og de er formodentlig hugget i 
samme værksted.

Som gravstenen fortæller, fremgår det af kir
kens regnskabsbog, at Jens Voller Vorndran i 
regnskabsåret 1783-84 betalte 20 rdl. for at 
lægge en ligsten, der bestandig skulle være 
urørt, over hans afdøde hustrus grav på Vor 
Frue kirkegård. I betragtning af den også på ste
nen anførte dato for hans andet ægteskab, kan 
den næppe være blevet pålagt tidligere end 1784. 
At stenen skulle forblive urørt, men vedligehol
des af arvingerne, noteredes forrest i den nye 
kirkeregnskabsbog,51 hvori også ses begravel
serne af den anden hustru 1791 og Jens Voller 
Vorndran selv 1792. For stenens aftagelse ved de 
to lejligheder betaltes først samlet ved den sid
ste.458 Gravstenen nævnes herefter ikke førend 
1918 og 1936, da den lå ved kirkegårdens syd
mur, nr. 4 fra øst.480 1975 sammesteds, nr. 2 fra 
øst, og siden o. 1978 ved nordmuren, nr. 3 fra 
vest.

19) (Fig. 206) o. 1784. Iohan Daniel Cøln, for
hen tolder i Callundborg, *1733, †1781, og hu
stru Anna Cathrine Vorndran, *1748, †1783. 
Gift i 15 år, to sønner. Hun skulle anden gang 
have været gift med Peder Leerager, borgmester 
sammesteds, men døde før brylluppet. Endvi
dere afdødes ældste søn, Caspar Vorndran Cøln, 
*1767, †1784. Anne Cathrine Vorndran, datter af
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Caspar Vorndran og Karen Jensdatter Faaborg 
(†gravsten nr. 65), var åbenbart efter Cølns død 
blevet forlovet med Peder Madsen Leerager, 
som fra 1778 var adjungeret sin fader Mads Pe
dersen Leerager i embedet som borgmester og 
ved dennes død 1786 overtog dette.497 Peder 
Leerager døde ugift 1792, 60 år gammel, og er 
antagelig begravet under samme sten som sin 
forlovede (jfr. ndf.).

Lysgrå kalksten, 243x130 cm, med fordybet 
kursiv (navne med versaler) på høj rektangulær 
skrifttavle med svejfet afslutning nederst, hvor 
der under et fladt spejlmonogram gøres op
mærksom på, at der »Efter kirckebogens folio □ 
er betalt for denne liigsteen at ligge bestandig og 
holdes vedlige af kircken«. Over skriftfeltet 
guirlande af laurbærblade, hvorover en halvro
set med brede kronblade, der genfindes i roset
terne i de cirkulære medaljoner, som i stenens 
hjørner bryder den glatte ramme med profileret 
kant. Mellem medaljonerne er på stenens lang
sider indhugget en laurbærguirlande, der fort
sætter inden om de to nedre medaljoner før den 
sammenbindes på stenens nedre kortside. An
tagelig fra samme værksted som stenen over hu
struens broder (nr. 18).

1781, 1783 og 1784 er indtægterne fra Cølns, 
hans hustrus og søns begravelser opført i kirke
regnskabsbogen, men først 1784-85 betaltes 20 
rdl. for en ligsten over sal. mad. Anne Cathrine 
Vorndran, enke efter forrige tolder Daniel Cøln. 
Stenen skulle forblive urørt, men vedligeholdes 
af arvingerne, som indført o. 1793 forrest i den 
nye kirkeregnskabsbog.51 Ved Peder Leeragers 
begravelse 1792 betaltes kirken for at aftage en 
gravsten, da hans lig blev nedsat.458 Der var 
altså en sten i forvejen, og det er ikke utænke
ligt, at det var denne, hvorpå hans navn jo står 
nydeligt fremhævet. Først 1918 er stenen atter 
nævnt, liggende ved kirkegårdens sydmur, som 
nr. 8 fra den østlige kirkegårdsindgang.453 1936 
og 1975 var den mellem kirkens syd- og øst
fløj,454 jfr. ældre fotografi hvor gravstenen ses 
liggende på skrå på en græsgroet jordvold mel
lem de to fløje. Den særlige status, som den sy
nes at have haft i kraft af sin solitære placering 
og forebyggende skråstilling,498 mistede den, da

Fig. 207. Gravsten nr. 20 fra 1798(?) over Ellen Ca
thrine Bøgvad, †1777, og borger i Kalundborg Hen
rik Christoffer Ostermann. Tidligere gift med farver 
i København Andreas Hansen Fischer (s. 3225). NE 
fot. 1986. - Tombstone no. 20 from 1798(?) of Ellen Ca
thrine Bøgvad, †1777 (formerly the wife of Andreas Han
sen Fischer, dyer in Copenhagen), and Henrik Christoffer 
Ostermann, burgher of Kalundborg.

den o. 1978 blev lagt i rækken af sten ved nord
muren, nr. 2 fra vest.

O.1793. Sekundær indskrift over Niels Fuglede og 
hustru, se gravsten nr. 12.

20) (Fig. 207) 1798(?). Ellen Cathrine Bøgvad, 
†28. april 1777, 1.° g.m. Andreas Hansen Fi
scher, farver i Kiøbenhavn, 2.° Henrich Christo
pher Ostermann, borger i Callundborg, savnet 
af to efterlevende døtre, Karen Eggerda Fischer, 
gift med Peter Fuglede, og Engel Cathrine 
Ostermann. Pålagt 1798 og skal ligge urørt. El-
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Fig. 208. Gravsten nr. 21 fra o. 1801 over køb- og 
handelsmand i Kalundborg Anders Jensen Faaborg, 
†1801, og første hustru Elisabeth Rasmusdatter Mil- 
ling, †1765, samt anden hustru Birthe Smith, †1823 
(s. 3226). NE fot. 1986. - Tombstone no. 21 c. 1801 of 
Anders Jensen Faaborg, merchant and trader of Kalund
borg, †1801, his first wife Elisabeth Rasmusdatter Milling, 
†1765, and his second wife Birthe Smith, †1823.

len Cathrine Bøgvad var søster til Anders Niko
laj Kønsberg (†gravsten nr. 80), efter hvem far- 
verprivillegiet overgik til hendes anden mand 
Henrik Christopher Dyrlund Ostermann.499 
Hendes datter af første ægteskab var, som ste
nen fortæller, gift med Peder Nicolai Fuglede, 
borgmester og søn af købmand Niels Fuglede500 
((†)gravsten nr. 12). I andet ægteskab havde hun 
udover den på stenen nævnte datter også sønnen 
Niels Christopher Dyrlund Ostermann (kirke- 
gårdsmonument nr. 1).

Grå kalksten, 183x108 cm, brudt i tre stykker. 
Indskriften med fordybet kursiv i højoval me
daljon, der udfylder størstedelen af stenen og er

omgivet af laurbærkrans, foroven kronet af vin
get englehoved. I sviklerne inden for den glatte 
rammekant, med perlestav på indersiden, ses 
foroven små, udslidte våbenskjolde, forneden 
vinget timeglas (til venstre) og kranium over 
knogler.

1798 betaltes 6 rdl. 4 mk. for at lægge en ny(!) 
ligsten på den grav, hvor Ellen Cathrine Bøgvad 
var begravet. Stenen skulle for betalingen ligge 
urørt på Vor Frue kirkegård i 20 år fra 1. dec.
1798.51 Den nævnes ikke 1869 og 1918, men sås 
1936 ved nordmuren, nr. 8 fra vest, tilsynela
dende ubeskadiget.454 1975 sammesteds, nr. 6 fra 
vest, nu itubrudt. Efter sammenlimning og 
rensning 1978473 ligger den nu ved østmuren, nr. 
1 fra nord.

21) (Fig. 208) o. 1801. Anders Jensen Faaborg, 
køb- og handelsmand i Callundborg, *28.juli 
1726, †4. marts 1801, hans første hustru, jomfru 
Elisabeth Rasmusdatter Milling, *10. okt. 1734, 
gift 22. okt. 1756, †13. maj 1765, moder til en 
søn og to døtre, samt hans anden hustru, jomfru 
Birthe Smith, *14. april 1734, gift 20. nov.1765, 
†(26. marts 1823), moder til tre sønner og en 
datter. Gudelig sentens. Jfr. stenen over alle de 
nævnte børn (nr. 22), med undtagelse af dat
teren af første ægteskab, Karen Faaborg, som 
blev gift med Frederik Mülertz (gravsten nr.
23). Anders Jensen Faaborg var broder til Karen 
Jensdatter Faaborg og Jacob Jensen Faaborg 
(†gravsten nr. 65 og 64). Hans første hustru var 
datter af Rasmus Ivarsen Milling (†S. Olai, 
†gravsten nr. 16), mens hans anden hustru var 
datter af Laurits Hansen Smith, hvis hustru 
Cathrine Maren Allerum var 2.° g.m. Anders 
Faaborgs broder Jacob, der således blev sin bro
ders svigerfader501 (jfr. †gravsten nr. 64).

Grå marmor, 218x144 cm, med fordybet kur
siv på en ophøjet skrifttavle med lodrette sider, 
foroven og forneden afsluttet med identisk svej- 
fet og halvcirkulært endestykke. Stenen har pro
fileret kant, og den glatte, forsænkede marmor- 
flade omkring skrifttavlen smykkes i øvrigt kun 
af små, vifteformede og fordybede felter i hjør
nerne med reliefhuggede blomsterornamenter. 
Som den foregående gravsten virker den noget 
ældre end dateringen i sin stil, der nærmere pe
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ger mod et forfærdigelsesår omkring første hu
strus død. Det kan (i modsætning til den anden 
hustru) ikke afgøres, om Anders Faaborgs data 
er anført sekundært, men herimod taler såvel at 
samtlige børn med den anden hustru bliver fast
slået i indskriften, som også de skriftlige kilders 
udsagn.

Ved Elisabeth Millings begravelse 1765 næv
nes ingen sten, og det synes rimeligt at datere 
stenen til tidspunktet omkring Anders Faaborgs 
død 1801, hvor kirken modtog en sum på 200 
rdl. for at pålægge en ligsten, der bestandig 
skulle ligge urørt over A. Faaborg på Vor Frue 
kirkegård.51 Den sekundære indhugning på ste
nen af den anden hustrus data o. 1823 viser, at 
hun også må være blevet begravet under den, 
selvom dette ikke fremgår af kirkens regnskabs
bog - måske fordi hun blev begravet uden be
regning, idet hun ved sin død testamenterede 
yderligere 200 rdl. til kirken, for at hendes børns 
gravsten skulle ligge urørt (s.d.). 1861 betegne
des gravstenen som en sandsten i jorden,322 og 
1918, 1936 og 1975 blev placeringen angivet som 
kirkegårdens sydvestlige hjørne.480 Siden o. 
1978 ved nordmuren, nr. 4 fra vest.

22) (Fig. 209) 1802. Købmand Anders Faa
borgs med hans to hustruer Elisabeth Milling og 
Birthe Smith sammenavlede seks børn, hvoraf 
en søn og en datter af første, tre sønner og en 
datter af sidste ægteskab. Jfr. stenen over foræl
drene (nr. 21).

Grå marmorplade, 124x68 cm, der inden for 
den profilerede kant kun smykkes af indskriften 
med fordybet kursiv samt små fordybede cirkler 
i hjørnerne. Adskillige gange i 1760’erne og 
1770’erne betalte Anders Faaborg 1 rdl. for be
gravelsen af et lidet barn.51 Men gravstenen blev 
formentlig først lagt det år, den angiver, jfr. en
ken, Birthe Smiths testamente 1803, hvorefter 
kirken ved hendes død modtog en sum svarende 
til den, der var givet for hendes egen og ægte
fællens gravsten, nemlig 200 rdl., mod at hendes 
børns ligsten forblev urørt.502 Stenen nævnes 
ikke igen førend 1918, hvor den ligesom 1936 og 
1975 lå umiddelbart syd for den østlige indgang 
til kirkegården,480 og som det ses på fotografi 
1909 altså foran Hans Christian Langemachs be-

Fig. 209. Gravsten nr. 22 fra 1802 over købmand An
ders Faaborgs og hans to hustruers seks børn (s. 
3227). NE fot. 1986. - Tombstone no. 22 from 1802 of 
the six children of Anders Faaborg, merchant, and his two 
wives.

gravelsessted (begravelsesarrangement o. 1778). 
Siden o. 1978 i kirkegårdens sydvestlige hjørne, 
sydøst for Rasmus Saltens mindetavle (†begra- 
velsesarrangement nr. 2).

23) (Fig. 210) o. 1813. Frederik Mülertz, køb
mand, formand for denne bys eligerede bor
gere, *1747 på Farupgaard i Fyen, †18. juli 1813, 
fader til syv sønner og to døtre med sine to hu
struer, Ane Giertrud Kolbret, *1751, gift 1776, 
†28. maj 1786, og Karen Faaborg, *10. april 
1761, gift 1787, †□ (†3. okt. 1828). For denne 
ligsten er betalt, at den bestandig skal blive 
urørt. Mülertz’ første hustru var datter af Jørgen
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Fig. 210. Gravsten nr. 23 fra o. 1813 over købmand 
Frederik Mülertz, †1813, og de to hustruer Ane Gier- 
trud Kolbret, †1786, og Karen Faaborg, †1828 (s. 
3227). NE fot. 1986. - Tombstone no. 23 c. †1813 of 
Frederik Mülertz, †1813, and his two ivives, Ane Giertrud 
Kolbret, †1786, and Karen Faaborg, †1828.

Kolbrecht (†S. Olai, †gravsten nr. 21), hans an
den hustru datter af Anders Jensen Faaborg og 
Birthe Smith503 (gravsten nr. 21).

Rød sandsten, 167x83 cm, med profileret 
kant og uden anden udsmykning på fladen end 
indskriften med fordybet kursiv. Kun den første 
hustrus begravelse findes optegnet i kirkeregn
skabsbogen, men 1825 betaltes 25 rbdl., for at 
stenen over afdøde købmand Friderich Mülerz 
skulle ligge urørt og vedligeholdes af arvin
gerne.51 1869 blot beskrevet som en sten i jor
den,452 1918 og 1936 ved kirkegårdens sydmur, 
nr. 1 fra øst.480 1975 flyttet længere mod vest, nr. 
3 fra øst blandt gravminderne ved sydmuren. 
Siden o. 1978 liggende ved østmuren, nr. 6 fra 
nord.

24) (Fig. 211) 1828 [Jørgen Jørgensen, borger 
og købmand, *23. april 1767, †14. aug. 1827, ef
terladende sig hustru og to børn, der satte ham 
... dette minde].

Grå sandsten, 168x121 cm, med profileret 
kant og næsten ulæselig indskrift med fordybet 
kursiv på den forvitrede flade, der i hjørnerne 
smykkes af små, udslidte rosetter af hvid mar
mor, indfattet i bly. 1828 betalte enken 50 rdl. til 
Vor Frue kirke, for at lægge en sten over hendes 
mands gravsted i 40 år fra 28. okt. 1828.51 1859 
betegnet som en sandsten i jorden,504 1918 lå den 
ved kirkegårdsmurens sydvestlige hjørne,453 li
geså 1936 og 1975, men nu knapt læselig.454 Si
den o. 1978 ved nordmuren, nr. 7 fra vest.

†GRAVSTEN

1) 1558. Jens Rosensparre, født S. Karens aften 
1558 og død dagen derefter. Søn af høvedsman- 
den på Kalundborg slot 1552-65, Sten Rosen
sparre til Skarhult. På stenen var udhugget et 
barn, med Rosensparre, Rosenkrantz, Bilder, 
Lange eller Munks våbener.329 Placering ukendt.

2) O.1583. Erik Juul, †18. okt. 1583, og Anne 
Juul, †ll. sept. 1583. Begge børn af høvedsman- 
den på Kalundborg slot 1581-87, Herman Juul til 
Åbjerg. Børnene var udhugget på gravstenen 
med deres fædrene og mødrene våbener, som 
var »Julinger, Liungher og enhjørnings Skram
mer«.329 Placering ukendt.

3) O.1584. Jomfru Chrestendse Juul, †24. 
marts 1584 på Kalundborg slot, datter af hø
vedsmand Herman Juul til Åbjerg (jfr. ovf.). 
Hun var udhugget på gravstenen med våbener 
som sine søskende (nr. 2). Stenen lå o. 1607 
»oven for« disses.329

4) O.1641. Peder Ibsen (Jacobsen) Væver, 
borger og silkevæver, †1641, g.m. Bodil Chri- 
stensdatter, *1579, †1649.505 Fader til rektor i 
Kalundborg og senere i Roskilde, Hans Peder
sen Calundanus, hvis søn magister Peder Schade 
(†1712) fornyede sine bedsteforældres gravsten 
1706 med 6 sletdl. O.1733 var stenen hjemfal
den til kirken og kunne sælges. Den lå da på 
kirkegården »inden vestre kirkerist« og vurde
redes 1734 til 4 rdl.213 For dette beløb samme år
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solgt på auktion til Hans Ottesen Langemach.459 
Denne har muligvis genbrugt stenen til sine 
børns begravelse på Vor Frue kirkegård, men så 
er den hugget om (jfr. nr. 14).

5) O.1644. Berte Larsdatter Gram, *1640, 
†1644, datter af kapellan Lauritz Nielsen Gram 
(sml. epitafium nr. 3). O.1733 på kirkegårdens 
sydøstlige del, syd for Lauritz Nielsen Grams 
(†nr. 8). Den betegnedes da som »en liden sten«, 
der skulle sælges.213 Hverken i listen 1734 eller 
ved selve auktionen samme år er den dog 
nævnt.

6) O.1649. Magister Valentin Christensen 
Køhler, provst, *18. dec. 1587 i Malmø, †4. juli 
1649 på sin gård Hervigsholm.506 Lå o. 1733 på 
kirkegården, nord for en gravsten, der lå næst 
østen for hjørnet af våbenhuset (†nr. 46). Den 
skulle da sælges, men på listen over forfaldne 
sten 1734, hvor den vurderes til 8 rdl.,213 er til
føjet den tvetydige bemærkning »fantis intet«. 
Gravstenen ses hverken ved auktionen 1734 eller 
senere.

7) Før 1656. Christen Sørensen (Jensen?) Age
rup, født o. 1613(?). 1643 omtales Christen Age
rup af lensmanden Hans Lindenov som »en 
modvillig Compan«, der bruger forprang.507 
1645 ejer han adskillige ejendomme i Kalund
borg, herunder én beboet af Christen Jensen, 32 
år, med tilnavnet Aggerup, g.m. Dorte Jensdat- 
ter, 32 år.508 På Årby kirkegård lå 1686 en grav
sten over en Karen Jespersdatter, salig Christen 
Agerups efterleverske i Kalundborg, som døde i 
Årby præstegård 2.juli 1656 (jfr. Årby, †grav
sten nr. 2, s. 1489). O.1733 lå stenen på kirke
gården, syd for søndre tårn; den var 1732 solgt 
for 10 rdl. til apoteker Gottlieb,213 der genan
vendte den (†nr. 55).

8) O.1661. Magister Lauritz Nielsen Gram, 
kapellan ved Vor Frue kirke, †16. maj 1661 i sit 
61. år, g.m. Maren Pedersdatter, †1663 i sit 64. 
år.509 Måske lå stenen oprindelig i kirken (jfr. 
afbildning på epitafium nr. 3 og †lukket begra
velse nr. 4), men o. 1733 var den på kirkegår
dens sydøstlige del, næst norden for datteren, 
Berte Larsdatter Grams (†nr. 5), og kunne sæl
ges.213 Selvom den er udeladt på listen 1734, blev 
stenen og et tilhørende gravsted ikke desto min-

Fig. 211. Gravsten nr. 24 fra 1828 over købmand Jør
gen Jørgensen, †1827 (s. 3228). NE fot. 1986. - Tomb- 
stone no. 24 from 1828 of Jørgen Jørgensen, merchant, 
†1827.

dre solgt på auktionen samme år for 12 rdl. 3 
mk. til Jørgen Clausen Blymester,459 som gen
brugte den (jfr. †nr. 58).

9) O.1663. Christen Pedersen Rømer, skipper 
og borger i Århus, død efter 1661 og senest 
1663, g.m. Anna Olufsdatter Storm, født o. 
1611, †1690 i Vordingborg. Fader til professor og 
politimester Ole Rømer,510 som fornyede grav
stenen første gang(!) 1706 med 15 sletdl. 1734 
hjemfalden, vurderet til 6 rdl., men efter erin
dring til etatsråd Bartholin i København,213 der 
var gift med Ole Rømers enke, blev den 1736 
fornyet med 20 rdl. på de vilkår, at den evinde
lig skulle blive liggende urørt. Derefter anføres 
Rømers sten som en af dem, kirken skal ved
ligeholde, men dette rettes 1755, og gravstenen 
opregnes o. 1755 med rettelse og o. 179051 blandt 
de sten, arvingerne selv vedligeholder. O.1754 
er den vurderet til 5 rdl.441 Lå o. 1733 på kirke
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gårdens sydvestlige del,213 nordøst for en grav
sten ved »Herskabets Loge« (†nr. 47). Rimelig
vis på samme plads o. 1754.441

10) O.1666. Thomas Lauritzen Bonnum, 
kæmner og vurderingsmand, født o. 1609, 
†1650, g.m. Bodil Hansdatter, *1626, levede 
endnu 1682 på S. Jørgens gård, efter at hendes 
anden mand, borgmester Peder Trellund, 1666 
havde forladt by og familie.511 Af en fortegnelse 
dateret samme år fremgår bl.a., at der betaltes 3 
rdl. for et gravsted på kirkegården til Thomas 
Bonnum.512 1733 lå stenen på kirkegårdens 
nordvestlige del sammen med stenene over to 
sønner (nr. 8 og †nr. 17). Den var da hjemfalden 
og blev 1734 vurderet til 1 rdl. 2 mk.,213 men 
solgtes først ved auktionen 1749 for 2 rdl. 5 mk. 
til Ulrich Barfred,460 der genanvendte denne 
gravsten og den over sønnen (†sten nr. 17), som 
han købte samtidig, til sine børns begravelse - 
måske fordi stenene lignende hinanden (jfr. †nr. 
68 og 69).

11-13) O.1676. Elias Hansen Svane, rådmand 
og handelsmand, født o. 1638, †9. (19.) marts 
1676, og to af hans børn. Søn af Hans Jensen 
Svane, sognepræst i Besser på Samsø, og Anne 
Jensdatter. Hendes første mand og Hans Svanes 
forgænger i embedet var Elias Eliesen Eisen- 
berg, jfr. gravsten nr. 2 over disses søn og altså 
Elias Svanes halvbroder.513 O.1733 på kirkegår
dens nordvestlige del sammen med to gravsten 
over to af hans børn, nr. 12 og 13. Alle tre sten 
var hjemfaldne, men 1734 ses under Elias Svanes 
navn blot vurderingen 6 rdl., samt bemærknin
gen »fantis intet«.213

14) O.1676. Anders Bendtsen, borgmester, 
†1676, g.m. Birgitte (Birte) Lauritzdatter, død 
o. 1677 (sml. †oblatæske). O.1733 på kirkegår
den, sydvest for det søndre tårn og nord for ste
nen over datteren Sophia Eleonora Andersdatter 
(†nr. 19). Ligesom denne blev Anders Bendtsens 
sten fornyet 1707 med 4 rdl. af rådmand Hans 
Pedersen og arvingerne efter Sophia Eleonoras 
anden mand, Niels Nielsen Siersted (jfr. epitaf 
nr. 4). 1734 blev den hjemfaldne gravsten vur
deret til 4 rdl., men ses ikke omtalt siden.213

15) O. 1677. Jens Jensen, borgmester, 
†1677(?),514 og hustru Anne Jensdatter, død efter

1680 (jfr. †messehagel). Gravstenen, som var en 
af de kun to, Amundin kunne læse 1759,515 lå da 
over en †lukket begravelse (nr. 5) »straks ved 
koret«.416 Omtales ikke senere, var måske 
blandt de ligsten, som allerede 1765 førtes ud på 
kirkegården.51 I modsat fald er den som de øv
rige i kirkens gulv blevet udflyttet inden 1860.

16) O.1678. Peder Jacobsen, kirkeværge, 
†1678, og hustru Chrestence Olufsdatter, †1702. 
Lå o. 1733 på kirkegården mod øst, ved ben
huset, og var da sidst fornyet med 3 sletdl. ved 
åbningen for hustruen 1702. 1734 vurderedes 
den hjemfaldne sten til 8 rdl., og året.efter blev 
rådmand Johan Knuth, gift med Peder Jacob
sens datter, mindet om fornyelsen.213 Knuths 
svigersøn, Hans Richartsen Glostrup, fornyede 
den 1749 med 4 rdl. på 20 år.51 O.1754 vurderet 
til 8 rdl.441 Sidst set af Amundin 1759,416 men 
nævnt o. 1790.51

17) Før 1682. Lauritz Thomasen Bonnum, 
født o. 1631, død før 1682.516 O.1733 på kirke
gårdens nordvestlige del, nord for faderens (†nr.
10) og syd for broderens gravsten (nr. 8). Som 
disse var den hjemfalden og vurderedes 1734 li
gesom faderens til 1 rdl. 2 mk., men indbragte 
ved auktionen 1749, hvor den solgtes til Ulrich 
Barfred, kun 1 rdl. 4 mk.213 (jfr. †nr. 68 og 69).

O.1682. Hans Thomasen Bonnum, se sten nr. 8.

18) O.1683. Hans Rasmussen, rådmand og 
byfoged, født o. 1638(?), død o. 1683, 1.° g.m. 
Karen Mortensdatter, død o. 1682, og 2.° Inge
borg Jensdatter.517 1704 fornyet for 6 rdl. af hans 
sønner, der samtidig fornyede broderens sten 
(†nr. 33). Lå o. 1733 på kirkegårdens østlige del, 
næst ved og nord for broderens, og var hjem
falden, 1734 vurderet til 5 rdl.213 Ved auktionen 
samme år ligesom broderens sten solgt til Peter 
Mathias Unruh51 (†nr. 57).

19) O.1686. Sophia Eleonora Andersdatter, 
†1686, datter af borgmester Anders Bendtsen 
(†nr. 14), 1.° g.m. herredsfoged og birkedom
mer Søren Bay, med hvem datteren Elisabeth 
Sørensdatter Bay (†nr. 54), og 2.° (1678) med 
borgmester Niels Nielsen Siersted (epitaf nr. 4, 
†lukket begravelse nr. 8). 1707 fornyet med 4
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rdl. af rådmand Hans Pedersen og Siersteds ar
vinger, samtidig med faderens sten, som den o.
1733 lå syd for, på kirkegårdens sydvestlige del.
1734 blev den hjemfaldne sten vurderet til 8 
rdl.,213 men først ved auktionen 1749 solgt for 7 
rdl. til Caspar Vorndran (†nr. 65).

20) O.1687. Niels Trudsen Hvid, rådmand og 
byfoged, født o. 1635,518 †1698, og hustru Bir
gitte Lauritzdatter Gram, †1687 (sml. †lysekrone 
nr. 2), datter af Lauritz Nielsen Gram (jfr. epita
fium nr. 3). Forældre til døtrene Cathrine (g.m. 
Niels Sørensen Raklev, †gravsten nr. 44) og 
Gertrud Marie (1.° g.m. Peder Ollesen Vinde
kilde, og 2.° (1715) Bagge Laugesen Roed, 
†gravsten nr. 45 og 62).

Gravstenen dateres efter hustruens dødsår, 
idet den ved hans død 1698 blev aftaget for 3 
sletdl. Lå o. 1733 på kirkegården ved søndre 
ringmur, syd for svigersønnerne Niels Sørensen 
Raklevs og Peder Ollesen Vindekildes samt den
nes børns gravsten. Den var da hjemfalden, 1734 
vurderet til 6 rdl., men forventedes fornyet af 
den tredje svigersøn, borgmester Bagge Lauge
sen Roed, hvilket dog ikke skete.213 O. 1754 
vurderet til 5 rdl.,441 og sidst fornyet på 20 år 
1752 for 4 rdl. af Trude Guldsmed.51 Nævnt 
1759.416 O. 1790 er den på grund af fornyelsen
1752 overført i den nye kirkeregnskabsbogs liste 
over sten, der ikke må røres.51

21) O.1690. Jens Nielsen Bitzholt, rådmand 
og kræmmer, formentlig død o. 1690, 1689 g.m. 
Maren Lauritzdatter Hesselberg, †6.juni 1698. 
Jens Nielsen Bitzholt var broder til Karen Niels- 
datter Bitzholt, hvis første mand, borgmester 
Jens Lauritsen Hesselberg (†gravsten nr. 23) om
vendt var broder til Bitzholts hustru.519 O.1733 
lå stenen på kirkegårdens sydøstlige del, øst for 
våbenhuset, og var da hjemfalden.213 1734 vur
deret til 8 rdl. og forventedes som nr. 20 fornyet 
af borgmester Bagge Laugesen Roed,213 der var 
Bitzholts søsters, Karen Nielsdatters, anden 
mand (†gravsten nr. 62), men solgtes på auktion
1749 for 8 rdl. til Hans Richartsen Glostrup,431 
der må have genanvendt den (†nr. 66, jfr. †nr. 27 
sandsynligvis tilhørende samme).

22) O.1692. Michel Gynge, skriver, †1693, og 
hustru Ellen Pedersdatter, †1692. 1724 fornyet

for 4 rdl. af sr. Gynge,520 lå o. 1733 på kirkegår
dens østlige del, nord for østre kirkerist.213 1749 
atter fornyet af Lauritz Gynge (†S. Olai, †grav
sten nr. 6) med 4 rdl. for 20 år.51 O. 1754 vur
deret til 8 rdl.,441 o. 1790 overført til den nye 
kirkeregnskabsbogs liste på grund af fornyelsen
1749.51

23) O.1693. Jens Lauritzen Hesselberg, borg
mester, †1693, og hustru Karen Nielsdatter Bitz
holt, †1715. Jfr. hendes broder, g.m. Hesselbergs 
søster Maren (†gravsten nr. 21). Gravstenen blev 
aftaget ved hendes død for 2 rdl. og fornyet 1722 
af hendes anden mand, borgmester Bagge Lau
gesen Roed51 (†nr. 62). O.1733 på kirkegårdens 
østlige del,213 solgt ved auktionen 1749 for 10 
rdl. til Ole Andersen Ladefoged (†nr. 70).460

24) O.1695. Mogens Poulsen, borgmester, 
død o. 1695, g.m. Anne Hermansdatter.521 Fader 
til Christopher Mogensen (†gravsten nr. 43). 
O.1733 østligst på kirkegården, hjemfalden til 
salg, 1734 vurderet til 8 rdl.,213 men nævnes ikke 
senere blandt bortauktionerede gravsten.

25) 1698. Jens Nielsen Samsing.522 En be
mærkning o. 1733 må forstås således, at grav
stenen var pålagt 1698 for 12 sletdl. Den hjem
faldne sten lå o. 1733 på kirkegården ved den 
vestlige ende af søndre kirkemur og blev 1734 
vurderet til 5 rdl.213 For denne pris solgtes den 
dog først ved auktionen 1749 til Mouritz Søren
sen Høeberg,460 der muligvis har anvendt den i 
forbindelse med sin †lukkede begravelse i †S. 
Olai kirke (†nr. 4 og †epitafium nr. 2).

26) 1675-1710. Peder Fuglede.523 Omtalt o. 
1733 som en liden sten på kirkegårdens nord
vestlige del. Den hjemfaldne gravsten vurdere
des 1734 til kun 1 mk. og er da mærkværdigvis 
indlagt på gulvet i kirken.213 Ses ikke siden.

27) 1675-1710. Jens Nielsen, rådmand. Den 
eneste kendte rådmand Jens Nielsen er Jens 
Nielsen Bitzholt, hvorover de samme ligstens- 
fortegnelser i forvejen anfører en gravsten (†nr.
21). Måske har han ejet to, hvoraf denne har 
ligget over et barn, idet den 1734 kun var vur
deret til 1 rdl. 2 mk. Lå o. 1733 på kirkegården, 
sønden for vestre kirkedør, men 1734 følges 
vurderingen af den hjemfaldne sten af bemærk
ningen »fantis intet«.213
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28) 1675-1710. Inger Marie Eriksdatter. Lå o. 
1733 på kirkegårdens nordvestlige del, var 1728 
solgt til Catharina Rasmusdatter for 8 mk. og 
lagt over hendes første mand, Christopher Sø
rensen,213 som 1728 var blevet begravet på
S. Olai kirkegård (†gravsten nr. 15).

29) 1675-1710. Hans Bays lille barn.524 Barne
ligstenen lå o. 1733 syd for sakristidøren og 
kunne sælges, var 1734 vurderet til 1 mk. 8 sk., 
men kom ikke på auktion, idet der efter vur
deringen er tilføjet »fantis intet«.213

30) 1675-1730. Kirkeværge Jens Pedersen Ri- 
bers lille barn525 (jfr. *dåbsdfad). Lå o. 1733 syd- 
østligst på kirkegården uden at være hjemfal
den,213 men nævnes ikke siden.

31-32) 1700-20. Rådmand Peder Ollesen Vin
dekildes to børn, under hver sin sten. De to bar- 
negravsten lå o. 1733 på den sydlige del af kirke
gården, syd for faderens sten (†nr. 45) og nord 
for en gravsten over en søster213 (†nr. 52). Råd
mand Vindekilde døde 1713, og hans enke Ger
trud Marie Nielsdatter Hvid giftede sig 1715 
med senere borgmester Bagge Laugesen Roed 
(†gravsten nr. 62). Det er derfor rimeligt at an
tage, at de to gravsten (samt søsterens), som 
ikke var hjemfaldne o. 1733, er identiske med to 
af de tre barneligsten, der o. 1754 opføres som 
tilhørende borgmester Roed,441 og som må have 
ligget samme sted som o. 1733. De var da for
faldne, begge vurderet til 1 mk. 8 sk., men men
tes at blive fornyet, hvilket skete 1756, da Lauge 
Roed betalte 2 rdl., for at de to børns sten og 
deres søsters skulle ligge urørt i 20 år. Denne 
fornyelse anførtes endnu o. 1790.51

33) Før 1704. Niels Rasmussen, født o. 
1643(?), broder til rådmand og byfoged Hans 
Rasmussen51 (†gravsten nr. 18), hvis sønner 1704 
fornyede denne sten såvel som deres faders for 
hver 6 rdl. O.1733 på den østlige del af kirke
gården, syd for broderens. Gravstenen var da 
hjemfalden, vurderet til 6 rdl.,213 og blev lige
som broderens solgt ved auktionen 1749 til Pe
der Mathias Unruh, der betalte 6 rdl. 1 mk. for 
den459 (†nr. 57).

34) Før 1707. Poul Christensen Fyhn, »heraf 
Byen«, admiralitetsråd, fader til Islandskøb- 
mand Christen Poulsen Fyhn (†1729, 85 år),526

som 1707 betalte 15 sletdl. for en ligsten neden 
for korsdøren (i korgitret), hvorunder faderen lå 
begravet51 (jfr. †lukket begravelse nr. 9). Stenen 
er ikke nævnt siden, men kan være en af de 
hjemfaldne, der o. 1754 lå i gangen (vurderet til 
3 rdl.) eller måske den, der lå ved korsdøren 
(vurderet til 6 rdl.).441 1759 nok blandt de sten i 
kirken, der betegnedes som ulæselige forme
delst ælde.416 Måske udflyttet til kirkegården al
lerede 1765,51 senest 1860.

35) Før 1709. Niels Nielsen (Sørensen) Va- 
strup (jfr. †S. Olai, †gravsten nr. 17). Fornyet
1709 af Hans Tvede (jfr. †lukket begravelse nr.
8). O.1733 hjemfalden og vurderet til 6 rdl., 
liggende på kirkegårdens sydøstlige del,213 blev 
dog ikke solgt på auktionen 1734, men må være 
identisk med den sten, der o. 1754 nævnes på 
samme plads med patronymet Sørensen. Atter 
hjemfalden og nu vurderet til 4 rdl., for hvilken 
pris den solgtes på auktionen 1755 til Christian 
Langemach,441 der dog muligvis kun har genan- 
vendt-gravstedet (gravsten nr. 17).

36) 1700. Thomas Jensen, borgmester i Ka
lundborg, †1O. maj 1699 i sit 57. år, og hustru 
Ingeborg Jensdatter Hegelund, †1698 (jfr. †sal- 
menummertavler). Den ekstra indtægt, kirken 
fik 1700 ved at sælge 6 lispd. kalk, blev samme 
år brugt til at lægge en gravsten på Thomas Jen
sens og kærestes grav, samt til deres epitafium i 
kirken51 (*epitafium nr. 5). Gravstenen blev
1724 fornyet for 10 rdl. af kaptajn Jens Thoma
sen213 og igen 1745 af kancelliråd Jørgen Thoma
sen for 66 rdl. 4 mk., for at den sammen med 
stenen over Thomas Jensens stedsøn Niels Han
sen Hegelund (†nr. 38) skulle ligge urørt til evig 
tid og vedligeholdes af kirken. I Jørgen Thoma- 
sens gavebrev omtalt som en smuk ligsten, og 
det fremgår, at giveren som betingelse for den 
bestandige vedligeholdelse har forpligtet sig til 
for egen bekostning at renovere de to gravsten, 
reparere murværket, hvorpå de hviler, og rense 
gravstederne for grus, jord og sten, så at deres 
murværk derefter ikke behøver anden repara
tion end udspækning og hvidtning hvert 5. eller
6. år. Ses de følgende år i listerne over sten, der 
vedligeholdes af kirken,51 nævnes o. 1754441 og 
er med i indberetningen 1759,416 ligesom den er
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overført til den nye regnskabsbog o. 1790, hvor 
også gavebrevet er afskrevet.51 Har ligget på kir
kegården på den i gavebrevet specificerede plads 
til søndre side, næst op til ringmuren, næst ved 
stedsønnens gravsten.

37) 1702. Jacob Kock af Lübeck. O.1733 be
tegnet som et »bordblad«, der 1702 var lagt af 
Just Pedersen (nr. 9) for 10 dl., og 1724 fornyet 
for 5 rdl. af Johan Knuth (†nr. 74). Lå da på 
kirkegården, ved søndre tårn.213

38) 1703. Niels Hansen Hegelund, studiosus, 
†5. sept. 1703. 1745 beskrevet som en smuk, blå 
sten.51 1724 fornyet for 7 rdl. af kaptajn Jens 
Thomasen, der samtidig fornyede gravstenen 
over Hegelunds moder og stedfader 213 (†nr. 36). 
1745 betalte kancelliråd Jørgen Thomasen 66 
rdl. 4 mk. for at begge sten skulle ligge urørt til 
evig tid. Hegelunds sten lå da ligesom o. 1733 på 
kirkegårdens søndre side op til ringmuren, ved 
siden af moderens. Omtales de følgende år 
blandt ligsten, der vedligeholdes af kirken,51 og 
er nævnt o. 1754,441 men ikke 1759. Endnu o. 
1790 overført til vedligeholdelseslisten i den nye 
regnskabsbog.51

39) 1704. Ove Paulin, handelsmand, †21. aug.
1711, 46 år, og hustru Cathrine Munchgaard, 
†8. febr. 1704. Genbrugt gravsten købt fra 
S. Olai kirkegård 19. juli 1704 for 30 sletdl. og 
pålagt hustruens grav. Aftaget 1711 ved Ove 
Paulins begravelse for 2 rdl. 1734 hjemfalden, 
vurderet til 12 rdl., og erindring om fornyelse 
blev givet til arvingerne, undtagen Laurs Niel
sens enke Else Kirstine Paulin i Roskilde, som 
allerede havde betalt sin andel på 2 rdl. til borg
mester Roed.213 1736 fornyet for 8 rdl. på 20 år.51 
O.1754 vurderet til 6 rdl., og det er senere til
føjet, at den er forfalden, men menes at blive 
fornyet,441 hvilket muligvis skete, da den stadig 
ses 1759.416 Dog er det fornyelsen fra 1736, der 
henvises til o. 1790.51 På kirkegårdens sydøst- 
ligste del.213

1704. Just Pedersen, se gravsten nr. 9.

40) 1705. Lorentz Dideriksen Braes, postme
ster og borgmester, †5. dec. 1718, g.m. Sophie 
Schrøder, †15. okt. 1727, få måneder efter at hun

havde ægtet Simon Nielsen Glud (epitafium nr.
6). Formentlig anskaffet 1705 for 15 sletdl.,213 og 
ved et gavebrev 1725 betalte Sophie Schrøder 
100 sletdl., for at kirken skulle vedligeholde den 
og hendes svigerfaders og dennes hustrus (†nr. 
41) samt hendes søster og dennes mands sten527 
(nr. 11). 1734 var den ikke desto mindre hjem
falden, vurderet til 12 rdl.,213 men 1740 betalte 
Lorentz Dideriksen Braes’ broder, justitsråd Di
derik Christian Braes til Kokkedal, den anselige 
sum af 200 rdl., for at stenene over de samme 
personer stedse skulle blive liggende og vedlige
holdes af kirken.527 Som sådan optræder grav
stenen de følgende år i kirkeregnskabsbogens li
ster51 og o. 1754,441 men er af uvis årsag ikke 
med i indberetningen 1759. O.1790 overført til 
den nye kirkeregnskabsbog.51 Lå o. 1733 på kir
kegårdens sydøstlige del, men ikke så tæt på for
ældrenes og svogerens, at der kan have været 
tale om et familiegravsted.213 Dette kunne der
imod være tilfældet efter 1740, hvor en ny sten 
lagdes over forældrene (†nr. 61).

41) O.1705. Diderik Jacobsen Braes, borgme
ster, rådmand og tolder 1681, *1629, †ll.juni 
1716, og hustru Dorothea Christiansdatter, 
†1705328 (jfr. kalk og disk). 1705 blev stenen, vel 
i anledning af hustruens begravelse, »fornyet« af 
Braes selv. I betragtning af, at han gav 12 sletdl. 
derfor, skal bemærkningen nok forstås således, 
at stenen da blev pålagt.213 Aftaget 1716 til hans 
egen begravelse, og var 1725 omfattet af det ga
vebrev på 100 sletdl., som hans søns enke So
phie Schrøder gav for vedligeholdelsen af endvi
dere hendes mands (†nr. 40) og hendes søsters 
og svogers sten (nr. 11).140 1734 hjemfalden, vur
deret til 10 rdl.213

Da den anden søn, justitsråd Diderik Chri
stian Braes til Kokkedal, 1740 betænkte de 
samme gravsteder med 200 rdl., bekostede han 
samtidig en ny sten over sine forældre529 (†nr.
61), hvilket kan forklare, at der o. 1754 både er 
en gravsten, som skal ligge urørt, over Diderik 
Lorentzen Braes, og en anden, der er solgt på 
auktion 1749, over Diderik Braes.441 Hvis den 
første er den nye sten fra 1740, må der være tale 
om en fejlagtig (men forståelig, jfr. sønnen Lo
rentz) angivelse af patronymet, og i så fald er det



3234 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

den gamle sten fra o. 1705, der er blevet solgt, 
og den nye, der 1759 registreres under det kor
rekte patronym (s. d.). Køberen af den gamle 
gravsten var Caspar Vorndran, der gav 8 rdl.460 
og sandsynligvis har genbrugt den †sten (nr. 
65). O.1733 på kirkegårdens østlige del, øst for 
våbenhuset, i en afstand fra stenene over sønnen 
samt dennes svoger og svigerinde, der (i mod
sætning til den nye gravsten) ikke tyder på et 
familiegravsted.213 O.1754 nævnes den stadig, 
nu tilhørende Caspar Vorndran og stående ved 
tårnet. 1861 sås på et brudstykke af en gravsten, 
der lå som dørtrin ved et hus i Præstegade, ind
skriften: »...(v)elfornemme Mand,  obsøn
Bras, ... (ba)rnfød i...«,322 Det nu ukendte brud
stykke kunne stamme fra såvel den gamle som 
den nye gravsten, idet den eventuelle genanven
delse af den gamle sten kan være sket på dens 
bagside.

42) 1709, købt for 10 rdl. Christian Vorndran, 
rådmand, †2. okt. 1735, 65 år, hans 1. hustru Ka
ren Poulsdatter, død april 1707, 39 år, og 2. hu
stru Karen Jensdatter Voller, død sept. 1772, 89 
år (jfr. lysekrone, nr. 1). Christian Vorndran og 
Karen Jensdatter Voller var forældre til Caspar 
Vorndran (†gravsten nr. 65 og 79). Hun var dat
ter af Jens Andersen Voller og Anna Jensdatter 
(gravsten nr. 10) og søster til Maren Jensdatter 
Voller og Anne Kirstine Voller (†gravsten nr. 55 
og 58). 1734 hjemfalden, vurderet til 10 rdl.213 Et 
»fantis intet« er tilføjet vurderingen, men 7. okt. 
året efter betales for gravens åbning for salig 
rådmand Vorndran.51 O.1754 er vurderingen 
stadig 10 rdl., og det er sekundært tilføjet, at 
stenen nu er forfalden, men menes at blive for
nyet.441 Det skete 1757, da enken Karen Voller 
betalte 10 rdl., for at stenen skulle ligge urørt 
eller i hvert fald ikke kunne tilfalde kirken før 20 
år efter hendes død, som indtraf så sent som
1772, hvor der atter betaltes for stenens afta- 
gelse. O.1790 anført i den afskrevne liste over 
gravsten, der bestandig skal ligge urørt.51

O.1733 på kirkegården, sydøst for det søndre 
tårn,213 og 1759 lå sønnen Caspar Vorndrans før
ste sten ved siden af.416

43) O.1709. Christopher Mogensen, råd
mand, *1671, †1709, 37 år (jfr. * alterskranke).

Søn af borgmester Mogens Poulsen (†gravsten 
nr. 24). Ved Christopher Mogensens død 1709 
blev stenen aftaget for 2 rdl., så den kan mulig
vis være ældre. O.1733 på kirkegårdens sydøst
lige del, hjemfalden, 1734 vurderet til 12 rdl.,213 
og på auktionen samme år solgt til Hans Otte- 
sen Langemach for 26 rdl. 3 mk.459 Beløbet an
tyder, at det var denne sten Langemach havde 
udvalgt som sin egen blandt adskillige, han 
købte 1734 og 1755. I givet fald må den endnu 
eksisterende gravsten dog være blevet hugget 
om (nr. 15).

44) 1710, købt for 10 sletdl. Niels Sørensen 
Raklev, *1669, død febr. 1716, 1.° g.m. Cathrine 
Nielsdatter Hvid, †1713, 43 år, og 2.° Sophie 
Margaretha Laugesen Roed. Niels Sørensen 
Raklev var søn af handelsmand Søren Jesper
sen530 (†S. Olai, †gravsten nr. 5). Hans første 
hustru var datter af Niels Trudsen Hvid451 
(†gravsten nr. 20), og søster til Bagge Laugesen 
Roeds anden hustru Gertrud Marie Nielsdatter 
Hvid (†nr. 62). Raklevs anden hustru var søster 
til samme Roed og anden gang gift med Laurids 
Hansen Smith (†nr. 64).

O.1733 hjemfalden, liggende på kirkegårdens 
sydlige del, nord for svigerfaderen, Niels Trud
sen Hvids gravsten og syd for dennes anden dat
ters børn med Peder Ollesen Vindekilde (†grav
sten nr. 31-32 og nr. 52). 1734 vurderet til 4 rdl. 
med henblik på at sælges,213 ses dog endnu o. 
1754, vurdering 3 rdl., men blev på auktionen
1755 solgt for 4 rdl. til Christian Langemach,441 
der sandsynligvis nøjedes med at genanvende 
gravstedet (gravsten nr. 17).

45) 1710, købt for 10 sletdl. Peder Ollesen 
Vindekilde, rådmand, død febr. 1713, 56 år, 2.° 
g.m. Margrethe Hansdatter Skov, og 3.° med 
Gertrud Marie Nielsdatter Hvid, født o. 1674, 
død okt. 1731.532 Hans sidste hustru var datter af 
Niels Trudsen Hvid (†gravsten nr. 20) og søster 
til Cathrine Nielsdatter Hvid, g.m. Niels Søren
sen Raklev (†nr. 44). Hun var 2.° g.m. Bagge 
Laugesen Roed (†nr. 62).

Aftaget ved Vindekildes død 1713 for 2 rdl. 
O.1733 på den sydlige del af kirkegården, nord 
for svigerfaderen, Niels Trudsen Hvids, svoge
ren Niels Sørensen Raklevs og stenene over
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Vindekildes tre børn213 (†nr. 31-32 og nr. 52). 
Mens disse børnegravsten sandsynligvis er iden
tiske med dem, der o. 1754 tilskrives hans enkes 
anden mand borgmester Roed, så var hans egen 
sten ikke længere at se, selv om den ikke er no
teret blandt de hjemfaldne 1734. En mulig for
klaring, der også ville passe med placeringen, 
kan være, at den gravsten, der o. 1754 omtales 
som Roeds egen, faktisk er Vindekildes oprin
delige, suppleret med en sekundær indskrift 
over Roed og deres fælles hustru (jfr. †nr. 62).

46) 1711, købt for 5 rdl. Niels Christoffersen 
Rudtkiøbing, bager, †1760, 81 år, og hustru 
Anna Mette Severin, †1730, 48 år. O.1733 på 
kirkegården, næst østen for hjørnet af våben
huset. Stenen var da ikke hjemfalden, sandsyn
ligvis på grund af betaling for hustruens begra
velse 1730.213 O.1754 derimod både brøstfældig 
og ufornyet, vurderet til 2 rdl. Den mentes dog 
at blive fornyet, hvilket må være sket, da den 
ikke blev solgt 1755,441 men tværtimod genken
des i indberetningen 1759 med det fejlagtige til
navn Nykiøbing.416 2.juli 1760 blev en Niels 
Christophersen begravet, uden at der dog be
taltes for optagning af en sten.51

47) 1711, købt for 10 sletdl. Severin Madsen 
Lund, herredsfoged(?), og hustru. O.1733 er 
senere anført, at den foruden Søren Madsen 
Lund også ligger over »Niels Berkes Koone 
Mooder«, dvs. moderen til Niels Hansen Bechs 
hustru, Gertrud Severinsdatter Lund (†nr. 59).
1734 hjemfalden og vurderet til 8 rdl.,213 men 
blev ikke solgt, idet den 1749 fornyedes på 20 år 
for 4 rdl. af Hans A. Paludan Bech,51 formo
dentlig en slægtning til svigersønnen. O.1754 
vurderet til 5 rdl.,441 endnu o. 1790 opregnet 
blandt sten, der skal ligge urørt. At det skyldes 
fornyelsen 1749 fremgår af, at stenen 10.juli 
1793 sælges for 6 rdl. til Niels Fuglede,51 der kan 
have genbrugt den til sig selv. Dette gælder dog 
snarere den sten, han købte dagen før for 8 rdl. 
(nr. 12). O.1733 på kirkegårdens sydvestlige 
del, ved herskabets »Loge«.213

O. 1711. Thomine von Schepsel, se sten nr. 12.

48-49) 1713. Jens Lauritzen Birch, smed, 
†1722, 60 år, 2.° g.m. Lisbeth Ivarsdatter. Lagt

1713 for 8 sletdl. sammen med en anden sten 
over hans barn.213 Ved hans død 1722 betaltes for 
stenens aftagning.51 O.1733 var begge sten for
faldne, men forventedes fornyet af Rasmus Ivar- 
sen (†S. Olai, †gravsten nr. 16), der vel var bro
der til Birchs anden hustru. Han erindredes om 
fornyelsen 1735,213 men 1749 blev Jens Larsen 
Birchs gravsten solgt på auktionen for 4 rdl. til 
Michel Pedersen Vastrups enke460 (†S. Olai, 
†gravsten nr. 17). Barnestenens videre skæbne 
kendes ikke. De to sten lå o. 1733 sammen på 
kirkegårdens vestlige del, nord for vestre kir
kerist.213

50) 1714, købt for 10 mk. Lars Larsen Mun
dens barn. O.1733 hjemfalden, 1734 vurderet til 
1 mk. 8 sk.213 På auktionen samme år solgt for 2 
mk. til Christian Carstensen Bager,459 der må
ske har genanvendt den over sine børn (†grav
sten †S. Olai nr. 7-11). O.1733 på kirkegårdens 
nordøstlige del, ved muren op til »von der 
Borchs Have«.

51) 1715, købt for 8 rdl.213 Lenert Nielsen 
Birch, købmand, †1755 i sit 74. år, og hustru 
Inger Christiansdatter, †1733 i sit 72. år. Åbnet 
og fornyet ved hustruens begravelse 173351 og 
igen ved hans begravelse 1755.533 Blandt de ind
berettede gravsten 1759416 og endnu o. 1790 an
ført blandt urørte sten på grund af fornyelsen 
1755.51 Må have ligget på kirkegårdens sydvest
lige del.213

52) 1719, betalt 4 rdl. for pålægning. Peder 
Ollesen Vindekildes datter, måske Dorothea, 
†1719, 16 år. O.1733 lå den uden at være hjem
falden på kirkegårdens sydlige del, syd for fa
derens og to søskendes sten (†nr. 45 og †nr. 31- 
32).213 Ligesom disse sidste er den rimeligvis 
identisk med en af de tre barnegravsten, der o. 
1754 opføres som borgmester Roeds (†nr. 62), 
og i givet fald den, der betegnes som større end 
de to andre, vurderet til 2 rdl.441 Stenene var da 
hjemfaldne, men fornyedes 1756 på 20 år af 
Lauge Roed, hvilket anførtes endnu o. 1790.51

53) O.1727. Peder Michelsen Vastrup, skip
per, †1727 i sit 64. år, og hans anden hustru 
Birthe Olufsdatter, †1730 i sit 44. år. Hans 1. 
hustru var Birgitte Andersdatter, †1709 i sit 36. 
år, med hvem han bl.a. fik sønnen Michel Pe-
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Fig. 212a-d. Detaljer af gravsten, a. Nr. 5, fra 1600’rnes anden halvdel, sml. fig. 193 (s. 3208). b. Nr. 3, fra 
1600’rnes anden halvdel, sml. fig. 192 (s. 3205). c. Nr. 10, fra 1705, sml. fig. 199 (s. 3215). d. Nr. 14, fra 1734, 
sml. fig. 202 og 213a-b (s. 3218). NE fot. 1986. - Details of tombstones. a. No. 5, from the second half of the 17th 
century, cf. fig. 193. b. No. 3, from the second half of the 11 th century, cffig. 192. c. No. 10, from 1105, cf fig. 199. d. 
No. 14, from 1134, cffig. 202 and 213a-b.
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dersen Vastrup (†S. Olai, †gravsten nr. 17) og 
datteren Anne Margrethe Pedersdatter Vastrup 
(moder til Peder Madsen Leerager, gravsten nr. 
19). Nævnes ikke o. 1733, men er hjemfalden o. 
1754, vurderet til 4 rdl.441 Den ses stadig 1759,416 
på kirkegården, hvor den må have ligget på den 
nordvestlige del.

54) O.1729. Elisabeth Sørensdatter Bay, 
†2. dec. 1729, 1.° g.m. (1677) Jens Hansen Othi- 
nian [født i Odense], sognepræst i Fuglede, 
†1683, og 2.° (1692) med Roald Nielsen, sogne
præst i Ubby, død o. 1694.451 Hun var datter af 
herredsfoged Søren Bay og Sophia Eleonora 
Andersdatter (†gravsten nr. 19). O.1754 på kir
kegården, sandsynligvis på dens nordvestlige 
del, hjemfalden, vurderet til 4 rdl., men mentes 
at blive fornyet.441 Ses ikke siden.

55) 1732. Vincentz David Fischer, apoteker i 
Kalundborg siden 1707, †1725, 55 år, hans første 
hustru Maren Jensdatter Voller, †1723, 53 år (jfr. 
hendes fader, gravsten nr. 10, og søstre, †grav
sten nr. 42 og 58), hans anden hustru Maren 
Tamdrup, *1701, †1735, og hendes anden mand

Friederich Gottlieb Nicolai (siden 1725 Gottlieb 
som efternavn), apoteker efter Fischer, *14.juli 
1700, †16. juli 1742, med hvem hun bl.a. fik dat
teren Zusanna Theodora Gottlieb (g.m. Chri
stian Hansen Langemach, gravsten nr. 17). 
Gottliebs anden hustru var Else Johansdatter 
Knuth (jfr. hendes fader, †gravsten nr. 74). De 
var forældre til Marie Gottlieb (g.m. Peder 
Christiansen Bagge, †S. Olai, †åben begravelse 
nr. 2). Else Knuth giftede sig efter Gottliebs død 
med Andreas Lorentzen Bech, som derefter blev 
apoteker (†begravelsesarrangement på S. Olai 
kirkegård).534

Apoteker Gottlieb købte 1732 stenen over 
Christen Sørensen Agerup (†nr. 7) for 10 rdl.213 
og genanvendte den samme år over sin salig for
mands begravelse. 1735 betaltes for stenens af
tagning til hustruens begravelse, men ved Gott
liebs død 1742 betaltes kun for jorden og klok
kerne.51 Gravstenen nævnes mærkværdigvis 
ikke o. 1754, men derimod 1759, da den lå på 
kirkegårdens sydlige del, måske samme sted 
som da den tilhørte Agerup.416

Fig. 213a-b. Detaljer af gravsten nr. 15 fra o. 1734, sml. fig. 203 og fig. 212d (s. 3219). NE fot. 1986. - Details of 
tombstone no. 15 c. 1734, cf. fig. 203 and 212d.
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56) 1733. Ivar Rasmussen (Milling), smed, 
*1673, †1729, og hustru Maren Severinsdatter, 
†15. nov. 1734, 57 år. Forældre til Rasmus Ivar- 
sen Milling (†S. Olai, †gravsten nr. 16), Søren 
Ivarsen Milling (gravsten nr. 12), Lisbeth Ivars- 
datter (†gravsten nr. 48-49) og Catrina Ivarsdat- 
ter Milling (gravsten nr. 8). Gravstenen beteg
nes o. 1733 som et »Borblad«, 1762 som en må
delig og tynd sten. 1733 lagt over graven af en
ken, og i fortegnelsen o. 1733 anføres, at der 
endnu ikke var betalt derfor.213 1734 fjernedes 
stenen til hustruens begravelse,51 og de to søn
ner erindredes året efter om den manglende be
taling, som sattes til 4 rdl., siden stenen var 
»kun liden«.213 Pengene førtes til indtægt 
1734-35, men under S. Olai kirke!51 O.1754 for
falden, vurderet til 4 rdl., mentes at blive for
nyet.441 Bemærkes ikke 1759, men 1762-63 be
talte Rasmus Ivarsen dog 2 rdl. for den.51 O. 
1754 tilsyneladende på kirkegårdens sydvestlige 
del.

57) 1734. Peter Mathias Unruh, rådmand, 
†1736 i sit 53. år, og hustru Margrethe Elisabeth 
von Aspern, †1751 i sit 63. år. Jfr. datteren Anna 
Adelgunda Unruh, g.m. Carl Ulrik Amundin 
(*epitaf nr. 7) og begravet på Tømmerup kirke
gård (kirkegårdsmonument nr. 1, s. 1434).

På auktionen 1734 købte rådmand Unruh to 
hjemfaldne gravsten over brødrene Hans og 
Niels Rasmussen (†nr. 18 og 33) for henholdsvis
5 rdl. og 6 rdl. 1 mk.459 og genanvendte sand
synligvis den ene til sin egen gravsten. Af 
samme årsag betaltes ikke for stens pålæggelse 
ved hans begravelse 1736. 1751 bekostedes ste
nens aftagning for hustruen,51 og o. 1754 op
førtes gravstenen derfor som uforfalden, vur
deret til 5 rdl.441 1786 betalte hr. Amundin i 
Svallerup 4 rdl., for at hans morfaders sten 
skulle ligge urørt i 20 år regnet fra 1771. Dette 
overførtes til den nye regnskabsbog o. 1793,51 
og 1793 fornyedes stenen med 2 rdl. for at ligge 
urørt yderligere 20 år regnet fra 1791.535 Place
ringen på kirkegården kan ikke beregnes med 
sikkerhed.

58) 1734. Peder Jensen Feilberg, farver, *1686, 
†1728, hans hustru Anne Kirstine Voller, *1691, 
†20. dec. 1760 og hendes anden mand Jørgen

Clausen Blymester, farver efter Feilberg, *1698, 
†1756. Anne Kirstine Voller var datter af farver 
Jens Andersen Voller og Anna Jensdatter (jfr. nr.
10, samt hendes søstre Karen og Maren, †grav
sten nr. 42 og 55). Ved hendes faders død 1691 
gik farverprivillegiet videre til moderens anden 
mand Peter Fæstersen. Efter dennes død fik 
Anne Kirstine Vollers første mand Peder Jensen 
Feilberg privillegiet, som han havde til sin død 
1728, og efter at hendes halvbror Bertel Fæster 
havde haft det i kort tid, gik det til hendes anden 
mand, Jørgen Clausen Blymester. Denne inter
essante erhvervelse af privillegiet gennem kvin
derne (jfr. også apotekerne, †gravsten nr. 55) 
blev først brudt, da Peder Jensen Feilbergs og 
Anne Kirstine Vollers søn Jens Pedersen Feilberg 
(†gravsten nr. 76) blev farver ved sin stedfars 
død 1756.483

Gravstenen blev købt af Jørgen Clausen Bly
mester på auktionen 1734.459 Han gav da 12 rdl.
3 mk. for den hjemfaldne sten over Lauritz Niel
sen Gram (†nr. 8) og fik skøde på overtagelsen af 
såvel denne som gravstedet på kirkegården.536 
Åbnet 1756 og 1760.51 Noget kunne tyde på, at 
kun stenen blev genanvendt, idet den såvel o. 
1754441 (hvor den vurderedes til 12 rdl. og ikke 
var forfalden) som 1759416 ser ud til at have lig
get på den vestlige del af kirkegården, nær svi- 
gerforældrenes ved den vestre kirkedør.

59) 1735-45. Niels Hansen Bech, overmåler 
og konsumptionsforvalter, *13. april 1676, død 
febr. 1745, hans første hustru Gertrud Severins
datter Lund, *15. nov. 1684, †juli 1729 (jfr. hen
des fader, †gravsten nr. 47), og hans anden hu
stru Lucia Nielsdatter Barfoed, †20. aug. 1752,
58 år. Gravstenen nævnes ikke på fortegnelsen 
o. 1733, men ved Bechs begravelse 1745 og ved 
hans anden hustrus 1752. Hun skænkede ved et 
gavebrev 100 sletdl. for at hendes og hendes sa
lig mands gravsten skulle ligge urørt til evig tid 
og vedligeholdes af kirken, hvilket 1753 førtes 
til indtægt med 66 rdl. 4 mk.51 O.1754 vurderet 
til 8 rdl.53 Gravstenen registreredes 1759, dog 
kun med Bechs og hans første hustrus navne,416 
og o. 1790 overførtes den stedsevarende forny
else og vedligeholdelse samt afskriften af gave
brevet til den nye kirkeregnskabsbog.51 O.1754
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og 1759 på kirkegården, muligvis på den nord
lige del.

60) O.1739. Hans Amundin, residerende ka
pellan ved Vor Frue kirke i 42 år, †1739 i sit 70. 
år, og hustru Helvig Graae, †1753 i sit 85. år. 
Begge er nævnt på sønnen Carl Ulrik Amun- 
dins epitafium (*nr. 7). Ved Hans Amundins be
gravelse 1739 fik han fri jord og klokker, men 
stenen nævnes ikke direkte hverken da eller ved 
hustruens begravelse 1753,51 derimod o. 1754, 
vurderet til 8 rdl. og ikke forfalden.441 I sønnens 
indberetning vedr. gravsten på kirkegården 1759 
er forældrenes gravsten naturligvis nævnt.41 
Den opregnes som stenen før svigerforældrenes 
(†nr. 57), men placeringen er usikker; o. 1754 
synes den at have ligget på kirkegårdens syd
østlige del.

61) 1740. Diderik Jacobsen Braes, borgmester, 
*1629, †ll. juni 1716, og hustru Dorothea Chri
stiansdatter, †1705. Deres søn, justitsråd Diderik 
Christian Braes, gav 1740 200 rdl. til kirken, for 
at gravstenene over hans forældre, hans broder 
(†nr. 40) og dennes svoger og svigerinde (nr. 11) 
skulle ligge urørt og vedligeholdes af kirken. 
Samtidig bekostede han en ny og opmuret sten 
til sine forældre,527 mens den gamle (†nr. 41) 
blev solgt ved auktion 1749. Det må derfor være 
denne nye sten, som i årene derefter optræder på 
kirkens lister over sten, der vedligeholdes,51 og 
den der o. 1754 er blevet opført med det fejl
agtige patronym Lorentzen.441 1759 er fejlen ret
tet,416 og o. 1790 ses stenen anført på den af
skrevne liste i kirkeregnskabsbogen over lig
sten, der vedligeholdes.51 På kirkegårdens syd
østlige del, o. 1754 registreret som nr. 2 mellem 
henholdsvis sønnens og dennes svogers og svi
gerindes sten (nr. 3 og l),441 hvilket kunne tyde 
på, at der i modsætning til tidligere er blevet 
etableret et familiegravsted, idet den nye sten 
har indtaget den plads mellem de to gamle, hvor 
der tidligere lå en række hjemfaldne sten (†grav
sten nr. 5, 8, 30). Det brudstykke, der 1861 sås 
som dørtrin i Præstegade med bl.a. navnet 
»...obsøn Bras« kan have været fra enten denne 
nye gravsten eller fra den gamle.

62) O.1742. Bagge Laugesen Roed, postme
ster og borgmester, †18. sept. 1742, 76 år (jfr.

Fig. 214. Detaljer af gravsten nr. 17 fra o. 1755, sml. 
fig. 204 (s. 3222). NE fot. 1986. - Details of tombstone 
no. 17 c. 1755, cf. fig. 204.
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†lysearm nr. 3), 1.° g.m. Karen Nielsdatter Bitz
holt, †1715, 69 år (jfr. hendes første mand Jens 
Lauritsen Hesselberg og hendes broder Jens 
Nielsen Bitzholt, †gravsten nr. 23 og 21), og 2.° 
med Gertrud Marie Nielsdatter Hvid, født o. 
1674, †1731 (1.° g.m. Peder Ollesen Vindekilde, 
†gravsten nr. 45, jfr. deres børn, †nr. 31-32 og 
†nr. 52, hendes fader Niels Trudsen Hvid, †nr. 
20, hendes søster Catrine, g.m. Niels Sørensen 
Raklev, der 2.° giftede sig med Roeds søster So
phie Margareta, †gravsten nr. 44). Bagge Lauge
sen Roed fik efter sin afgang fra borgmesterem
bedet 1737 tilladelse til at beholde såvel titlen 
som embedsjorderne resten af sin levetid.537 Ved 
hans begravelse 1742 omtales ikke en gravsten,51 
men o. 1754 er den med på specifikationen, vur
deret til 4 rdl. og ikke hjemfalden, idet der hen
vises til begravelsesdatoen.441 Det er tænkeligt, 
at det er hans anden hustrus første mand, Peder 
Ollesen Vindekildes gravsten, der nu i kraft af 
en sekundær indskrift nævnes under Roeds 
navn, i lighed med stenene over Vindekildes 
børn. I modsætning til disse nævnes stenen 
mærkværdigvis ikke siden, da det kun er barne- 
stenene, der 1756 fornyes af Lauge Roed (en 
søn?). O.1754 på kirkegårdens sydlige del, med 
en placering, der kunne være identisk med Vin
dekildes o. 1733, nemlig nord for stenene over 
dennes børn.

63) O.1746. Jens Poulsen, forvalter, *1688, 
død o. 1764, og hustru Margrethe Lorentzdat- 
ter, *1699, †1746. Forvalter Poulsen betalte 1746
10 rdl. for hans kærestes ligs indsættelse på kir
kegården, og 13 rdl. for hans egen begravelse, 
når han afgik ved døden. Gravstedet skulle ved
ligeholdes af kirken, og som det fremgår 1748 
og o. 1755 lå der en gravsten.51 O.1754 vurderet 
til 10 rdl., skulle ligge urørt.441 1764 åbnedes 
graven til hans begravelse, og kirken modtog 
samme år et legat på yderligere 50 rdl. for ved
ligeholdelsen af stenen.538 O. 1754 og 1759 på 
kirkegårdens sydlige del, syd for søndre tårn.

64) 1749. Laurids (Lars) Hansen Smith, klok
ker, *1670, †13. jan. 1740 (1.° g.m. Sophie Mar
gareta Laugesen Roed, jfr. hendes første mand 
Niels Sørensen Raklev, †gravsten nr. 44, hendes 
broder Bagge Laugesen Roed, †nr. 62), hans an

den hustru Cathrine Maren Allerum, †1775, 80 
år, og hendes anden mand Jacob Jensen Faaborg, 
kirkeværge, *1716, †3. dec. 1793 (jfr. hans søster 
Karen Jensdatter Faaborg, †gravsten nr. 65, hans 
broder Anders Jensen Faaborg, der 1765 ægtede 
Laurids Hansen Smiths datter Birthe og altså 
blev sin broders svigersøn, gravsten nr. 21). Ja
cob Faaborg var 2.° g.m. Dorthea Pedersdatter, 
*1733, †20. febr. 1783, enke efter Christen Tøm- 
merup (†S. Olai, †gravsten nr. 23).531

O. 1754 vurderet til 6 rdl., skulle være købt på 
auktionen 1749 (ses dog ikke på auktionsli
sten441). Nævnt 1759,416 blev 1775 aftaget ved 
Cathrine Maren Allerums begravelse. 1779 be
talte Jacob Faaborg 10 rdl., for at stenen skulle 
ligge urørt til Gud sætter dom, hvilket anførtes i 
listerne i den gamle og o. 1790 den nye kirke
regnskabsbog. 1793 betaltes 2 rdl. for gravste
nens aftagelse og pålæggelse ved Jacob Faaborgs 
død.51 Det er derfor besynderligt, at Jacob Faa
borg 1783 fik overladt en hjemfalden gravsten 
for den store sum af 20 rdl.; en mulig forklaring 
er, at han lagde den særskilt over sin anden hu
stru, der døde samme år og blev begravet, uden 
at der betaltes for stenens aftagning. O.1754 og 
1759539 på kirkegårdens vestlige del, nær vestre 
kirkerist.

65) 1749. Caspar Vorndran, rådmand, *1715, 
†1754, og hustru Karen Jensdatter Faaborg, 
*1713, †1769. Caspar Vorndran var søn af Chri
stian Vorndran og Karen Jensdatter Voller 
(†gravsten nr. 42) og selv fader til bl.a. Jens Vol
ler Vorndran og Anne Cathrine Vorndran (grav
sten nr. 18 og 19). Hans hustru var søster til 
Jacob og Anders Faaborg (†gravsten nr. 64, 
gravsten nr. 21). Hun var anden gang (1756) 
g.m. Helge Bruun, der ved sin død 1788 ikke 
blev begravet sammesteds, men på S. Olai kir
kegård, uden sten.51

Caspar Vorndran købte ved auktionen 1749 
de to gravsten over Diderik Jacobsen Braes og 
Sophia Eleonora Andersdatter (†nr. 41 og 19) for 
henholdsvis 8 og 7 rdl.540 Han har givetvis gen- 
anvendt en af dem til sit eget gravsted, uden at 
det kan afgøres hvilken. O.1754 nævnes ingen 
særskilt sten over Caspar Vorndran, men det be
mærkes, at Braes’ gamle sten (som 1740 var ble



†GRAVSTEN 3241

vet afløst af en ny) nu står »ved tårnet« og til
hører Vorndran.441 Ved Vorndrans begravelse 
1754 beregnedes ingen indtægt for stenens på- 
læggelse,51 men ifølge auktionskonditionerne 
var køberen jo også befriet for denne betaling. 
1759 er gravstenen registreret, omend med for
kert dødsår (nemlig faderens: 1735),416 og 1769 
betaltes for aftagning af stenen til Helge Bruuns 
kæreste,51 dvs. Karen Faaborg. 1793 afløst af en 
ny (†gravsten nr. 79). 1759 på den sydlige del af 
kirkegården, sandsynligvis ved siden af fade
rens. Hvis det var stenen over Braes, som Vorn
dran genanvendte, stod den altså o. 1754 ved 
tårnet, og det er tænkeligt, at det så også var 
den, der endnu 1861 blev set som dørtrin i Præ
stegade med Braes’ navn,322 idet Vorndran kan 
have genanvendt den på bagsiden.

66) 1749. Hans Richartsen Glostrup, køb
mand, †IO. febr. 1778, 60 år, g.m. Anne Knuth, 
*1710, †1780 (datter af Johan Knuth, †gravsten 
nr. 74). Købt på auktionen 1749 for 8 rdl., havde 
ligget over Jens Nielsen Bisholt (†gravsten nr. 
21).540 En lille søn blev begravet samme år.51 
O.1754 vurderet til 5 rdl.,441 men nævnes ikke 
1759, og hverken 1778 eller 1780 ved ægtefæller
nes begravelser omtales en sten.51 O.1754 til
syneladende på kirkegårdens østlige del.

67) 1749. Jens Hansen Barfred, købmand og 
ladefoged(?), †1734(?) i sit 65. år, hans første hu
stru Malene Mortensdatter, †1719 i sit 31. år, og 
anden hustru Anne Pedersdatter(?), †1754 i sit 
54. år.541 Forældre til Ulrich Barfred (jfr. dennes 
børn, †gravsten nr. 68-69). På auktionen 1749 
købtes en gravsten, der o. 1754 betegnes som 
Jens Ladefogeds, vurderet til 6 rdl., stående ved 
den vestre kirkedør (dvs. endnu ikke pålagt).441 
1754 betaltes for gravstens aftagning til Jens 
Barfreds enke,51 og 1759 blev stenen registreret 
på kirkegården,416 antagelig syd for vesttårnet.

68-69) 1749. Ulrich Antoni Jensen Barfreds 
børn under to sten. Ulrich Barfred, *1714, 
†1760, var søn afjens Hansen Barfred (†gravsten 
nr. 67) og g.m. Anna Johanne Christiansdatter 
Bager, *17. maj 1722 (datter af Christian Car- 
stensen Bager, †S. Olai, †gravsten nr. 20). Han 
købte på auktionen 1749 to gravsten over Tho
mas Lauritzen Bonnum og dennes søn Lauritz

Thomasen Bonnum (†nr. 10 og 17);460 det må 
være disse to sten, han har genanvendt til sine 
børn, begravet 1748, 1750, 1751, 1754 (en søn) 
og 1759 (en datter).51 O.1754 nævnes Ulrich 
Barfreds sten, dog kun betegnet med et enkelt 
nummer, vurderet til 2 rdl. og skulle ligge 
urørt,441 men 1759 omtales begge barnegravste- 
nene.416 Den sten, der 1771 aftages til jomfru 
Barfred (formentlig Anna Magdalene Barfred, 
født o. 1742), var sandsynligvis en af disse.51 
O.1754 og 1759 på kirkegårdens sydvestlige del, 
ikke langt fra Jens Hansen Barfreds.

1749. Søren Ivarsen Milling, oprindelig over Tho- 
mine von Schepsel, se gravsten nr. 12.

70) 1749. Ole Andersen Ladefoged, der på 
auktionen 1749 købte gravstenen over Jens Lar
sen Hesselberg (†nr. 23) for 10 rdl.,460 med alle 
de rettigheder dette indebar mht. genanvendelse 
af sten og gravsted ifølge auktionskonditio- 
nerne. O.1754 vurderet til 8 rdl.,441 nævnes ikke 
1759 eller siden, og det er mærkværdigt, at såvel 
børn (1752 og 1753) som enken (1770) begrave
des på S. Olai kirkegård.51 På kirkegårdens syd
østlige del o. 1754.

71-72) 1749. Peder Hansen Paludan, provst, 
*1687, †1753. Købte ifølge auktionsprotokollen
1749 en gravsten stående ved nordre kirkedør 
for den ringe sum af 2 mk.460 I kirkeregnskabs
bogen beregnes han derimod 1 rdl. for to små 
hjemfaldne gravsten.51 Måske har de købte sten 
fundet anvendelse ved den familiebegravelse, 
som indrettedes i sakristiet omkring dette tids
punkt, hvor Paludans anden hustru døde (†luk- 
ket begravelse nr. 15).

73) 1755. Stephan Clausen, konsumptionsfor- 
valter, *25. jan 1694, †17. maj 1753. Han blev 
begravet 1753 uden at en sten nævnes,51 og sand
synligheden taler for, at den gravsten, kirken til
hørende ved nordre kirkerist, som svigersønnen 
Niels Hansen Paludan købte for 11 rdl. ved auk
tionen 1755,441 var beregnet til at ligge over hans 
hustru, Anne Clausens fader. Således nævnes 
der 1759 ingen sten over Paludan, mens Stephan 
Clausens nu er omtalt, liggende på kirkegården, 
muligvis i dens nordlige del.416
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74) O.1756. Johan Knuth, †1742 i sit 73. år, 
og hustru Gedsche Pedersdatter, *1671, †1756. 
Hun var datter af Peder Jacobsen (†gravsten nr.
16). Johan Knuth var fader til Else Johansdatter 
Knuth, 1.° g.m. Friederich Gottlieb (†gravsten 
nr. 55) og 2.° med Andreas Lorentzen Bech 
(†begravelsesarrangement o. 1774, †S. Olai), 
samt Anne Knuth, g.m. Hans Richartsen Glo
strup (†gravsten nr. 66), og endvidere stedfader 
til Margrethe Poulsdatter, g.m. Jens Sørensen 
Vissing (†S. Olai, †gravsten nr. 19). Der nævnes 
ingen gravsten ved Knuths og hans enkes be
gravelser 1742 og 1756.51 Kun 1759 er den om
talt, liggende på kirkegården, sandsynligvis i 
den sydvestlige del.542

75) 1758. Margrethe Rose Willumsen, †17. juli 
1758, 73 år, g.m. S. Willumsen. Fem måneder 
efter begravelsen betaltes 5 rdl. for at lægge en 
mådelig sten over Sr. Willumsens moders lig,51 
og 1759 nævnes gravstenen på kirkegården, må
ske i den nordøstlige del.416

O.1783. Dorthea Pedersdatter, *1733, †20. febr. 
1783, 1.° g.m. Christen Tømmerup (†S. Olai, †grav
sten nr. 23) og 2.° Jacob Faaborg (†gravsten nr. 64). 
Hendes anden mand fik ved hendes død overladt en 
hjemfalden gravsten for den anselige sum af 20 rdl.51 
Han har næppe anvendt den som sin egen, men mu
ligvis lagt den særskilt over Dorthea Pedersdatter, og 
da nok ved siden af stenen over ham selv, hans første 
hustru og hendes første mand, på kirkegården, nær 
vestre kirkerist.

O. 1783. Hans Sørensen Baastrup, †23. dec. 1796,
73 år, g.m. Kirsten Michelsdatter Vastrup, †l.april 
1796, 61 år (jfr. hendes fader Michel Pedersen Va
strup, †S. Olai, †gravsten nr. 17). Hans Baastrup fik i 
lighed med Jacob Faaborg (jfr. †gravsten(?) nr. 64) og 
svigerinden Margrethe Michelsdatter Vastrup (†S. 
Olai, †gravsten nr. 25) 1783-84 overladt en gravsten 
for 3 rdl.51 Som disse er stenen muligvis genanvendt, 
omend den ikke nævnes ved hans eller hustruens be
gravelse.543 Placering i givet fald ukendt.

76) 1785. Jens Pedersen Feilberg, farver, 
*1717, †9. marts 1785, g.m. Johanne Marie 
Høst, *7. okt. 1742, †1765. Jens Feilberg var søn 
af farver Peder Jensen Feilberg og fik 1756 far- 
verprivillegiet efter sin stedfar Jørgen Clausen 
Blymester (jfr. †gravsten nr. 58). Hans hustru 
var søster til Anna (Julie) Høst, g.m. Christian

Hansen Langemach (gravsten nr. 17).544 Af kir
keregnskabsbogen fremgår udtrykkeligt, at Jens 
Feilbergs gravsten blev pålagt 1785 for 2 rdl. og 
skulle ligge urørt i 20 år.51 Samtidig med stenens 
pålæggelse skulle graven være ommuret, så den 
blev så stor, at både Feilbergs og hans hustrus 
kister kunne stå ved siden af hinanden.483 Derfor 
er det besynderligt, at der ved hans (eneste) hu
strus tidlige død 1765 betales for at aftage en 
sten.51 Måske er hun blevet begravet sammen 
med svigerforældrene, under disses gravsten på 
den vestlige del af kirkegården, og hendes kiste 
siden ved Jens Feilbergs død flyttet til en (nær
liggende?) grav under hans gravsten? Placering 
på kirkegården i øvrigt ukendt.

77) 1786. Christoffer Other, løjtnant, kon- 
sumptionsinspektør, †1O. dec. 1786, 64 år. 1786 
betaltes 2 rdl. for at lægge en gammel, ubrugelig 
sten over løjtnant Other og for dens fornyelse i
20 år.51 Placering ukendt.

78) 1793. Johan Otto Weygaard, postmester 
og gæstgiver, *21. juni 1709, †17. april 1785.545 
1793 blev en ny gravsten lagt over postmester 
Weygaard. Herfor og for at stenen skulle ligge 
urørt i 40 år betaltes 12 rdl. På kirkegården.51

79) 1793. Caspar Vorndran, rådmand, *1715, 
†1754. En ny gravsten blev 1793 lagt på Caspar 
Vorndrans gravsted på kirkegården og samtidig 
fornyet på 20 år fra 1788. Derfor betaltes af 
Christian Vorndran (en søn?) 6 rdl. 4 mk.51 Så 
sent som 1812 fornyedes gravstenen igen for 
årene 1808 til 1828.458 Den må have afløst den 
gamle gravsten (†nr. 65) på dennes plads på syd
lige del af kirkegården.

80) 1793. Anders Nikolaj Kønsberg, farver, 
*1751, †9. marts 1785, g.m. Karen Langemach, 
*1756, †4. jan. 1829. Kønsberg var farver i en 
kort periode efter Jens Feilberg (†gravsten nr.
76) og Frederik Mülertz (gravsten nr. 23), men 
derefter blev privillegiet overtaget af Henrich 
Christopher Ostermann, som var gift med 
Kønsbergs søster, Ellen Cathrine Bøgvad (grav
sten nr. 20).546 1793 betaltes 6 rdl. 4 mk. for at 
pålægge farver Kønsbergs gravsted en ny sten, 
der skulle ligge urørt i 20 år. På kirkegården.51

81) 1799. Hans Herman Kiær, *1770, 
†22. april 1799. Søn af købmand Jens Hansen
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Kiær (†gravsten nr. 82), med hvem han var i 
kompagni. Hans forældre bekostede en stor 
gravsten på hans grav,214 men først 1807 betaltes
13 rdl. 2 mk. for pålæggeisen af både Hans Her
man Kiærs og hans faders sten, samt for at den 
første skulle ligge urørt i 20 år fra 1799.51 1820 
betalte moderen yderligere 50 rdl. for fornyelsen 
af såvel sønnens som ægtemandens gravsted og 
-sten.458 På kirkegården ved siden af faderens 
gravsten.

82) 1805. Jens Hansen Kiær, købmand, 
*17.jan. 1742, †27. jan. 1805, og hustru Maren 
Fuglede, *17. maj 1742, †22. sept. 1821, datter af 
Peder Hansen Fuglede og Karen Vorndran og 
søster til Niels Fuglede (gravsten nr. 12). Foræl
dre til Hans Herman Kiær (†gravsten nr. 81).546 
Ved Jens Hansen Kiærs død lagde enken og ar
vingerne på hans grav en svær og stor sten, som 
efter skriften på samme skulle åbnes, når hans 
hustru døde.214 1807 var der uenighed om be
talingsbetingelserne, men samme år betaltes 13 
rdl. 2 mk. for såvel denne som sønnens grav
sten, og for at stenen over Jens Hansen Kiær 
skulle ligge urørt i 20 år fra 1805.51 Maren Fug
lede betalte 1820 endvidere 50 rdl. for hendes to 
»familiegravsteders fornyelse og ejendoms lig
stene«. På kirkegården ved siden af sønnens.458

83) O.1805. Jens Voller Vorndrans børn. Jens 
Voller Vorndran (gravsten nr. 18) betalte 1776, 
1777, 1778 og 1780 for begravelser af sine børn, 
men først 1805 nævnes en gravsten over dem, 
og den skulle ligge urørt i 20 år fra 1805 mod en 
betaling på 5 rdl.51 Placering ukendt.

84) Før 1807. Anne Jespersen, jomfru hos 
købmand Niels Fuglede (gravsten nr. 12), 
†24. aug. 1807, 60 år. 1807 betaltes 2 rdl. for at 
optage en ligsten og begrave Ane Jespersen der
under.51 Det er uvist, hvornår og over hvem, 
denne sten oprindelig er lagt.

85) Før 1808. Christian Fuglede, købmand, 
*31. aug. 1771, †1808, søn af købmand Niels 
Fuglede (gravsten nr. 12). For en betaling på 2 
rdl. blev en ligsten 1808 optaget for derunder at 
begrave købmand Christian Fuglede.51 Som den 
foregående gravsten, der også havde tilknytning 
til Fugledefamilien, er årstal og navn for den op
rindelige gravlæggelse ukendt.

Fig. 215. Øvre del af en middelalderlig *gravflise (s. 
3243). I NM2. Ældre fot. i NM. - Upper part of a 
medieval *tomb slab.

86) O.1820. Frederik Christian Ficht, forhen 
havnefoged og lodsoldermand, †21. april 1820,
59 år, g.m. Inger Fahnøe, †19. aug. 1868, 89 år. 
Sås 1856 på kirkegården.547

†GRAVTRÆER OG GRAVRAMMER

1) 1665. Søren Rasmussen. Kirken modtog 1665
6 dl., for at et gravtræ blev lagt over Søren Ras
mussens grav.51

2) 1754. Peder Jørgensen Fogh, købmands- 
karl, †1754. Samme år betaltes 4 rdl. for en træ
ramme, hvori var indlagt to små sten, at lægge 
over graven.51 Gravrammen vurderedes til 2 rdl.
o. 1754441 og nævnes også 1759.416 På kirkegår
den.

3) 1758. Rasmus Mogensen, boedreng hos 
Helge Bruun (jfr. dennes hustru, †gravsten nr.
65), *1739 i Århus, †1758. 1758 betaltes 4 rdl. for 
en træramme med to små sten i at lægge over 
Rasmus Mogensens grav.51 1759 på kirkegår
dens sydøstlige del.548

4) 1787. Madame Lund, degneenke, †1787.549 
Samme år gav hendes arvinger 3 rdl. 2 mk. for 
et gravtræ, som skulle ligge urørt i 20 år, om det 
kunne konserveres så længe. Fornyelsen notere
des o. 1793.51

GRAVFLISER OG UIDENTIFICEREDE 
BRUDSTYKKER

*Gravflise (fig. 215), middelalderlig. Øvre del, 
28x38 cm, af en 13,5 cm tyk gravflise, af rød
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Fig. 216. Brudstykke nr. 1 af gravsten fra 1600’rnes første halvdel (s. 3244) og brudstykke nr. 12 fra 1600’rne (s. 
3247). NE fot. 1982. - Fragment of tombstone no. 1 from the first half of the 17th century probably part of the same 
monument as fragments no. 2, 3 and 4, cf. figs. 217 and 218, and fragment no. 12 from the 17th century.

brændt ler med brun glasur, med det øverste af 
et kors i fordybet relief. Fundet indmuret i Ka
lundborg rådhus og måske stammende fra Vor 
Frue kirke. Nu i Nationalmuseet (inv. nr. 
D13155).

Datérbare brudstykker.550 De brudstykker, der 
tidligere måtte have ligget på S. Olai kirkegård, 
er formentlig først o. 1930 overflyttet til Vor 
Frue kirkegård.

1) (Fig. 216) 1600’rnes første halvdel. Rød 
kalksten, ca. 60x40 cm, kun få centimeter tyk. 
Del af venstre side af en figursten, der sandsyn
ligvis fremstillede en mand flankeret af sine to 
hustruer (jfr. f.eks. DK. Århus s. 780 med fig. 
504, s. 2027 med fig. 24, s. 2058 med fig. 34). På 
brudstykket ses den øvre halvdel af en kvinde 
med hovedlin, ørenringe, pibekrave og kappe 
med brede skuldre. Hun har hænderne foldet 
foran brystet og har stået under et bueslag på 
ægtemandens højre side. Dette er usædvanligt 
og heraldisk forkert, hvilket er anledningen til at 
antage, at hun er den ene af to flankerende hu
struer. Yderst til venstre en bred, flad ramme 
med rester af omløbende indskrift med fordy

bede versaler: »...som hafve...«. Materialet, 
skriften og rammen er identisk med brudstyk
kerne nr. 2 og 3, og har muligvis hørt sammen 
med disse på trods af den ringe tykkelse, der 
imidlertid kan skyldes at stenen er flækket, og 
brudstykke nr. 4 oprindelig har udgjort bagsi
den. Nok blandt de sten, der 1936 betegnedes 
som brudstykker, der ikke passede sammen, og 
identisk med det af de største stykker, der men
tes at fremstille en præst. Lå da på kirkegården 
ved nordmuren.444 Hvis antagelsen om samhø
righed med brudstykkerne nr. 2, 3 og 4 er rig
tig, er det sikkert en af de tre stumper af en 
figursten af rød kalksten, der 1975 sås på kirke
gården ved kirkens sydøsthjørne, og som var 
genbrugt på bagsiden. Nu stående ved den syd
vestlige kirkegårdsmur, nr. 3 fra øst.

2-3) 1600’rnes første halvdel, genanvendt på 
bagsiden i 1600’rnes anden halvdel (fig. 217a-b). 
To sammenhørende brudstykker af rød kalk
sten, der udgør henholdsvis venstre side, 54x64 
cm, og højre side, 54x74 cm, af den øvre tred
jedel af en gravsten. Omkring et mærkværdigt 
(sekundært?) rocaille- eller bruskagtigt orna
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Fig. 217a-b. Brudstykker nr. 2-3 af gravsten fra 1600’rnes første halvdel, genanvendt på bagsiden i 1600’rnes 
anden halvdel, a. Forside af brudstykke nr. 2. b. Bagside af nr. 3. Sml. også fig. 216 og 218. (s. 3244). NE fot. 
1982. - Fragments no. 2-3 of tombstone from the first half of the 17th century, the back reused in the second half of the 17th 
century. a. Front of fragment no. 2. b. Back of no. 3. Cf. figs 216 and 218.

ment ses to ottekantede medaljoner, hvori til 
venstre evangelisten Mattæus, fremstillet som 
en rigt draperet og dramatisk bevæget skikkelse 
i helfigur, der holder en bog(?) i udstrakte arme 
over et lille englebarn, stående med blækhus. Til 
højre en ikke genkendelig evangelist, siddende 
med venstre hånd på en bog. Gravstenen har 
været omgivet af en bred, flad ramme hvorpå 
omløbende indskrift med fordybede versaler: 
»...[hjannem kier/ Salig er dit mennisk[e]...« 
(nr. 2), og »...der anfetning thi/naar...« (nr. 3).

På brudstykkernes anden side er resterne af en 
udsmykning fra 1600’rnes anden halvdel. På det 
største brudstykke (nr. 3), som altså her udgør 
den øvre, venstre side, ses ind mod midten ven
stre del af en glorie og en skybræmme samt en 
højrearm med sejrsfane fra en fremstilling af den 
opstandne Kristus. Han flankeredes af to engle, 
der ses på begge brudstykker, siddende på vo- 
lutter, hvorfra de holder en draperet guirlande. 
På den flade ramme rester af omkringløbende 
(antagelig senere) indskrift med fordybet kursiv: 
»...(tre uforståelige tegn) Betalt t[il] Kirken...« 
(nr. 2), og »...Gud setter Dom«.

Materialet, skriften og rammen på den sekun
dært anvendte side er identisk med brudstykke 
nr. 4, ligesom en tilsvarende identitet kan fast
slås for brudstykke nr. 1, hvad angår den pri
mære udsmykning (s. d.). Brudstykkerne nr. 1 -

4 udgør resterne af en sten, der på den ene side 
har været udhugget som en figursten med otte
kantede evangelistmedaljoner fra 1600’rnes før
ste halvdel, og på den anden side har båret en 
udsmykning bestående af øverst den opstandne 
Frelser flankeret af engle, hvorunder givetvis et 
skriftfelt flankeret af Johannes Døberen til højre 
og sandsynligvis Kristus til venstre, begge i hel- 
figur (jfr. det tilsvarende forlæg i f.eks. Nørre 
Nebel og Ovtrup kirker, DK. Ribe, s. 1209 med 
fig. 41, og s. 1154). På den sekundært anvendte 
side er der så yderligere tilføjet en senere om
løbende indskrift (sandsynligvis fra o. 1757, jfr. 
brudstykke nr. 4). Nu ved den sydvestlige kir- 
kegårdsmur, henholdsvis nr. 6 og 5 fra øst.

4) 1600’rnes anden halvdel (fig. 218). Rød 
kalksten, 59x40 cm, kun få centimeter tyk. Del 
af højre side af en sten, der sandsynligvis har 
haft et centralt indskriftfelt flankeret af to stå
ende figurer. På brudstykket ses den øvre halv
del af en skægget mandsskikkelse, som i sin 
venstre arm holder en korsstav, hvorom er 
snoet et skriftbånd med ulæselige, fordybede 
versaler. Forestiller givetvis Johannes Døberen, 
mens den modstående figur sandsynligvis var 
Kristus (jfr. ovf.). Yderst til højre en flad ram
mekant, hvorpå rester af en omløbende og an
tagelig senere indskrift med fordybet kursiv: 
»Aaret 1757 den.« Materialet, skriften og ram



3246 KALUNDBORG VOR FRUE KIRKE

Fig. 218. Brudstykke nr. 4 af gravsten fra 1600’rnes anden halvdel (s. 3245). NE fot. 
1982. - Fragment no. 4 of tombstone from the second half of the 17th century, cf. fig. 217b.

men er identisk med den ene side af brudstyk
kerne nr. 2 og 3. Nu ved den sydvestlige kirke- 
gårdsmur, nr. 2 fra øst.

5) 1600’rnes anden halvdel (fig. 219). Rød 
kalksten, 53x104 cm. Den øvre afskårne tred
jedel af en gravsten med cirkelmedaljoner i hjør
nerne, kronet af den opstandne Kristus med 
sejrsfane under en arkadebue, båret af snosøjler, 
hvis øverste del endnu anes, og som flankerede 
et nu tabt skriftfelt (jfr. bl.a. Århus domkirke, 
gravsten nr. 76 og 77, DK. Århus s. 810f.). I 
medaljonerne en engel med bog over skriftbånd 
med fordybede versaler: »S. Mateus« (til ven
stre) og en vinget løve, hvorunder tilsvarende 
skriftbånd: »S. Marcus«. På arkadebuen med 
fordybet kursiv: »Jeg er opstandelsen og lifvet, 
siger CHRISTUS - Hvo som troer paa Mig, 
Hand skal lefve« (Joh. 11, 25). Stenen har haft 
bred, flad ramme. 1975 ved den sydvestlige kir- 
kegårdsmur, hvor den endnu står som nr. 7 fra 
øst.

6) 1600’rnes anden halvdel (fig. 220). Grå 
kalksten, 111x120 cm. En større del af nedre 
højre hjørne af sten med et rektangulært skrift

felt, hvorunder mindre fladovalt felt, begge 
med udslidt indskrift; evangelistmedaljoner i 
hjørnerne og langs siderne bredbladet akantus- 
løv. I den bevarede cirkelmedaljon ses en sid
dende evangelist med bog, og en ørn(?) for Jo
hannes. 1936 på kirkegården ved østmuren, nr.
3 fra nord.444 1975 lænet op ad muren samme
steds, men siden o. 1978 liggende på den syd
østlige del af kirkegården, nr. 3 fra nordøst.

*7) 1600’rnes anden halvdel (fig. 221). Rød 
kalksten, 62x101 cm. Øvre afskårne tredjedel af 
en sten med tre højovale medaljoner foroven og 
sandsynligvis også forneden, hvorimellem et 
skriftfelt flankeret af to nicher(?). I den midter
ste medaljon ses Kristus på korset; de flanke
rende, sammensat af bøjler der mødes foroven 
og forneden, rummer fremstillinger af evangeli
sterne Mattæus med pen ved et lille bord hvorpå 
blækhus(?) sammen med et englebarn, og Jo
hannes, stående med ørnen ved siden. Derun
der, adskilt af en flad liste, den øvre del af to 
fordybede nicher(?) uden spor af udsmykning, 
hvorimellem det itubrudte skriftfelts øverste 
del. Kun få af bogstaverne, med fordybet kur
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Fig. 219. Brudstykke nr. 5 af gravsten fra 1600’rnes anden halvdel (s. 3246). NE fot. 1982. - Fragment no. 5 of 
tombstone from the second half of the 17th century.

siv, er tilbage: »Her under/Hv[i]l[er]
...t(?)bare/og .......... nu/ ...«. I sviklerne mellem
ovaler og nicher trebladede blomsterornamen
ter. Stenen har haft bred ramme med reliefversa
ler. Nu anes kun enkelte ord: ».itoc de er faa 
som d[e]n fin[de]/... n.. report .de .../ ..d oc 
dend vey er br/«. Brudstykket har ligget i går
dens brolægning i Kordilgade 31, men blev 1955 
foræret til Kalundborg Museum, hvor det nu 
står op ad muren i gårdens nordøstlige hjørne 
(inv. nr. 7650).

*8) 1600’rnes anden halvdel, genanvendt i 
1700’rne. Gråsort kalksten, 32x48 cm, fra en 
temmelig solid sten (14 cm tyk). På brudstyk
kets ene side et udsnit af svunget bladornament 
og måske spor af reliefhugget kursiv. På den an
den side det nedre højre hjørne af en større 
kransmedaljon og øvre højre hjørne af et sand
synligvis mindre, fladovalt skriftfelt, hvor der 
kun anes »m.nd« med reliefversaler. Kalund
borg Museum, i det sydvestlige hjørne af går
den (uden inv. nr.).

*9) 1600’rne. Hvidlig kalksten, ca. 27x22 cm. 
Nedre venstre hjørne af en gravsten med hjør

nemedaljoner. Stenens kant ser ud til at have 
været skråt afskåret ind mod undersiden. På 
brudstykket et udsnit af en cirkulær medaljon 
med en okse, hvorunder skriftbånd med fordy
bede versaler: »S. Lvcas«. Kalundborg Mu
seum, sammen med nr. 8 (uden inv. nr.).

10) 1600’rne. Sort kalksten, ca. 39x42 cm. 
Omkring et vinget kerubhoved ses med relief
versaler en næsten bortslidt indskrift: »Hvi
ler/...g vel/.../ ...seng/...dels/...som«. Indmu
ret i cement i gulvet under hovedtrappen i det 
gamle apotek, Lindegade 4.

11) 1600’rne. Rødbrun kalksten, 43x46 cm. 
Nedre venstre hjørne af en gravsten med hjør
nemedaljoner og cirkulært eller ovalt skriftfelt. 
På brudstykket en cirkelmedaljon med en okse 
over et udslidt skriftbånd, for evangelisten Lu
kas og nedre venstre hjørne af et felt med for
dybet planteornament. Placering som nr. 10.

12) 1600’rne, genanvendt på bagsiden (fig. 
216). Rød kalksten, ca. 56x44 cm. Nedre ven
stre hjørne af en gravsten med hjørnemedaljoner 
og ramme med bladornamenter. På brudstykket 
en cirkulær medaljon i kvadratisk indramning,
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med en vinget okse over skriftbånd med for
dybet kursiv: »[S. Lu]ca[s]«.

På den anden side en kvadratisk medaljon, 
hvori siddende, draperet figur med barn på skø
det. Barnet har armen om halsen på figuren. På 
den flade kant til højre og neden for medaljonen 
læses med fordybede versaler: »...eders 
...ar[.]f(?)edsine -z-«. Stående op ad den syd
vestlige kirkegårdsmur, nr. 4 fra øst.

13) 1600’rne. Rødlig kalksten, ca. 39x38 cm 
(sml. fig. 220). Øvre højre hjørne af en gravsten 
med hjørnemedaljoner. På brudstykket cirkel
medaljon med en ørn, hvorunder et skriftbånd 
med udslidt indskrift for evangelisten Johannes. 
Neden for medaljonen og inden for den brede 
ramme ses et spinkelt planteornament med en 
blomst. Liggende op ad den sydvestlige kirke
gårdsmur, nr. 10 fra øst.

14) 1600’rne. Hvid kalksten, ca. 30x43 cm. 
Fra en gravsten med hjørnemedaljoner. Inden 
for resterne af en medaljon, antagelig sammen
sat af to bøjler, der mødes foroven og forneden, 
anes en siddende skikkelse med en løve, for 
evangelisten Markus. Op ad den sydvestlige kir
kegårdsmur, nr. 12 fra øst.

15) 1600’rne. Grå kalksten, 80x94 cm. En 
større del af det nedre hjørne af en gravsten med 
hjørnemedaljoner, hvori til højre en stående 
skikkelse, måske med løve. 1936 på kirkegården 
ved østmuren, nr. 5 fra nord.444 1975 lænet op ad 
muren sammesteds, nr. 6 fra nord, men siden o.

Fig. 220. Brudstykker af gravsten. Til venstre nr. 13 
fra 1600’rne (s. 3248), til højre nr. 6 fra 1600’rnes an
den halvdel (s. 3246). NE fot. 1982. - Fragments of 
tombstones. On the left, no. 13 from the 17th century; on 
the right no. 6 from the second half of the ilth century.

1978 liggende på den sydøstlige del, nr. 2 fra 
nordøst.

16) 1700’rne. Lysgrå kalksten, 70x111 cm. 
Nedre tredjedel af en sten med slidt skriftfelt 
indfattet af kransmedaljon. I hjørnerne store re- 
liefhugne barokblomster som opstandelsessym- 
boler og mellem disse en højoval med forgæn- 
gelighedssymboler i form af vinget timeglas, 
spade, skovl og le(?). 1936 på kirkegården ved 
østmuren, nr. 4 fra nord.444 Sammesteds 1975, 
lænet op ad muren som nr. 5 fra nord. Siden o. 
1978 liggende på kirkegårdens sydøstlige del, 
nr. 1 fra nordøst.

17) 1700’rne. Hvid kalksten, ca. 35x40 cm. På 
stykket anes bredbladet akantusværk omkring 
en indskrift med fordybet kursiv: »al.../fød 
.../An(d?)...«. Op ad den sydvestlige kirke
gårdsmur, nr. 11 fra øst.

Andre brudstykker. 1) Hvid kalksten (sml. fig. 
218), ca. 42x28 cm, hvorpå et stråleagtigt orna
ment. Op ad den sydvestlige kirkegårdsmur.

2-3) Udover de ovenfor beskrevne i gulvet 
under hovedtrappen i det gamle apotek ses end
videre to udslidte brudstykker. Det ene af gullig 
kalksten, glat, ca. 54x59 cm, det andet af rød 
kalksten, 139x63 cm, med enkelte ornamentre
ster. Adskillige større og mindre især sorte sten
plader, der kan være dele af gravsten, ligger i 
gulvet i det moderniserede kælderareal bag trap
pen.

4) Rød kalksten, 130x51 cm. En afskåren del 
af en udslidt gravsten med profileret kant, der 
ligger som dørsten foran indgangen til Torvet 6, 
brudt midt over.

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRA
VELSER I KIRKEN

Kun forholdsvis få begravelser fandtes inde i selve 
kirken på grund af pladsforholdene. Mulighederne 
for at erhverve sig et sådant, almindeligvis mere ef
tertragtet begravelsessted var om ikke udtømte, så 
dog temmelig få i 1700’rne. Flovedparten af de †be- 
gravelser i kirken, der gennemgås i det følgende er 
således fra 1600’rne eller fra 1700’rnes første halvdel, 
og det er sigende, at de fleste af de sidste synes anlagt 
på tidligere begravelsessteders plads, ligesom anven
delsen af våbenhuset og især sakristiet, frem for selve 
kirkerummet, er karakteristisk.
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Fig. 221. *Brudstykke nr. 7 af gravsten fra 1600’rnes anden halvdel (s. 3246). I Kalundborg Museum. NE fot. 
1982. - *Fragment no. 7 of tombstone from the second half of the 17th century.

I de skriftlige kilder er begravelser i kirken kun 
sjældent omtalt ved navn, og de kendte begravelses- 
steder, der skal omtales her, er således kun et udsnit 
blandt de mange anonyme, som i 16-1700’rne repare
redes eller nedlagdes, omend de måske også i visse 
tilfælde kan være identiske med disse. 1659-60 blev en 
grav opfyldt ved nordre kirkedør, og 1691 blev fire 
lig udflyttet til kirkegården fra kirken, hvor de i 
mange år havde stået, »kirken aldeles til ingen inter
esse men skade og menigheden til forhindring«(!). 
Det ene stod under det søndre pulpitur i den bageste 
stol i kirken, de tre andre i »det inderste sakristi«. På 
dette sidste sted, benævnt »det øverste sakristihus, 
østen ud til kirkegården«, fremgår det af regnskabet 
1695-96, at der var begravelsessted, ligesom der 
1728-29 betaltes for at reparere to gamle begravelser i 
sakristiet og gulvet sammesteds. 1732-33 opfyldtes en 
grav, og sten pålagdes i sakristiet, hvorefter gulvet 
omlagdes over samme grav, som var »falden igien«. 
1758-60 fandt større reparationer sted såvel ved gul
vet over »begravelsen i sakristiet«, som ved det over 
»begravelsen i koret«. Tilsvarende skete ved »begra
velsen i våbenhuset« 1765-67.51

I løbet af 1800’rne må de tilbageværende synlige 
spor af begravelsessteder i kirken være forsvundet, 
herunder de af navn ubekendte adelige familiers i ko
ret, som omtales 1788.428 1807-09 og 1814 blev sa
kristiets gulv helt omlagt, bl.a. med brædder over »et 
begravelsessted«.55l 1820 betaltes for et gravsted i ko
ret at »redgiøre«, hvorefter fulgte en række omfat
tende reparationer og omlægninger af gulvet i både

kirken og sakristiet 1831-3451 og 1851-54,551 kulmi
nerende med pålægningen af helt nyt gulv i kirken 
ved den store restaurering 1871, og tilsvarende i sa
kristiet 1882-83.53

Et fingerpeg om de forsvundne begravelsessteder i 
kirken giver de forskellige kilders sparsomme oplys
ninger om gravsten på kirkegulvet (jfr. s. 3202). 
Disse må i vid udstrækning antages at have ligget 
over begravelser sammesteds. I det følgende, hvor 
der som sagt kun er medtaget begravelser, der kan 
tilskrives navngivne personer, har disse oplysninger 
om gravsten i visse tilfælde været udgangspunkt for 
at notere en †begravelse, men dog kun når gravste
nens placering også er tilnærmelsesvist kendt (†luk- 
kede begravelser nr. 1, 3-5, 9). Af samme årsag er 
f.eks. ikke medtaget de begravelsessteder, der må 
have været i forbindelse med gravstenene over for
skellige lensmandsbørn (†gravsten nr. 1-3), ligesom 
de højst sandsynlige begravelser i forbindelse med 
kirkens epitafier kun er nævnt, når deres eksistens og 
placering i kirken kan bekræftes.

En væsentligere kilde er selvfølgelig de tilfælde, 
hvor personer med sikkerhed vides at være blevet 
begravet i kirken. Desværre er kun de færreste af 
disse begravelsers udseende eller art blevet nøjere be
skrevet i kilderne, men den begravedes (eller dennes 
slægtnings) position og embede har her været rette
snor for vurderingen af, hvorvidt der i disse tilfælde 
blot har været tale om en simpel jordefæstelse i kirken 
eller om et egentligt lukket og muret begravelsessted. 
†Lukkede begravelser er således blevet noteret ved
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lensmænd (nr. 1-2) og præster (nr. 3-4, 7, 15) samt 
højt rangerende embedsfolk, som er blevet begravet i 
kirken, selvom det ikke af kilderne direkte fremgår, 
hvorledes begravelsesstedet så ud. Dette gælder også 
for de militære personer, der som præsterne havde 
lovfæstet ret til at blive begravet i kirken, og som i 
1700’rne udgør en forholdsvis stor mængde (nr. 11 - 
13, 16, 19). Endelig har også den pris, der betaltes for 
begravelsen, været afgørende for at kunne antage, at 
der har været tale om anlæggelse eller opmuring af et 
egentligt begravelsessted.

De forsvundne begravelser er opdelt i to grupper, 
åbne og lukkede. De åbne begravelser har været 
umiddelbart tilgængelige rum med en eller flere frit
stående kister, mens de lukkede har været overdæk
ket med en gravsten eller med gulvfliser, således at 
man ved sekundære gravlæggelser har måttet »åbne 
stenen« eller bryde gulvet op. Hvorvidt disse sidste 
har været anlagt med opmurede sider, dvs. som 
egentlige murede begravelsessteder, har ikke direkte 
kunnet afgøres, men må formodes at være tilfældet 
mange af stederne.

†Åbne begravelser. 1) 1723. Albert Godske 
(Gøtsche), amtsskriver 1702-23, *1668, †1723, 
og en søn(?) med samme navn, †1739. Godskes 
enke Charlotte Amalie Borthig (rimeligvis be
slægtet med hans forgænger som amtsskriver, 
Jakob Borthig), der vides at have været meget 
velhavende, var 2.° (1727) g.m. sognepræst Ivar 
Olsen Boeslund.552 1723 betaltes så meget som
40 rdl. for amtsskriver Godsches begravelse i 
kirken, og ved indrettelsen måtte en gammel 
ligsten på grund af gulvets svaghed og mangel 
på rum hugges midt over, førend den kunne ud
føres.51 Denne gravsten er sandsynligvis iden
tisk med Knud Pedersen Gyldenstjernes (nr. 1), 
der lå netop, hvor Godskes åbne begravelse ind
rettedes i koret, måske med en lem over (sml. 
†lukkede begravelser).

1739 blev Albret Gotsche indsat i en begra
velse i kirken for 6 rdl. 6 mk., hvilket var prisen 
for bisættelse i en allerede eksisterende begra
velse.51 I hvert fald må det være Godskes be
gravelse, der o. 1754 optræder som en unavngi
ven åben begravelse ved altret, fornyet 
1743-63,441 ligesom det er den, der 1760 repare
redes med 5 egestolper mm., idet koret samme
steds var »forrådnet i gulvet«.51 Udgiften påtal
tes af kirkeinspektionen, der mente, at arvin

gerne burde betale, og der blev skrevet til den 
ældste hr. Henrich Gotsche, sognepræst i Tan- 
derup på Fyn, som bad om udsættelse for at få 
sine medarvinger til at bidrage til bekostningens 
erstatning og begravelsens fornyelse.553 Sand
synligvis blandt de begravelser, der 1788 om
tales i koret og antoges at tilhøre nogle af navn 
ubekendte adelige familier.428 Muligvis identisk 
med det gravsted i koret, som Søren Graver 
1820 fik 3 mk. for at »redgiøre«.51

2) O.1727. Simon Nielsen Glud, tolder, 
*16. okt. 1664 i Odense, †17. aug. 1747, hans 
første hustru Cathrine Rahn, *17. aug. 1657, 
†24. maj 1727, og anden hustru Sophie Schrø
der, enke efter borgmester Lorentz Braes 
(†gravsten nr. 40), død okt. 1727 i sit 75. år, 
samt tredje hustru Anne Cathrine Pedersdatter 
Thisted, *6. febr. 1679, død marts 1753. Ligesom 
epitafiet (nr. 6) dateres begravelsen til årene om
kring de to hustruers død, idet der allerede 
1730-31 betaltes for murer- og kalkslagerarbejde 
ved tolder Gluds begravelse, en udgift, kirkein
spektionen mente, burde være betalt af Glud 
selv. 1747 åbnedes graven i våbenhuset til tol
derens begravelse,51 og 1751 betalte enken ved et 
gavebrev 20 rdl., for at begravelsesstedet skulle 
være urørt til evig tid og vedligeholdes af kirken 
efter hendes død.554 Graven åbnedes 1753 til 
hendes begravelse.51 O.1754 omtales begravel
sen tillige med stenen i muren som urørt,441 med 
henvisning til den bestandige fornyelse og ved
ligeholdelse, som også findes o. 1755 og o. 1790. 
1766 betalte kirken 11 rdl. 6 sk. for murarbejde 
ved begravelsen og det nyindrettede skillerum, 
hvortil forbrugtes kalk og grus for 5 rdl. 5 mk., 
og året efter købtes tømmer, som blev lagt over 
begravelsen, for 10 rdl. 1 mk. 8 sk.51 1867 op
gravedes en del ældre mur- og tilhugne kam
pesten af grunden under våbenhuset og et der
værende forfaldent gravsted. De sidste spor af 
begravelsen forsvandt det følgende år, da våben
huset blev revet ned.53

3) 1738. Matthias Raben, amtsforvalter 
1723-50,555 død jan. 1750, 63 år, hans broder 
Poul Bastian Raben, forvalter på baroniet Lin- 
denborg, død maj 1738, 55 år, hans datter, 
†1739, hans hustru(?), †1771, hans datter Anna
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Margrethe Raben, †19. jan. 1788, 48 år, hans 
datter Sophia Amalia Raben, †7. nov. 1798, 73 
år, og endvidere hans nevø(?) Reinholdt Zelling, 
død marts 1788, dennes første hustru Anna 
Guldbech, *1723, død aug. 1760, og anden hu
stru Elisabeth Clausen, *1732, †6. sept. 1770 
(datter af Stephan Clausen, †gravsten nr. 73 og
1.° g.m. Otto Jens Hansen Langemach, †lukket 
begravelse nr. 18).

En lukket begravelse i sakristiet, der havde 
tilhørt borgmester Niels Siersted (†lukket be
gravelse nr. 8), var af mangel på fornyelse sat på 
auktion 1737, men blev først afhændet året efter 
til brødrene Raben for 50 rdl. Beliggende »i det 
øverste sakristihus, til nord fra sakristiet og 
øster ud til kirkegården, længden til et fuldkom
men lig, og bredden imellem væggene, så vidt 
som rum er, grunden uskadt«. Begravelsen blev 
sammen med det tilhørende epitafium (nr. 4) 
overladt sådan som den da forefandtes, men 
kunne frit forandres og indrettes efter køberens 
behag, så længe kirkens grundmur ikke tog 
skade. Bortset fra den nyligt afdøde borgme
sterenke Anna Hansdatter, som skulle forblive 
urørt til 1746, kunne de øvrige ligs ben, som for 
mere end 20 år siden var nedgravne i muld i 
begravelsen, samles i en kiste for at unde de lig 
rum, som herefter blev sat ind i begravelsen. 
Hvis noget lig blev indsat enten »åben jorden« 
eller »åben grav«, dvs. som åben begravelse i 
modsætning til hidtil, da skulle der gøres en tæt 
egedør uden for døren til begravelsens indgang, 
så ejere og arvinger kunne have fri indgang, 
som aldrig skulle kunne tilmures.556

Matthias Raben betalte straks 20 rdl. til be
gravelsens uafladelige fornyelse, angiveligt for 
ikke at risikere sine børns og arvingers eventu
elle senere manglende evne til at betale, og der
ved stedets bortsalg til andre. Ved overdragelsen 
1738 var broderen Poul Bastian Raben allerede 
indsat i begravelsen,557 og 1739 anbragtes amts- 
skriver(!) Rabens datter, 1750 Matthias Raben 
selv.51 O.1754,441 o. 1755 og o. 1790 noteres 
hans åbne begravelse og kirkens vedligeholdel- 
sespligt. En større reparation over begravelsen i 
gulvet, som var forfaldent og brøstfældigt, 
fandt sted 1759, hvortil forbrugtes 5 stk. ege

stolper og 10 stk. 6 alen firskårne brædder.51 Re
parationen kan også gælde Paludans (†lukket be
gravelse nr. 15). Omtalt 1759416 og 1761 med be
mærkningen, at indgangen dertil er fra sakri
stiet.333 1760 blev sakristidøren åbnet til begra
velsen for hustruen (Anna Guldbech) til den 
Reinholdt Zelling,51 som var curator for Rabens 
to ugifte døtre, og som boede sammen med 
disse.558 Hans næste hustru Elisabeth Clausen 
indsattes 1770, og året efter betaltes for en mad. 
Raben. 1788 åbnedes for såvel den yngre af Ra
bens døtre som for Reinholdt Zelling, og 1798 
indsattes den ældre jomfru Raben. 1807-09 skete 
adskillige omlægninger og reparationer af gul
vet i sakristiet, og 1814 lagdes et bræddegulv 
over et begravelsessted,51 der var meget forfal
dent, da det i flere år havde været brugt til mili
tærdepot.197 Ved licitationen samme år over re
parationsarbejder indgik tilmuring af indgangen 
til Rabens begravelse i sakristiet.466 Kirken 
modtog 1816 en anmeldelse vedr. familiebegra
velsen »i kapellet ved sakristiet« fra Reinholdt 
Zellings datter Sophie Amalie Zelling, der var 
arving efter den ældste jomfru Raben. Hun an
modedes da om at modtage et bekvemt og pas
sende gravsted på Vor Frue kirkegård, med 
samme rettigheder, og hvori de i begravelsen 
stående lig kunne nedsættes. Inspektionen hen
holdt sig til forordningen af 1805, der kraftigt 
indskrænkede brugen af familiegravsteder i kir
ken, og understregede endvidere den store ube
hagelighed, stanken fra ligene afgav om som
meren, hvilket skulle komme af et eftersyn og 
en ransagning mellem disse et par år forinden i 
anledning af et tyveri, der var udøvet på de dø
des ligklæder.52

Angives 1762289 og 1788428 samt i de øvrige 
kilder blot som beliggende i sakristiet i et min
dre, endnu eksisterende aflukke mod nord.

†Lukkede begravelser. 1) O.1552. Knud Peder
sen Gyldenstjerne til Tim, lensmand på Kalund
borg slot, født o. 1480, †27. (20.) juni 1552 
(gravsten nr. I),329 sandsynligvis 1723 overtaget 
af Albert Godske, der da fik en åben begravelse 
(†nr. 1) på denne plads i koret.

2) O.1623. Kay Rantzau til Rantzauholm, 
lensmand på Kalundborg slot, *6.juli 1591,
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†5. april 1623, og måske hans tjener Lorentz, 
†1622. Dette år blev gulvet lagt til igen for den 
vestre kirkedør, efter at være opbrudt til vel
byrdige Kay Rantzaus tjener, Lorentz’, begra
velse,51 og året efter blev Kay Rantzaus »adelige 
Liig med Christelig Process og adelige Ceremo
nier sørgeligen nedsatt« i kirken,559 måske sam
mesteds.

3) 1660. Elias Eliesen Eisenberg, provst i Ars 
herred, †1660, jfr. den tilhørende gravsten (nr.
2). 13. aug. 1660 blev mester Elias Eliesen Eisen
berg begravet i sakristiet. Han havde alle klok
kerne for sig uden betaling, idet han i sit yderste 
gav 100 dl. til kirken. Efter nedsættelsen blev de 
stole slået fast, der var taget løs, hvor mester 
Elias var indsat. Allerede ni år senere betalte kir
ken Anders Andersen murmester for to dages 
arbejde med mester Elias’ grav at fly og jævne 
for den østre kirkedør, og for »2 - 16 al træ« og 
»4 fyrdeller« til graven.51 Med den østre kirke
dør menes givetvis indgangen til sakristiet, hvor 
den lukkede og sandsynligvis murede begra
velse var indrettet. Endnu 1788428 og 1869452 be
mærkes, at Eisenberg var begravet i kirken.

4) O.1661. Magister Lauritz Nielsen Gram, 
kapellan ved Vor Frue kirke, †16. maj i sit 61. år, 
g.m. Maren Pedersdatter, †1663 i sit 64. år, jfr. 
epitafium nr. 3, og †gravsten nr. 8. På epitafiet 
ses i baggrunden en gravsten liggende i gangen 
op mod koret (jfr. fig. 183), rimeligvis Grams 
egen, der muligvis har ligget over en †lukket og 
måske muret begravelse, som må være nedlagt 
før o. 1733, da stenen sås på kirkegården.

5) O.1677. Jens Jensen, borgmester, †1677(?), 
hustruen Anne Jensdatter, død efter 1680, og 
hans datter Birgitte Jensdatter, †1690. Jens Jen
sens gravsten (†nr. 15) lå 1759 »strax ved ko
ret«,416 sandsynligvis over en †muret begravelse 
i gangen neden for korsdøren. Anne, salig borg
mester Jens Jensens, betalte 11. okt. 1680 6 daler 
for at lade sin søn Anders Jensens lig indsætte i 
sakristiet. Datteren, Birgitte, begravedes 2. juni
1690, og en sten åbnedes i kirken for 15 daler.5l 
Begravelsen må være nedlagt, da stenen udflyt- 
tedes, måske allerede 1765 og inden 1860.

6) Før 1683. Familiebegravelse(?), bl.a. an
vendt for en datter af Jørgen Hansen, ridefoged

og amtsskriver 1664-84, g.m. Sabine Borthig.560 
Det lille pigebarn blev begravet 25. maj 1683 og 
indsat i det inderste sakristi, antagelig det lille 
rum i sakristibygningens nordside, som vides 
siden at være blevet brugt til familiebegravelser 
(†lukket begravelse nr. 8, og †åben begravelse 
nr. 3). Om det også var tilfældet 1683 er uvist. 
1691 gravedes dog en grav på kirkegården ved 
skolen til fire lig, hvoraf de tre stod i det inderste 
sakristi, et under det søndre pulpitur i den bage
ste stol i kirken. De havde i mange år stået på 
bemeldte steder, og angiveligt kirken aldeles til 
ingen interesse, men skade, og menigheden til 
forhindring.51

7) 1694. Søren Bagger, provst i Ars herred, 
†l.okt. 1694, og muligvis hustruen Margaretha 
Schrøder, død aug. 1721 i sit 72. år. 1694 fik 
Laurids Murmester 2 mk. for med 40 hele mur
sten at lægge gulvet i sakristiet til rette efter hr. 
Søren Bagers gravlæggelse. 1728-29 repareredes 
to gamle begravelsessteder i sakristiet til gulvets 
konservation, og de eneste, der kendes af navn i 
dette tidsrum og på denne plads, er familiebegra
velsen tilhørende Siersted i det lille rum nord- 
ligst i sakristibygningen (†lukket begravelse 
1695, nr. 8) og Baggers begravelse. 1732-33 lod 
man i sakristiet en grav opfylde »og steen paa- 
legge«, og gulvet anlagdes over samme grav, 
»som var falden igien«.51 Det kan ikke være Si
ersteds begravelse, der sløjfes, og selvom på
læggeisen af sten kan gælde almindelige gulv
sten, kan det også antages at være en beskrivelse 
af, at en gravsten, af hvilke kun Baggers kan 
være på tale, lagdes ude på kirkegården, samti
dig med at begravelsesstedet i kirken opfyldtes.

8) 1695. Niels Nielsen Siersted, borgmester, 
*1630, †3. marts 1695 (1.° g.m. Sophia Eleonora 
Andersdatter, jfr. †gravsten nr. 19), hans 2. hu
stru Anna Hansdatter Tvede, *1663, †jan. 1736 
(2.° g.m. (1711) borgmester Niels Caspersen Va- 
lerius Fedler), og hans salig kærestes søster samt 
hans stedsøn Hans Nielsen Tvede, begge døde 
før 1718561 (jfr. epitafium nr. 4). Begravelsen 
overtoges ved skøde 31.juli 1695 og afløste 
sandsynligvis den eventuelle tidligere familiebe
gravelse sammesteds (†lukket begravelse nr. 7), 
i det lille rum nordligst i sakristibygningen. An
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tagelig den der nævnes 1698 i »det øverste Sa- 
cristie huus, østen ud til Kierckegaarden«, og 
nok det ene af de to gamle begravelsessteder, 
som 1728-29 repareredes i sakristiet til gulvets 
konservation.51 Fornyet første gang 1715, og
1735 erindredes enken Anna Hansdatter om den 
anden fornyelse.213 Hun var imidlertid geråden i 
armod og kunne ej betale de forlangte 10 rdl.;
30. jan. 1736 blev hun nedsat i begravelsen, uden 
at spørgsmålet var løst.51 Efter forespørgsel vi
ste det sig, at datteren Birgitte Sophie Siersted i 
København heller ikke ville betale.562 Begravel
sesstedet sattes derfor på auktion 1737 for 50 
rdl., uden dog at finde liebhavere.563 Året efter 
købtes den lukkede begravelse og epitafiet imid
lertid af familien Raben for auktionsprisen på 
bl.a. den betingelse, at Anna Hansdatters lig 
forblev urørt til 1746.51 De øvrige, som for mere 
end 20 år siden var nedgravet i mulden i sa
kristiet, kunne de nye ejere frit samle i en kiste 
(jfr. †åben begravelse nr. 3).

9) Før 1707. Poul Christensen Fyhn, admirali- 
tetsråd. Den gravsten (†nr. 34), som hans søn 
islandskøbmand Christen Poulsen Fyhn 1707 
betalte 15 sletdl. for,51 må antages at have ligget 
over en lukket og eventuelt muret begravelse, 
der vel forsvandt, da stenen måske allerede 1765 
og inden 1860 flyttedes fra sin plads neden for 
korsdøren.

10) 1708. Margretha Dorthæ(a?) Bøkker, 
†1708, begravet 23. nov. i Vor Frue kirke, straks 
inden for korsdøren, dvs. i koret, for så meget 
som 30 sletdl.51 Prisen giver anledning til at be
tvivle, at der blot var tale om en simpel jordefæ- 
stebegravelse.

11) 1717. Kaptajn Thilen, †1717, 46 år, begra
vet 24. april kl. 5 om eftermiddagen »med Pa- 
rentation som de udi Rangen«. For hans lejer
sted i gangen inden for nordre kirkedør, under 
det nordre pulpitur, betaltes 10 rdl.51

12) O.1739. Martin Falkenskiold, oberst, 
*1690, †22. juni 1746, hans søn Arnoldus, *1739, 
død i aug. samme år og tvillingerne Frederik og 
Ludvig, *1744, døde henholdsvis i juli og aug. 
samme år.564 Ved børnenes begravelse 1739 og 
1744 betaltes 4 rdl. for deres lejersted i kirken, 
og ved Falkenskiolds egen død betaltes 10 rdl.

for hans nedsættelse i kirken,51 antagelig i det 
samme lukkede begravelsessted, som her date
res efter den tidligst kendte begravelse.

13) O.1742. Cathrine Marie Rohweder, død 
marts 1742 som spæd, og Henrik Rohweder, 
†17. maj 1742, 4lÁ år, begge børn af major Adam 
Otto Rohweder (†9. jan. 1755).565 Der betaltes 2 
rdl. for hver af de to børns begravelse i kirken, 
rimeligvis i det samme begravelsessted.51

14) 1749. Hans Dinesen With, borger og ne- 
gotiant, *22. sept. 1673, †18. juni 1749. With gav 
100 rdl. til kirken for at hans gravsten (nr. 9), og 
hvad der må have været en lukket og måske mu
ret begravelse under den, skulle vedligeholdes 
til evig tid. Begravelsen og stenen på den var 
dækket af to lemme eller låger og befandt sig i 
gangen i kirken, indtil stenen inden 1860 ud- 
flyttedes.566

15) O.1749. Peder Hansen Paludan, provst i 
Ars herred, *1687, †1753 (1.° g.m. Cecilia Ca- 
thrina Hansen, *1688, †l. nov. 1722), og anden 
hustru Margrethe Weile, *1684, †15. dec. 1749, 
og sønnen Hans Jacob Paludan, provst i Ars 
herred, *29. sept. 1717, †2. maj 1782, hans første 
hustru Anna Elisabeth Lønborg, født o. 1730, 
†8. febr. 1762 og hans anden hustru Friderica Lo- 
vise Jacobsen, *1738, †15. april 1795.

20. dec. 1749 blev provsten, Peder Hansen Pa- 
ludans, kæreste begravet i sakristiet, og der for
brugtes 34 lybske mursten til gulvet, som alt 
blev omlagt ved provstindens begravelse. Palu
dan havde samme år på auktion købt en eller to 
små gravsten (†nr. 71-72), som muligvis er an
vendt i forbindelse med indretningen af begra
velsesstedet i sakristiet. 1753 begravedes Palu
dan selv, uden betaling, »fri efter loven«,51 og o. 
1754 nævnes begravelsen i sakristiet over salig 
»provst Pallundan«.441 1759 foretoges en større 
reparation med 5 stk. egestolper og 10 stk. 6 alen 
firskårne brædder51 på den begravelse i sakristi
ets gulv, der således var forfalden og brøstfæl- 
dig, denne eller Rabens (†åben begravelse nr. 3).

Paludans begravelse omtales ikke 1759 men 
hos Hofmann 1762.289 Samme år ansøgte søn
nen, sognepræst Hans Jacob Paludan, om, at det 
begravelsessted i kirken, hvori de jordiske lev
ninger af hans hustru var nedsat,567 måtte med
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klokkerne forundes ham frit og uden betaling til 
kirken. Han henviste til det kgl. reskript 1688, 
som tilkendte sognepræsterne og endog deres 
hustruer fri begravelse i kirken.214 Anmodnin
gen synes efterkommet, idet der ikke 1782 be
taltes for, at provst Paludan blev »bragt i sine 
fædres grav i sakristiet«.568 Familiebegravelsen 
omtales naturligvis i den anden søn Peder Palu- 
dans Kalundborgbeskrivelse 1788,428 og 1795 
blev den atter anvendt ved nedsættelsen af prov- 
steenkens lig.458 1807 var gulvet i sakristiet sun
ket, og det gennemgik i de følgende år adskillige 
reparationer og omlægninger som følge af den 
skade, det led ved at blive anvendt som militær
depot.551 1814 lagdes således bræddegulv i sa
kristiet, og 1831 samt 1834 fulgte yderligere om
lægninger af sakristigulvet med mursten, indtil 
der 1853 blev gået mere radikalt til værks og lagt 
helt nyt, oliemalet bræddegulv over et nyindlagt 
»bord« (dvs. plankefundament).51 Senest ved 
denne lejlighed, om ikke før, må de synlige spor 
af Paludans lukkede begravelse være forsvundet.

16) 1750. Ritmester Windfeldt. Den 17. juli 
1750 betaltes 10 rdl. for velbårne hr. ritmester 
Windfeldts ligs begravelse i kirken.51

17) 1750. Johan Frederik von Aspern, *1739, 
†1750, søn af justitsråd Jakob Frederik von 
Aspern.569 For sin lille søns begravelse i sakri
stiet betalte von Aspern 4 rdl.51

18) 1758. Otto Jens Hansen Langemach, borg
mester, *1723, †1758, 1753 g.m. Elisabeth Clau
sen, *1732, †1770, der 2.° var gift med Richard

Zelling, og som denne blev begravet i den Ra- 
benske familiebegravelse i sakristiet (†åben be
gravelse nr. 3). Otto Jens Hansen Langemach 
var søn af den forrige borgmester Hans Ottesen 
Langemach (gravsten nr. 15), men ved sin død 
blev han ligesom sine to yngre brødre ikke be
gravet i faderens familiebegravelse (†begravel- 
sesarrangement nr. 1), men derimod i kirken in
den for våbenhusdøren, formedelst 8 rdl. med 
klokkerne.51 I våbenhuset fandtes tolder Simon 
Gluds begravelsessted (†åben begravelse nr. 2), 
men da der ikke synes at være nogen familie- 
mæssig forbindelse mellem denne og Lange
mach, var der sandsynligvis tale om en selv
stændig, mindre, lukket og evt. muret begra
velse, hvoraf sporene er forsvundet senest ved 
våbenhusets nedrivning 1868.

19) O.1781. Ritmester von Preusser(?), †1788, 
og datteren Mariane, *7.juli 1781, †12. nov. 
samme år. Ritmester von Preusser var g.m. El
sebeth Paludan, *1754, †1836 (datter af Niels 
Hansen Paludan og Anne Clausen, jfr. morfa
deren Stephan Clausen, †gravsten nr. 73). Han 
betalte 1781 2 rdl. for at nedsætte sit barn i kir
ken, og 1788 blev der for jord og lys til ritme
steren selv overordentligt betalt 6 rdl.,51 måske 
for hans indsættelse i den samme begravelse.

*Gravfane, af vinrød silke, fuldstændig laset, 
på 251 cm lang stang. Over fyrstekrone ses to 
modstillede laurbærkviste, resten mangler. 1939 
afleveret til Kalundborg og Omegns Museum 
(inv. nr. 5068 B).
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Fig. 222. Stik af Ludvig Kabell (1853-1902). Kvinde ved monument op ad søndre kirkegårdsmur, sml. fig. 6. - 
Print by Ludvig Kabell. Woman standing by memorial tablet in the churchyard wall to the south, cf. fig. 6.

MINDETAVLER OG BEGRAVELSESARRANGEMENTER PÅ KIRKEGÅRDEN

Kirkegården omkring Vor Frue kirke blev i 1700’rne 
præget af en række karakteristiske gravminder, opsat 
og indrettet af velhavende borgere, der på grund af 
den sparsomme og udnyttede plads i selve kirken 
valgte at sætte sig et lige så standsmæssigt minde 
uden for denne. Disse gravminder kan ikke henføres 
under de kirkegårdsmonumenter, der efter forord
ningen mod begravelser i kirken 1805 dukkede op 
overalt i resten af landet, og de omhandles derfor her 
i et særskilt afsnit. De fordeler sig i to grupper: dels i 
form af mindetavler, opsat som en slags udendørs 
epitafier, dels i form af større anlæg med murværk, 
jerngitre og indskrifttavler, her under et betegnet 
som begravelsesarrangementer. Af mindetavlerne 
stammer kun den ene fra 1700’rne, men da de to øv
rige fra 1800’rne må være inspireret af dette forbil
lede, behandles de her, frem for under de traditionelle

kirkegårdsmonumenter. Af begravelsesarrangemen- 
terne er kun Hans Christian Langemachs fra o. 1778 
delvist bevaret, mens de øvrige blev nedbrudt i 
1800’rne. En mindetavle fra det største af disse eksi
sterer, nemlig Rasmus Saltens begravelsesarrange- 
ment fra 1762, der nærmest havde udseende som et 
lille kapel. Fra Hans Ottosen Langemachs †begravel- 
sesarrangement o. 1754 findes endnu de to gravsten, 
som indgik deri, men disse er i overensstemmelse 
med deres oprindelige funktion behandlet i det fore
gående afsnit om gravsten (nr. 14-15). Det er tænke
ligt, at der udover de kendte mindetavler og begra
velsesarrangementer på kirkegården har eksisteret 
yderligere, men mindre iøjnefaldende, hvilket bl.a. 
synes bekræftet af et billede fra før 1827 (fig. 81), hvor 
enkelte temmelig usædvanlige gravmonumenter ses 
blandt de almindelige gravsten på kirkegården.
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Mindetavler. 1) (Fig. 223) 1714. Hans Zachariæ- 
søn, kgl. majestæts kontrollør ved søtolden og 
rådmand i Calund(bor)g, som 1709 efter tiende 
arving med hans trofaste ægtefælle, den dyd
ædle, gudelskende og meget hæderbårne ma
trone sal. Anna Catharina Mogensdatter, glædes 
i Guds salighed, som hans sjæl opnåede til be
skuelse i evigheds lande, da den fra fødslen 
havde resideret inden dødeligheds grænser 43 år,
5 måneder, 15 dage.

»Ja, Kære Ven, Jeg her er lagt med mine flere,
Ej Verdens onde fred bemøjer os nu mere,
Vor liv var Christi Tro, vor død i Jesu navn,
Vor Støv har salig haab, vor Siæle Himel-stavn.
En dag til Støvets Liv vi vente paa med Somme, 
Naar Christus voris Liv i herlighed vil komme; 
da som hands Legeme forklaret er i alt,
Forklares vi og faar en Engle-lig gestalt.
Vi da med Øjnene til overvettes glæde, 
skal skuejesum i sin Majestætis Sæde,
Ak, yndig Himmel-syn for os og dig Vor Ven, 
Hvor vi som skildtes før, Kand findis glad igien.«

Rød kalkstenstavle, 157x87 cm, der foroven og 
til siderne er indfattet i en 18 cm bred, kraftigt

profileret ramme af grå sandsten, og forneden 
hviler på en ca. 30 cm høj aftrappet sokkel, lige
ledes af grå sandsten. Tavlens indskrift med re
liefhugget kursiv omgives af en portalopbyg
ning i fladt relief bestående af to pilastre med 
blomsterranker, bærende en rundbuet arkade. 
Over denne spejlmonogram, flankeret af to 
bundter palmeblade stukket gennem hver sin 
cirkelrunde laurbærkrans. På rammen ses for
oven et vinget englehoved og i de nedre hjørner 
dødningehoved (til højre) og timeglas(?).

O.1733 beskrevet som et »stenblad« i ring
muren, indsat 1714 for(?) 2 rdl. 1734 var den 
hjemfalden, vurderet til 4 rdl., og året efter erin
dredes Zacharias Hansen i København om for
nyelsen af sin faders ligsten.213 Den nævnes o. 
1754, nu vurderet til 6 rdl.441 Algreen-Ussing 
afskrev tavlens gravvers 1856322 og nævnte den 
naturligvis i sin bog 1869.452 Ved synet 1942 ind
stilledes gravmonumentet til snarligst repara
tion, idet rammeværket var splittet af frost og 
rust.75

På oprindelig plads, indmuret i vestlige del af 
søndre kirkegårdsmur. Den utraditionelle og 
murfaste placering synes at have sparet den for 
slitage, bortsalg og omflytninger i modsætning 
til kirkens andre gravminder, og gør den gen
kendelig på ældre billeder (jfr. fig. 222).

2) O.1835. Johan Christopher Voigt, di
striktslæge, *23. dec. 1775, †9. juli 1835, og to af 
hans forud afdøde hustruer (den ene var Frand- 
sine Bertholine Møller, †23. dec. 1803, 19 år).570 
Hvid marmorplade, 35x54 cm, med fordybede 
versaler. Endnu 1918 prydedes tavlen af en 
æskulapstav af bronze, men 1936 var denne for
svundet og tavlen revnet.480 Nævnt første gang 
1869452 på sin nuværende plads på østre kirke
gårdsmur, lige nord for den østlige indgangs- 
låge.

3) O.1846. Emanuel Bonnevie, justitsråd og 
toldinspektør i Kallundborg, *23. dec. 1763, 
†6. nov. 1846, og hustru Anna Olea, født Gun-

Fig. 223. Mindetavle fra 1714 over kgl. majestæts 
kontrollør ved søtolden og rådmand i Kalundborg, 
Hans Zachariasen, †1709 (s. 3256). NE fot. 1986. - 
Memorial tablet from 1714 for Hans Zachariasen, H.M. 
excise comptroller, and councillor of Kalundborg, †l709.
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Fig. 224. Begravelsesarrangement fra o. 1778 tilhørende køb- og handelsmand i 
Kalundborg Hans Christian Langemach, †1778, og to hustruer Dorothea Wiium, 
†1762, og Elisabeth Salten, død efter 1778 (s. 3257). NE fot. 1986. - Funerary arrange
ment c. 1778, belonging to Hans Christian Langemach, †1778, and two wives Dorothea 
Wiium, †1762, and Elisabeth Salten, †17□.

dersen, *31. maj 1764, †ll. juni 1847. Bedstefor
ældre til maleren Johan Th. Lundbye.571 Grav
vers.

Grå kalksten, 184x103 cm, foroven og til si
derne omgivet af sekundær, profileret ce- 
ment(?)ramme. Ud over indskriften med for
dybede versaler smykkes den glatte tavle blot af 
en lille roset i hvert hjørne. Lå oprindelig som 
gravsten i jorden på S. Olai kirkegård.572 No
teres første gang 1918 på nuværende plads480 
indmuret i den østlige del af søndre kirkegårds- 
mur, nu som mindetavle efter samme koncept 
som og givetvis inspireret af Zachariasens mo
nument (fig. 223).

Begravelsesarrangement. (Fig. 224) o. 1778. 
[Hans Christian Langemach, køb- og handels
mand, *29. maj 1731 i Callundborg, †16. jan. 
1778 sammesteds, tilligemed hans to hustruer, 
Dorothea Wiium, *29. sept. 1744, †8. aug. 1762, 
og Elisabeth Salten, *21. okt. 1740, †17□]. Hans 
Christian Langemach var søn af borgmester 
Hans Ottesen Langemach (gravsten nr. 15 og 
†begravelsesarrangement nr. 1). Hans første hu

stru blev af uvis årsag begravet i rådmand Pe
ders Bagges begravelse i S. Olai kirke (†åben be
gravelse nr. 2) og ikke på Vor Frue kirkegård, 
som mindetavlen angiver. Den anden hustru var 
søsterdatter til Rasmus Salten, der ligesom Lan
gemachs fader tidligere havde indrettet et be
gravelsesarrangement på kirkegården (†nr. 2). 
Ved Langemachs begravelse 1778 blev han i før
ste omgang indsat i netop Rasmus Saltens be
gravelse, for derfra at blive nedsat på kirkegår
den,51 måske i hans egen begravelse, som i hvert 
fald må dateres til omkring dette tidspunkt.

Langemachs begravelsessted fremstår i dag 
som en lille åben plads trukket ud fra den op
rindelige kirkegårdsmur ved hjælp af to ca. 200 
cm høje og 138 cm lange teglhængte sidemure 
og en 340 cm bred endegavl, alt i gule Flens- 
borgsten, hovedsageligt i krydsskifte. Mens si
demurene kun smykkes af simple kvadratiske 
spejlblændinger med indskårne hjørner, så do
mineres endegavlen af en niche kronet af svejfet 
og profileret gesims. I en fladrundbuet blænding 
i den murede niche er indsat en mindetavle af
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grå, porøs og grovkornet marmor, 124x74 cm, 
fæstnet med bladformede kiler. Den nu helt ud
slidte indskrift stod med fordybet kursiv.

1788 beskrives gravstedet som en liden firkan
tet, indmuret åben plads med et †jerngitter 
foran, hvor der i den bageste mur var anmærket 
Langemachs fødsel og død osv. på en sten. Ikke 
uden en vis malice bemærkes begravelsesstedets 
tilbagerykning fra den egentlige kirkegård, om 
hvilken »Almuen tør da vel sige: at disse Døde ei 
ere begravne i Christenjord«.428 1817 betaltes 77 
rdl. for at istandsætte Saltens begravelse, såvel- 
som »taget at nedrive ved Langemarkes begra
velse«.573

Mens Hans Ottesen Langemachs begravelses- 
sted næppe har haft tag over sig, så synes denne 
tanke derimod rimelig, hvad angår det her be
handlede begravelsesarrangement. Ikke mindst 
når man tager endegavlens nuværende udform
ning i betragtning, synes det rimeligt at fore
stille sig, at der har været en form for tagdæk
ning, som dog altså nok er kommet til efter 
1788, jfr. beskrivelsen dette år af pladsen som 
»åben«. 1840 betaltes smed Mørch for beslag på 
den Langemachske begravelse, snedker Wer- 
muth for låger til den og murmester Lindemann 
og maler Timm for arbejde sammesteds.51 Såvel 
dette som faderens begravelsessted kan vel her 
være på tale, ligesom det gravgelænder, der 1868 
blev nedtaget, kan komme fra begge steder. 
Derimod må den »gravkarm«, der 1871 blev 
malet til Langemachs begravelse,53 nok have 
hørt til Hans Christian Langemachs begravel
sessted, idet faderens formentlig var nedbrudt to 
år forinden. 1918 kunne indskriften på minde
tavlen stadig læses, men 1936 var den næsten 
helt forsvundet.480 Man overvejede 1945 at rense 
den og trække den op, men nøjedes 1948 med at 
henstille, at tavlen blev afslebet nænsomt, uan
set at det foreløbig var for kostbart at ophugge 
indskriften.75 Ved synet 1945 anbefaledes endvi
dere, at de to sidemure afdækkedes helt med 
tagsten, hvilket synes at fastslå, at disse antage
lig er sekundære i forhold til den oprindelige 
opbygning med jerngitter og senere et tag.

Begravelsesarrangementet står nu temmelig 
tilgroet med vedbend og noget upassende de

koreret med vejvisere til de bagvedliggende toi
letter, ved kirkegårdsmurens østside, syd for 
den østre indgang (sml. fig 22)..

†Begravelsesarrangementer. 1) O.1754. Hans 
Ottesen Langemach, borgmester, *29. okt.
1691, †9. jan. 1756, hans hustru Karen Hansdat
ter Holm, *10. okt. 1688, †19. marts 1751, og tre 
af deres sønner samt en datter. Jfr. gravstenene 
over henholdsvis Langemach og hustru og over 
deres børn (nr. 14 og 15), som begge indgik i det 
begravelsesarrangement, der 1754 blev givet til
ladelse til at indrette, efter at de først havde tjent 
som almindelige gravsten.

I sin ansøgning 1754 beskriver Langemach, 
hvorledes han forestillede sig begravelsesarran
gementet indrettet tæt op ad kirken. Opgangen 
til den såkaldte »grevelige stol« (jfr. s. 3171) 
havde han i sinde at lade nedbryde og igen op
sætte med en tyk stenmur, hvorudi den huggede 
ligsten, som allerede var lagt på hans hustrus 
grav, skulle indhæftes. I den søndre ende på den 
»udgående kirkes« mur skulle indfattes den 
sten, som var overlagt hans der hvilende børn, 
»og er mit Desein fra denne udkandt paa den 
søndre side af kirken at lade indhegne saadan en 
liden plads, ... hvorunder vore ben saaledes be
standig maatte henhvile.« Indhegningen skulle 
bestå af et jernstakitværk, opsat på en grund af 
huggen sten, og den lille plads indvendig be
lægges med fliser.214 Tilladelsen blev som nævnt 
givet allerede samme år, mod at penge og renter 
udbetaltes ved Langemachs død.51 Da den ind
traf 1756, var begravelsesarrangementet antage
lig færdigindrettet, måske også med anvendelse 
af de tre gravsten Langemach købte på auktio
nen 1755, nemlig en gravsten ved sakristidøren 
(7 rdl.), en liden barnesten (1 rdl.) og en grav
sten fra S. Olai kirke (7 rdl.) over kirkeværge 
Jens Jensen441 (†S. Olai, †gravsten nr. 2).

Ud over betalingen på 5 rdl. for selve jord
fæstelsen og klokkerne51 tilfaldt der ved gave
brev af 21.juli 1756 kirken 200 rdl.,485 for hvilke 
den forpligtede sig til at vedligeholde begravel- 
sesstedet, som det da forefandtes, til evig tid, 
hvilket indførtes i regnskabsbogen samme år og 
i den nye kirkeregnskabsbog o. 1790.51 I indbe
retningen 1759 beskrives begravelsesarrange-
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mentet som to ligsten indmuret i kirkens mur, 
et gulv belagt med fliser og det hele indhegnet 
med »jern-traldværk«,416 dvs. et jerngitter. I de 
topografiske beskrivelser de følgende år er Lan
gemachs begravelse nævnt blandt de bemærkel
sesværdige.312 1788 fortælles således, at begra- 
velsessstedet i det sydvestlige hjørne mellem 
tårnene var hegnet af et jerngitter, belagt hori
sontalt med fliser og »en Steen vertikal med Ind
skrift«.428

Efter alt at dømme ændrede begravelsesar- 
rangmentet væsentligt karakter 1822, da det er 
det eneste, der kan være identisk med den fami
liebegravelse, som dette år måtte nedbrydes, da 
den formedelst sin nærhed ved kirkens vinduer 
hindrede lysningen. En ny, smuk, muret fami
liebegravelse med niche, hvori ligstenen var an
bragt, opførtes derefter uden for kirkens søndre 
side i stedet for den gamle.52 De udgifter til be
slag, låger, mur- og malerarbejde, der anføres 
1840 til den Langemachske begravelse,51 kan 
gælde både den her omtalte og sønnen Hans 
Christian Langemachs (begravelsesarrangement
o. 1778), hvilket også gælder det gravgelænder, 
der blev nedtaget 1868.53 1869452 beskrives be- 
gravelsesstedet (på baggrund af iagttagelser 
1857-58322) som et stort indhegnet gravsted mel
lem kirkens søndre og østre(!) fløj, med en bag
side dannet af en teglstensmur. Langemachs 
gravsten lå da i jorden nedenfor, mens børnenes 
var indsat i teglstensmuren. Samme år betaltes 3 
rdl. 3 mk. for nedbrydning af »Langemarks 
gravmonument«, og de deriværende 2600 stk. 
mursten blev renset og opstablet.53

Angivelsen af placeringen 1869 (som ikke ses i 
noterne 1857-58) er en fejl, idet pladsen mellem 
kirkens søndre og østre fløj jo indtil 1868 var 
optaget af †våbenhuset (jfr. s. 3107) og Rasmus 
Saltens begravelsessted (†begravelsesarrange- 
ment nr. 2). Begravelsesarrangementet befandt 
sig i hjørnet mellem vesttårnets sydside og syd
fløjens vestre mur (jfr. opgangen til »den greve
lige stol«), hvor de to tilhørende gravsten efter 
nedtageisen af murværket og jerngitteret i øv
rigt stadig lå indtil omflytningen o. 1978 (s.d.).

2) 1762. Rasmus Rasmussen Salten, kgl. ma
jestæts amtsforvalter (1750-62), som 7. aug. 1717

indgik i fødslen til det forfængelige, og 5. aug. 
1762 tiltrådte igennem døden det evige, herlige 
og uforgængelige liv, samt hans elskelige, kære 
hustru Albertina Maria Langejann, *26.juni
1712, †□ (23. juni 1776).574 De levede i et kær
ligt ægteskab tilsammen 13 år, 5 måneder og 3 
uger. Deres sted til hvile for de jordiske dele er 
indtil opstandelsesdagen på deres bekostning 
beredt, og derfor er skænket til kirken til årlig 
interesse 250 rigsdaler foruden anden betænk
ning til gudelig brug.

Af dette †begravelsesarrangement er bevaret 
den ovenfor citerede høj rektangulære, fladbu
ede mindetavle af grå, glat sandsten, 120x73 cm, 
med den temmelig forvitrede indskrift i fordy
bet kursiv. Tavlen var indmuret indvendig i, 
hvad der adskillige steder betegnes som »et lille 
kapel«, ved den østre side op til kirken. Det 
kunne tænkes at have haft en udformning i stil 
med Hans Christian Langemachs begravelses
arrangement (o. 1778); snarere er der dog tale 
om benhuset eller en udbygning op ad det. I 
Saltens tilfælde vides med sikkerhed, at begra
velsesarrangementet havde tag, idet det 1785 
nævnes, at det var tækket med bly.214 Begravel
sens endevæg lå i modsætning til Langemachs 
op ad selve kirken, og facaden ud mod kirkegår
den har givetvis også været muret, idet der her el
ler i en af sidemurene (til våbenhuset ?) var en 
dør, hvilket alt i alt forklarer betegnelsen »ka
pel«. 1764 omtales Saltens begravelsessted blot 
som et af kirkegårdens bemærkelsesværdige mo
numenter,312 mens det 1788 beskrives mere ud
førligt som et lille kapel, indvendig med en mar
morsten med optegnelser over Salten og hu
stru.428 På ældre tegninger og malerier ses en ka
pelagtig tilbygning på sydfløjens østmur, nord 
for våbenhuset (jfr. fig. 108), og det er højst tæn
keligt, at det er Saltens begravelsesarrangement.

Begravelsen blev indrettet kort efter Saltens 
storstilede jordefærd 13. aug. 1762 i en †kiste 
overtrukket med sort »Boy« og smykket med 
en liden †kisteplade. En måned senere modtog 
kirken 250 rdl. fra enken, for hvilke det var ble
vet tilladt at oprette en begravelse enten i kirken 
eller på kirkegården, og som skulle forblive 
urørt og vedligeholdes af kirken. Hun var da
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Fig. 225. *Kistebeslag fra 16-1700’rne (s. 3261). I Kalundborg Museum. NE fot.
1982. - *Coffin mounts from the 17th/18th centuries.

blevet anvist et sted til begravelsens indretning, 
som hun var vel fornøjet med, og hvor hun al
lerede havde ladet begynde indretningen, som 
hun håbede skulle blive både kirken til »Ziir« og 
så trofast bygget, at i lang tid ingen reparationer 
skulle behøves derpå.575 1776 blev enken selv 
indsat i begravelsen, uden at hendes dødsår altså 
afmærkedes på mindetavlen, og to år senere ind
sattes Saltens søsterdatter Elisabeth Saltens æg
temand Hans Christian Langemach, førend han 
derfra blev nedsat på kirkegården, formodentlig 
i sit eget nyindrettede begravelsessted (begravel- 
sesarrangement o. 1778). 1776 forbrugtes 6 lis- 
pd. 4 pd. bly til Saltens begravelse, 1781 betaltes 
urmager Seerup for reparationer på den, og der 
anvendtes 8 pd. tin til at »lodde renderne« på 
begravelsesstedet.51 Disse render afslører sig 
1785 som tagrender, idet det da nævnes, at en 
»åben begravelse« ved kirken, den såkaldte 
»Herr von Sahltings Cappelle«, var tækket med 
bly, men at dette var så forfaldent, at det måtte 
afbrækkes og omstøbes. Til denne omfattende 
reparation anvendtes 20 skippd. bly, 10 lispd. 2 
½ pd. loddetin, blysøm, tækkesøm og murstif
ter, hvilket inklusive arbejdsløn løb op i den

svimlende udgift af 1088 rdl. 5 mk. 14 sk.!214 
1817 fulgte endnu en større istandsættelse, hvor 
der bl.a. bekostedes et par hængsler og »stabler 
med nethagler«, beslået med 16 søm, samt en ny 
lås, endvidere bortkørtes »9 læs snavs«!292 1857 
var begravelsesarrangementet nær blevet ned
lagt, idet det må være identisk med den ældre 
familiebegravelse, som menighedsrådet mente, 
at man for en ringe bekostning kunne forandre 
for at opfylde behovet for et kapel til kirken.573 
Begravelsesstedet forsvandt dog nok først sam
tidig med nedbrydelsen af det nærliggende †vå- 
benhus ved den store restaurering 1867-71 (jfr. s. 
3107f.), idet det endnu 1890 erindredes, at der 
ved den lejlighed var flyttet ca. 12(!) †kister ud af 
et kapel i kirkens sydøstlige hjørne, og at de var 
blevet nedgravet på kirkegården ud for 
samme.423 Det store antal kan skyldes, at også 
kisterne fra Simon Gluds begravelse i våbenhu
set (†åben begravelse nr. 2) er medregnet. Be
gravelsesarrangementet nævnes ikke i bybeskri
velsen 1869, men dukker først op af glemslen, 
da den til begravelsen hørende mindetavle o. 
1918 blev fundet under et gruslag nær det sted, 
hvor begravelsesstedet havde ligget, nemlig
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foran kirkens sydøstlige indgang. Tavlen lagdes 
i en række gravsten langs nordmuren, som nr. 1 
fra vest, hvor den også lå 1936.480 1975 var den 
blandt en række gravminder ved østmuren, nr.
4 fra nord, og siden o. 1978 har den ligget i 
kirkegårdens sydvestlige hjørne, nordvest for 
gravsten nr. 22.

3) O.1834? Søren Herschend, kammerråd, 
toldkasserer, †4. marts 1834, 83 år.577 Antagelig 
en form for begravelsesarrangement, der rækker 
ud over det simple kirkegårdsmonument, idet 
der 1871 betaltes 1 rdl. 3 mk. for at få »malet 
muren på Herschinds begravelse«.576

*Kistebeslag. Fra de mange †åbne og †lukkede 
begravelser samt †begravelsesarrangementer er 
ingen kister og kun ganske få kistebeslag be
varet. 1-3) (Fig. 225) 16-1700’rne. Et kranium, et 
timeglas og to korslagte knogler af irret og be
skadiget messingblik. Kraniet og timeglasset er
14,5 cm høje. Fundet i grav ved kirkens fod 
(nordre mur) og 1924 deponeret i Kalundborg 
Museum (inv. nr. 2685 a-c).

4) 16-1700’rne. Et tresidet hjørnebeslag, af 
messing. De to sider er glatte, den øvre udtun-

Fig. 226. Middelalderlig *gravpotte af ler (s. 3261). I 
Kalundborg Museum. Fot. 1972. - Medieval earthen- 
ware funerary urn.

get og drevet med bukler og punkter i en kvart 
roset. Fundet ved opgravning til elektriske led
ninger uden for kirken og 1957 skænket til Ka
lundborg Museum (inv. nr. 8494 S).

*Kisteplade og -hanke, fra 16-1700’rne, stærkt 
forrustede, pladen ulæselig. Fundet i krypten i 
sakristiet i forbindelse med indlægning af gas 
1989. Afleveret til Kalundborg Museum (uden 
inv. nr.).

En *gravpotte (fig. 226), af ler, gråbrændt, 
12,6 cm høj, med svejet munding, fire omkring- 
løbende, forhøjede bånd og tre ben, hvis neder- 
ste del mangler.578 Fundet på kirkegården med 
trækul i, nu i Kalundborg Museum (inv. nr. 
2474).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) (Fig. 227) o. 1842 (1848?). Niels Christopher 
Dyrlund Ostermann, købmand, *27. jan. 1779, 
†ll. sept. 1848. »Hans graa Haar var en deilig 
Krone, Fundet af ham paa Retfærdigheds Vei. 
Ordsp. 16, 31«. Hans hustru Maren Ostermann, 
født Holst, *25. febr. 1776, †18. nov. 1842 »... 
vandrede den rette Vei og gik ind til Fred«. 
Ostermann var søn af Henrik Christopher Dyr
lund Ostermann og Ellen Cathrine Bøgvad 
(gravsten nr. 20) og fader til Louise Lund og 
Birthe Raae (kirkegårdsmonument nr. 3 og nr.
4).579

Sandsten, 91 cmxca. 132 cm, med reliefhug- 
gede vedbendranker og to indfældede tavler af 
hvid marmor med indskrift over henholdsvis 
ægtemanden (til venstre) og hustruen, med for
dybede, sortmalede versaler. Over tavlerne en 
bikube, der ligesom det 97 cm høje kors, der er 
fæstnet oven på stelen, er af hvid marmor. 1869 
ved østre kirkegårdsmur,580 hvor det endnu sås 
1975 som nr. 2 fra nord. Det tilhørende gravsted 
nedlagdes sandsynligvis 1968,75 men i modsæt
ning til de fleste af kirkegårdens øvrige grav
minder fik monumentet ved omflytningen o. 
1978 lov til at blive stående på sin oprindelige 
plads op ad østmuren, hvor det nu står nordligst 
bag rækken af gravsten.

2) O.1851. I(ens). P(eter). Hammer (køb
mand, *1797, †1851). Lille sandsten, 52x42 cm 
med fod, med reliefhuggede vedbendranker og
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Fig. 227. Kirkegårdsmonument nr. 1 fra o. 1842 over 
købmand Niels Christopher Dyrlund Ostermann, 
†1848, og hustru, Maren født Holst, †1842 (s. 3261). 
NE fot. 1986. - Churchyard monument no. 1 c. 1842 
marking the grave of Niels Christopher Dyrlund Oster
mann, †1848, and his wife, Maren (née Holst), †1842.

indfældet skrifttavle af hvid marmor med yng
re, fordybet versalindskrift: »I. P. Hammers fa
miliebegravelse«. Foroven et 47 cm højt hvidt 
marmorkors. 1861 sås to »gravkuler« ved I. P. 
Hammers ligsten, hvorpå læstes (på et træskilt 
el. lign.?) navnene på to døtre: Cathrine Petrine 
Hammer, *1837, †1854, og Johanne Christine 
Juliane Hammer, *1857, †1858.322 1936 ved kir- 
kegårdsmurens sydvestlige hjørne,454 hvor det 
også sås 1975, dog uden kors. Siden o. 1978 på 
kirkegårdens sydøstlige hjørne, nr. 3 fra øst.

3) O.1880.581 Mouritz Monberg Lund, *30. 
okt. 1803, †27. nov. 1860 (1866), og hustru 
Louise Lund, født Ostermann, *23. sept. 1813, 
†24. marts 1880. Datter af Niels Christopher 
Dyrlund Ostermann og søster til Birthe Raae582 
(kirkegårdsmonument nr. 1 og 4). Sandsten,

73x73 cm med fod, med indfældet hvid mar
mortavle som en opslået bog, hvorpå fordy
bede, sortmalede versaler: ægtemandens data i 
venstre side, hustruens i højre, (sml. †kirke- 
gårdsmonument nr. 1). Foroven et 64 cm højt 
kors af hvidt marmor. 1918, 1936480 og 1975 sik
kert på oprindelig plads, ved kirkegårdens øst
mur, nr. 1 fra nord. Det tilhørende gravsted blev 
nok sløjfet 1968,75 og o. 1978 flyttedes monu
mentet til nuværende plads i sydøsthj ørnet, nr. 2 
fra øst.

4) O.1886. Peter Henrik Jordan Raae, 
*16. aug. 1796, †3. jan. 1859, og hustru Birthe 
Raae, født Ostermann, *28. nov. 1806, †9. marts 
1886. Datter af Niels Christopher Dyrlund 
Ostermann og søster til Louise Lund (kirke
gårdsmonument nr. 1 og 3). En lille poleret sten 
af sort granit, 79x53 cm, med fordybede versa
ler. Må stamme fra årene omkring hustruens 
død, da det monument, der 1861 beskrives som 
Raaes, så ganske anderledes ud (†kirkegårdsmo- 
nument nr. 1). 1921 blev hækken omkring det 
Raaeske familiegravsted skåret ned,75 antagelig 
som 1918, 1936480 og 1975 mellem kirkens nord
lige og vestlige fløj. Siden o. 1978 i kirkegårdens 
sydøstlige hjørne, nr. 1 fra øst.

Støbejernskors. O.1839. Ida Elisa Maria Bayer, 
*1834, †1839. Ligearmet kors, højde 99 cm, på 
sokkel af rød granit. Indskriften nævnes 1869,452 
men derefter omtales korset først 1975, ved 
nordtårnets nordvestmur.583 Siden o. 1978 i kir
kegårdens sydøstlige hjørne, nr. 4 fra øst.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1859. Peter Hen
drik Jordan Raae, *16. aug. 1796, †3. jan. 1859. 
1861 betegnet som en opslået bog i sandsten322 
(jfr. kirkegårdsmonument nr. 3), der siden må 
være blevet til Raaes nuværende monument 
(kirkegårdsmonument nr. 4).

2) O.1860. Overretsprokurator (Christian 
Ditlev Høegh) Nissen, *(21. nov.) 1790, 
†(19. aug.) 1867, og hustru Helene Birgitte Nis
sen (født Grandjean), *(11. nov.) 1796 (1794), 
†(28. nov.) 1862, (samt) Vilhelmine Nissen, 
*1821, †1860.584 Stele af sort granit, med rund
buet(*) afslutning, blankpoleret på forsiden. 
1915 på kirkegårdens sydøstlige hjørne, 1918 og 
1936 samme sted,480 men 1975 forsvundet.
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fremsattes i kronikken fra 1936, tænktes kirken op
ført i 1200’rnes første halvdel med et uhvælvet skib, 
underdelt i kirkerum forneden og mødesal til dane- 
hof(!) foroven. Sin nuværende skikkelse skulle kirken 
da først have fået efter branden 1314. Ideen afvises 
med rette af Bencard (s. 86) som »tankespind«.
117 Hugo Johannsen, i Architectura, 1989, s. 130; 
samme, i Kalundborgs Historie, 4, s. 32f.
118 Høyen fremhævede allerede 1852 grundplanens 
slægtskab med S. Lars i Visby og de to kirkers fælles 
byzantinske træk, jfr. Hellig-Aands Kirken i Wisby 
paa Gulland. Fire Tegninger af Architekt J. D. Her
holdt med Forklaring af Prof. N. Høyen. Udgivet af 
Selskabet for nordisk Konst, 1852. Genoptrykt i J. L. 
Ussing, udg.: Niels Laurits Høyens Skrifter, 2, 1874, 
s. 151. I sin beskrivelse af kirken 1862 videreudviklede 
han tanken: »I hele den firkantede Dels indre Anord
ning, mindes man paafaldende om de græske Kirker. 
Disses Kupler, som rejser sig over Taget, er her imid
lertid blevet ombyttet med Taarne, som i Orienten alt 
i det 12. Aarhundrede traadte i stedet for Orientens 
Kuppelformer«, jfr. note 75.
119 RA. DaKanc. D 102a. Efterretn. om købstæderne 
og amterne indsendt i henh. til oversekretærens skri
velse 6. sept. 1743.
120 Clemmensen & Lorenzen s. 28-36. En dansk ar
kæolog, K. E. Kinch, henledte 1900 opmærksomhe
den på slægtskabet med en anden byzantinsk kirke, 
den lille S. Andreas i Peristera (870-71) i Nordgræ- 
kenland, jfr. Festskrift til J. L. Ussing, 1900, s. 144-55.
- Lorenzen havde i øvrigt selv tidligere arbejdet med 
spørgsmålet om Kalundborg kirkes forudsætninger,

jfr. Eglises à plan rayonnant en Danemark, i Revue de 
l’Art chrétien, 1907, s. lf.
121 Russisk træbygningskunst, til dels meget yngre 
end Kalundborg, inddroges allerede af Josef Strzy- 
gowski: Die Baukunst der Armenier und Europa, II, 
Wien 1918, s. 616; senere mere detaljeret af Bencard 
(s. 95f.). Mogens Clemmensen pegede med udgangs
punkt i de kubeformede baser (fig. 91) og skibets fir- 
søjlede opbygning på lighedspunkter med stavkir
kerne og så disse træk som en spejling af forsvundne, 
hjemlige trækirker (Clemmensen & Lorenzen s. 
20f.). Endelig er temaet taget op i Anders Bugges 
afhandling om den norske stavkirke i Nore, jfr. Et 
unicum av en stavkirke, i Viking. Tidsskrift for nor
røn arkeologi, IX, 1945, s. 119-42.
122 Jfr. Worsaae & Hansen s. 4; Bjernedetypen har 
navnlig været udbredt på Sjælland, hvor det tilsva
rende hvælvskema med sikkerhed har været benyttet
i rundkirkerne på Søborg slot (DK. Frborg s. 1151f.) 
og i Hørve (s. 2515f.); jfr. endvidere Hugo Johannsen 
og Claus Smidt: Kirkens huse (Danmarks arkitektur,
6) 1981, s. 56f.
123 I vor egen kunstarkæologiske litteratur har J. B. 
Løffler (Udsigt over Danmarks Kirkebygninger fra 
den tidligere Middelalder, 1883, s. 238f.) tidligst pe
get på slægtskabet med Mariekirken, som dog ud 
over skibets hvælvsystem og centralformen adskiller 
sig markant fra Kalundborg. Beskrivelse af denne 
1720 nedrevne valfartskirke var publiceret i Fr. Adler: 
Mittelalterliche Backsteinbauwerke des preussischen 
Staates, I. Die Mark Brandenburg, Berlin 1862, s. 5f. 
Den var sammenstillet med Kalundborg i Heinrich 
Otte: Geschichte der romanischen Baukunst in 
Deutschland, Leipzig 1874, s. 634.
124 Richard Haupt: Die Kirche zu Kalundborg, i 
Deutsche Bauzeitung, 59, 1925, s. 597-602.
125 C. M. Smidt: Absalon og Roskilde Domkirke, i 
Historisk Aarbog for Københavns Amt, 1928, s. 389.
126 J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygnin
ger fra den tidligere Middelalder, 1883, s. 238f.
127 Otto Blom: Befæstede Kirker i Danmark fra den 
ældre Middelalder, i ÅrbOldkHist. 1895, s. 71f.
128 Friedrich Seesselberg: Die fruehmittelalterliche 
Kunst der germanischen Voelker unter besonderer 
Beruecksichtigung der skandinavischen Baukunst, 
Berlin 1897, s. 88f.
129 Emil Eckhoff: Om kyrkornas forna egenskap af 
försvarsverk, i ÅrbOldkHist. 1899, s. 46f.
130 Indberetningen til Nationalmuseet dannede ud
gangspunkt for den trykte artikel, J. B. Løffler og M. 
Mackeprang: Har Kalundborg Kirke haft Murkrone 
og Skyttegang?, i ÅrbOldkHist. 1902, s. 37-44. Eck
hoff tog til genmæle i Antiqvarisk Tidskrift för Sve
rige, 13, 1905, nr. 4, s. 1-16.
131 Clemmensen & Lorenzen, s. 15f.; Beckett: Da- 
Kunst, I, 178; Vilhelm Wanscher: Architekturens Hi-
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Fig. 228. Brev fra Jacob Kornerup til J. J. A. Worsaae, 
dateret 30. juni 1877 med omtale af granitkarm, nu på 
kirkegården, og forslag til dens anbringelse i en por
tal, jfr. fig. 66 (s. 3075). - Letter from Jacob Kornerup to 
J. J. A. Worsaae, dated 30th June 1877, with reference to a 
granite jamb, now in the churchyard, and proposal for its 
reuse in a portal.

storie, II, 1929, s. 414; Aron Andersson: The Art of 
Scandinavia, 2, London 1970, s. 234f.
132 Johan Lange: Værn og våben i kirker og klostre, 
1987, s. 235-43. Man kan medgive forfatteren, at 
Løffler og Mackeprang overbetoner de rudeformede 
kanalers afvigende højder. På den anden side kan den 
udvendige uniformitet ikke bruges som argument, 
idet placeringen og indfatningen er regulariseret ved 
Tvedes restaurering.
133 Matthias Untermann: Der Zentralbau im Mittelal- 
ter. Form. Funktion. Verbreitung, Darmstadt 1989, s. 
197.
134 Wolfgang Götz: Zentralbau und Zentralbauten- 
denz in der gotischen Architektur, Berlin 1968, s. 53, 
86f.; Armin Tuulse: Der Kirchturm in Skandinavien 
als Symbol und Wehrbau, i Acta Visbyensia III (Kir- 
che und Gesellschaft im Ostseeraum und im Norden 
vor der Mitte des 13. Jahrhunderts), Visby 1969, s.

171f.; Frans Carlsson: The Iconology of Tectonics, 
Hässleholm 1976, s. 56; Adolf Reinle: Zeichensprache 
der Architektur, Zürich-München 1976, s. 146, 214; 
Johannsen (note 122) s. 61, 97, 99, 108.
135 Jfr. Bugge (note 121) s. 139.
136 Hugo Johannsen: Vor Frue i Kalundborg. Mål og 
mening, i Architectura (Arkitekturhistorisk Års
skrift) 11, 1989, s. 130-49; samme, i Kalundborgs Hi
storie, 4, s. 47-52.
137 Wanscher (note 115) s. 352, 412f.
138 Johannsen (note 136).
139 Felix Kreusch: Das Mass des Engels, i Vom 
Bauen, Bilden und Bewahren. Festschrift für Willy 
Weyres zur Vollendung seines 60. Lebensjahres, Köln
1963, s. 61-82; Paul v. Naredi-Rainer: Architektur 
und Harmonie. Zahl, Mass und Proportion in der 
abendländischen Baukunst, Köln 1982, s. 62.
140 Mogens Andersen: Fra Kalundborg til Kairo..., i 
Det Ukendte, maj-juni 1984, s. 119-22.
141 Jfr. korrespondance i »Danmarks Kirker«s arkiv.
142 Clemmensen & Lorenzen s. 9, 11, 14.

Fig. 229. Skitse o. 1920 af portal i søndre korsarm 
samt granitkarm på kirkegården, jfr. fig. 66 (s. 
3074f.). Mogens Clemmensens notebog IV. - Sketch 
c. 1920 of portal in the south transept and granit jamb in the 
churchyard, cf. fig. 66.
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Fig. 230-31. Skitser til rekonstruktion af vest- og nordportal (s. 3076 og -78). Tegnet af murerformand Jørgensen
o. 1920 i Mogens Clemmensens notebog VIII. - Sketch proposals for the reconstruction of the west and north portals.

143 Jfr. Bencard s. 84f.
144 Wanscher (note 116) og C. M. Smidt: Kalundborg. 
Esbern Snares Anlæg og dets Udvikling gennem 
Middelalderen, i NMArb. 1936, s. 14f.; Smidt gentog 
senere sin teori i monografien om Roskilde Dom
kirke (note 169) s. 42f.
145 Clemmensen & Lorenzen s. 7-9.
146 Jfr. redegørelse i brev fra arkitekt Marinus Ander
sen til museumsinspektør Otto Norn, dat. 21. mai 
1964.
147 En sådan praksis er veldokumenteret fra yngre ek
sempler, af hvilke det mest kendte formentlig er de
9,5 m høje søjler i Christian IV.s kirke i Kristianstad, 
af hvilke alene skafterne i de to østligste er brudt næ
sten i ét stykke af ca. 7,3 m.s længde, jfr. Matheus 
Lundborg: Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, 
Kristianstad 1928, s. 65f.
148 Clemmensen & Lorenzen s. 13.
149 Clemmensen (s. 13) anså gesimserne for oprinde
lige i modsætning til den ældre litteratur og senest 
Hugo Johannsen i Kalundborgs Historie, 4, s. 26f.
150 Clemmensen & Lorenzen s. 9-12.
151 Regnskaberne rummer dog ingen oplysninger om 
en sådan istandsættelse.
152 1869 afregnedes for tilhugning af 175 stk. mursten

til »den gamle indgangsdør«, og 1871 betaltes for op- 
muring af den gamle indgangsdør i søndre tårn, jfr. 
note 53.
153 Clemmensen & Lorenzen s. 11.
154 Kornerups initiativ bar frugt, og indtil kirkegår
dens nyordning 1981 lå karmstenen først som en sten
bænk ved ligkapellets sydside, senere ud for østgav
len (jfr. fig. 27).
155 I kirkeregnskabet for 1870 afholdtes udgifter til af
stivning af dørstensoverliggeren i vestre tårn samt for 
opstilling af dørstenkarmen, jfr. note 53.
156 Regnskaberne fortæller blot, at stenhugger Jens 
Andersen 1870 fik betaling for udført kampestens- 
arbejde til nordre kirkedør, hvis »stolper« opstilledes 
af murermesteren, jfr. note 53.
157 I Tvedes beskrivelse fra 1858, som ledsagede hans 
opmålinger og første restaureringsforslag, hedder det 
om nordportalen, at »dog findes endnu den nedre Del 
af Portalet uforandret, men med tydelige Spor af, at 
noget svært engang er styrtet ned og knust Portalets 
øverste Murværk, der senere er ommuret«, jfr. RA. 
Kultusministeriets arkiv. 1. kontor. Journalsager. 
Journalsag K 783.
158 Clemmensen & Lorenzen s. 12-13.
159 Worsaae & Hansen s. 3.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 219
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Fig. 232. Nordtårnets sydøstre hjørne med sekundært 
ommurede kanaler (s. 3082). HJ fot. 1995. - The north 
tower’s south-east cower with rebuilt openings.

160 Worsaae & Hansen s. 3. Det må bl.a. være tårn
gluggerne, Høyen sigter til, når han i Det særlige 
Kirkesyns skrivelse til Kultusministeriet 23. okt. 1866 
erklærer, at »Kirken, navnlig hvad nogle af dens op
rindelige Træk angaar, kendelig har forværret sig, si
denjeg første Gang saa den i 1832«.
161 At disse detaljer refererer til dværgsøjlens kapitæl 
fremgår af det lille »x« (jfr. fig. 33), hvormed sidebil
ledet henføres til kapitælet på tegningen af hele 
dværgsøjlen. Den tilsyneladende uoverensstemmelse 
var vel grunden til, at Heinrich Hansen undlod at 
tage hensyn hertil i sin omtegning af Høyens skitse 
(Worsaae & Hansen fig. 1), mens Clemmensen i sin 
reproduktion (Clemmensen & Lorenzen fig. 18) fik 
denne detalje retoucheret bort.
162 Hans Stiesdal: Tidlige sjællandske og lolland-fal- 
sterske vesttårne, i Kirkens bygning og brug. Studier 
tilegnet Elna Møller, Herning 1983, s. 26f.
163 Jfr. taggavlene i tidlige teglstenskirker som Sorø 
og Skelskør (DK. Sorø s. 28-29 med fig. og s. 247).
164 Clemmensen & Lorenzen s. 16.
165 På Tvedes opmålinger fra 1857 (jfr. fig. 39-40) er 
vesttårnet vist med blændingsgavle, én blandt flere 
ukorrekte detaljer, f.eks. nordportalens buestik eller 
vestportalens fronton. På alle øvrige tegninger fra ti
den umiddelbart før restaureringen er vesttårnets 
gavle glatte. Dette understreges også i beskrivelser 
såsom Høyens notebog (jfr. fig. 33).
166 Målet er summen af tre enkeltmål, nemlig afstan
den fra gulv til hvælv (15 alen), fra hvælv til murvær
kets afslutning (22 alen) og endelig træværket fra mu
rene og op til det øverste af spidsen eller spiret (32 og

en halv alen). De tilsvarende mål for ydertårnene er
31 trekvart alen (murværket) og 20 alen (træværket), 
dvs. 51 trekvart alen, svarende til ca. 32,5 m, hvor 
den nuværende højde andrager ca. 31 m. Sidstnævnte 
sammenligning viser, at man ved beregningen af 
murhøjderne ikke medtog gavlspidserne; ligeledes, at 
spirenes tømmerkonstruktioner må være opmålt som 
selvstændige enheder og inklusive fløj stænger, jfr. 
LA. Kalundborg rådstuearkiv. Brandtaksationer 
1761.
167 Brandtaksationens målopgivelser findes på en uda
teret lap, betegnet »Udskrift fra den ældre afdøde 
Kirkeværges Protokol« (Det særlige Kirkesyns ar
kiv).
168 Jfr. Otto Norn: Forsøg på at få vore Granitsøjler til 
at tale. Den berlingske Aftenavis’ kronik, 18. nov.
1964.
169 Arkitekten C. M. Smidt har konstateret (fig. 100), 
at søjlernes dimensioner stemmer overens med Fjen- 
neslev-galleriets, når det øvre skaftled borttages, og 
kapitælerne anbringes over det nedre, jfr. Roskilde 
Domkirkes middelalderlige Bygningshistorie (Natio
nalmuseets Skrifter. Arkæologisk-Historisk Række. 
III) 1949, s. 42f. Det er uvist, hvilken slutning man 
skal drage af denne iagttagelse; men Smidts tanke om 
et oprindelig påbegyndt dobbeltkapel kan i hvert fald 
afvises, jfr. note 144.
170 Regnestykket går op, hvis man antager, at de seks 
nye dele er tre baser og tre skaftled. Til støtte herfor 
kan anføres, at mens Vilhelm Tvede udførte en sær
skilt tegning til stenhuggernes udformning af ba
serne, findes en tilsvarende ikke bevaret til kapitæ
lerne. Som yderligere indicium for kapitælernes au
tenticitet skal bemærkes, at man burde forvente at 
finde de oprindelige, beskadigede stykker på kirke
gården, såfremt de var blevet erstattet af nye.
171 Dette skaft med vulstformet afslutning i begge en
der synes skitseret af Høyen (jfr. fig. 33), uanset det i 
den ledsagende tekst siges, at »Ethvert af disse Styk
ker havde kun Afløb paa den ene Ende«.
172 Således fandt C. M. Smidt 1906 ved prøveafdæk
ning af de nederste ca. 2 m af nordre vægpille i østre 
korsarm, at halvsøjlerne her for en stor dels vedkom
mende var ødelagt ved borthugning, der senere var 
erstattet af små gule mursten.
173 Disse konstateringer fremgår af Andreas Clem- 
mensens indberetning i brev af 28. marts 1914 til Det 
særlige Kirkesyn. Redegørelsen bygger på de notater, 
som Mogens Clemmensen havde gjort, jfr. notebog 
IV, 124.
174 Opmåling i Mogens Clemmensens notebog IV, 
115.
175 Clemmensen & Lorenzen s. 21.
176 Ingen af de oplysninger, der er samlet i Mogens 
Clemmensens notebog (IV) antyder, at man efter 
fjernelsen af de sekundære pudslag stødte på levn af
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Fig. 233. Skitse o. 1920 af halvsøjlebaser ved søndre og vestre korsarmsarkade, jfr. fig. 93 og 95 (s. 3092f.). 
Mogens Clemmensens notebog IV. - Sketches c. 1920 of bases of enganged columns by the arcades of the south and west 
transepts, cf. figs. 93 and 95.

sokkelprofiler i arkadeåbningerne. Således understre
ges det i C. M. Smidts indberetning (1906), at der i 
hvert fald ikke på østre korsarms søndre vægpille var 
spor af nogen sokkel (over det eksisterende gulv).
177 Clemmensen anså dem for at repræsentere en tid
lig form af dette almindelige murstenskapitæl, jfr. 
Clemmensen & Lorenzen s. 22. Den cirkelformede 
grundflade og de rundede hjørner svarer dog nær
mere til den såkaldte »tyske« form end den typisk 
»danske«, hvor overgangen mellem en ottekantet 
grundflade forneden og firkantet buevederlag for
oven formidles af skråt afskårne sider, jfr. Clemmen
sen: Slægtskabet mellem lombardisk og dansk Tegl- 
stensarkitektur, i ÅrbOldkHist. 1922, s. 300.
178 DK. Århus s. 255.
179 DK. Ribe s. 211.
180 Ifølge Clemmensen er disse brud på arkitektonisk 
konsekvens undtagelser, men i øvrigt almindeligt fo
rekommende i den tidlige teglstensarkitektur, jfr. 
Clemmensen & Lorenzen s. 23.
181 Tilsvarende udformning af lysgluggerne kendes 
fra Århus domkirke (DK. Århus s. 168).

182 Indberetning ved Chr. Axel Jensen 1905 samt Mo
gens Clemmensens notebog IV, 125.
183 Pladsen umiddelbart inden for den mest benyttede 
indgangsdør leder tanken mod vievandsnicher, jfr. 
Roskilde, S. Ib (DK. Kbh. Amt s. 49, 52) og Soderup 
(s. 280).
184 Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar 
Herlighed... 1656 (facsimileudg. 1971), s. 33f.
185 Beckett: DaKunst I, 174.
186 Bencard s. 98.
187 Der er ikke bevaret synderlig meget ældre tømmer 
fra kirken, hvis tagværker fornyedes helt 1867-71. 
Boreprøver fra den markante »konge« (s. 3133), der 
opbevares i søndre tårn, lod sig ikke datere dendro- 
kronologisk. I de fire ydertårne findes dog for det 
søndres og vestres vedkommende endnu enkelte 
ældre loftsbjælker. Prøver fra sydtårnets bjælkelag 
har imidlertid ikke kunnet dateres, mens tilsvarende 
materiale fra vesttårnet skønnedes fældet ca. 1505, jfr. 
Niels Bonde: Miscellania Dendrochronologia II 
(NNU rapport nr. 10, 1994) s. 7; Orla Hylleberg 
Eriksen: Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer

219*
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fra Vor Frue kirke, Kalundborg (NNU rapport nr. 
13, 1995).
188 Et af de få hjemlige eksempler på brugen af skaft- 
ringe ses på Ribe domkirkes vestportal fra o. 1225, 
jfr. DK. Ribe s. 236f.
189 Eksempler på brugen af skaftringe som ornamen
tering af murede halv- eller helsøjler optræder i en
kelte tilfælde i hjemlig teglstensarkitektur, således 
ved tårnarkaden i Torup (DK. Frborg s. 1640). End
videre i to af kirkerne på Rügen, som begge hører til 
samme kreds af tidligt »sjællandsk« teglstensbyggeri: 
Korbuen i Bergen og skibets sydøstre arkade i Alten- 
kirchen, jfr. Walter Ohle og Gerd Baier, udg.: Die 
Kunstdenkmale des Kreises Rügen, Leipzig 1963, s. 
60f. og 98f.
190 Borgkapellerne i Kobern og Vianden har knippe- 
agtigt opmurede piller med skaftringe, mens hvæl
vene i den tyske ordens kapel fra Ramersdorf (nu 
Bonn, Friedhofkapelle) hviler på særdeles elegante 
frisøjler, hver samlet af to skafter omkring vulstfor- 
met skive. Helt for sig er søjlerne i Heisterbachklo- 
strets koromgang, hvor to selvstændige søjler er stil
let over hinanden, jfr. Hans Erich Kubach og Albert 
Verbeek: Romanische Baukunst an Rhein und Maas, 
1-2, Berlin 1976, s. 119f., 369f., 476f. og 1181f.
191 DK. Sorø s. 1213.
192 Otto Norn: Rhinlandsk Stil paa Sjælland, i Nor
disk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade Ar
min Tuulse, Uppsala 1967, s. 99-113, specielt s. 107.
193 Torup-tårnet dateres til o. 1200 (note 189), mens 
hovedkirken på Rügen menes påbegyndt før 1180 
(note 189). De seneste danske undersøgelser af kirken 
i Altenkirchen, bl.a. dendrokronologisk datering af 
korets tagværk til o. 1250, antyder behov for revision 
af de traditionelle dateringer, jfr. Thomas Seip Bar- 
tholin: Dendrokronologisk undersøgelse af kirken og 
klokkehuset i Altenkirchen, Rygen, Tyskland (NNU 
rapport nr. 5 - 1995). - Nykøbing kirke med kam
takket afslutning af præstedørens murfremspring, da
teres skønsmæssigt til o. 1225.
194 Jfr. inventarium 1665 (note 51).
195 DK. Århus s. 1048f.
196 DK. Kbh. Amt s. 1442f. og Kbh. By s. 20f.
197 LA. Pastoratsarkivet. Monita synodalia. 1738- 
1861.
198 Citeret efter Høyens kladde (aug. 1864) til Det 
særlige Kirkesyns kommentar til Tvedes restaure- 
ringsforslag, fremsendt af Kultusministeriet 8.juli 
1863.
199 Sakristiet omtales hverken i Mogens Clemmen- 
sens redegørelse fra 1922 (Clemmensen & Lorenzen) 
eller i hans notebøger. Dog foreligger tre fotografier 
fra restaureringen, ligesom monografiens grundplan 
(fig. 47) giver visse oplysninger.
200 Set fra trappeløbet er dettes underdør (fig. 103) og 
søndre vange samhørende med gavlen og vestmuren.

Alle er af røde munkesten, hvis format (25-26xl2x 
9-9,5 cm) og farve adskiller sig fra de til overetagen 
benyttede sten (28-29x14,5x8,5 cm).
201 Dette fremgår af, at det oprindelige murværk i ve
stre flankemur hæver sig fem skifter over det murede 
loftsgulv.
202 Jfr. Kundby (s. 627) med andre eksempler i note
31.
203 Fra omegnen af Kalundborg kan nævnes Tømme- 
rup, Rørby og Bregninge (s. 1410, 1503 og 1723).
204 Tilsammen strækker disse kvadre sig over 210 cm, 
regnet fra hjørnet mellem koret og sakristiet. De to 
største er 76-77 cm lange.
205 Dette år fik murermester Ravn betaling for at 
hugge en ny indgang til tårnet samt lægge en sten
trappe, jfr. note 51.
206 I murermester C. H. Møllers regning af 6. febr. 
1883 anføres bl.a., at døren mellem sakristiet og »det 
lille rum« to gange i sommerens løb er gennembrudt 
og atter opmuret, jfr. note 53.
207 Denne komposition er ikke almindeligt forekom
mende i Vestsjælland, hvor den nærmeste slægtning 
findes på våbenhuset i Nørre Asmindrup (s. 2247).
208 Ifølge Paludan (s. 117) meddelte tavlen, at hoved
forbedringen 1750 var sket på kirkens egen bekost
ning; endvidere opregnedes i teksten navnene på 
medlemmer af Stiftsøvrighed og Kirkeinspektion 
samt kirkens værge.
209 Kirkens regnskabsbog nævner dette år murerar
bejde ved begravelsen i våbenhuset og det »nyindret
tede skillerum sammesteds«. Da materialerne alene er 
kalk og grus, må selve skillevæggen formentlig være 
ældre, jfr. note 51.
210 Således fik murermester Anders Andersen 1669-70 
betaling for »at fly renden med bly i den kvist, som 
man går ud over gangen til orgelværket«, jfr. note 51.
211 Således 1734 og 1746, jfr. note 51.
212 Kommentar fra rgsk. 1696, jfr. note 51.
213 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinsp.ark. Korrespon
dance 1690-1790. Vor Frue og S. Olai kirkes repara
tion 1750.
214 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ka
lundborg. 1736-89. 1800-20.
215 Jfr. note 10 og 51.
216 Hans blytækker udførte da reparationer på det 
mellemste tårn »og det som klokken hænger i«, jfr. 
note 51.
217 I Kirkeinspektionens indberetning tales om det 
»store og uformodentlige Fald af det østre Taarn på 
vor skønne Kirke... dets 575 aar gamle, sydvestre Si
des yderste Mur«, jfr. note 214.
218 Portalerne kan sammenlignes med de ændringer af 
indgangene som Heinrich Riemann gav Århus dom
kirke i 1744, jfr. DK. Århus s. 300.
219 1659 arbejdedes der 20 dage på »muren over den 
vestre kirkedør«, hvortil forbrugtes 350 store mur
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sten, jfr. note 10. 3. juni 1693 blev muren over vestre 
kirkedør, som truede kirkegængernes sikkerhed, 
brudt ned og atter genopbygget tillige med det meste 
af pillerne på begge sider af døren. Arbejdet udførtes 
af murermestrene Laurids og Anders, og materia
lerne, bl.a. 8 tavler bly »at bedække kammene med«, 
er nøje specificeret, jfr. note 51. Omtalen af kammene 
samt den omstændighed, at man ved synsforretnin
gen 1732, noterede, at størstedelen af »udbygningen 
ved vestre dør var nedfalden« tyder snarest på, at ar
bejdet i 1693, ligesom det foregående 1659, var en 
reparation af det middelalderlige portalfremspring, 
jfr. note 213. Men heller ikke det arbejde, som ud
førtes 1732-33, og hvortil kun brugtes 550 (store og 
små) mursten mod det ved synet anførte behov på 
3000 Flensborgsten, kan have været andet end en re
paration, jfr. note 51.
220 Berensteens overslag omtaler »tvende Bortaler(!), 
som og er meget brøstfældig«, og ifølge Jens Suhrs 
kalkule behøvedes hertil 4000 dobbelte sten foruden 
grus og kalk. Berensteen, hvis tilbud antoges i kraft 
af billighed, kunne i sommeren 1777 indsende reg
ning på dette arbejde, jfr. note 214.
221 Det fremhæves, at denne opgang fra nu af skal 
vedligeholdes af lejerne selv, jfr. note 51.
222 Tømreren skulle bl.a. bruge træ til fodstykker, 
dørstolper og spær, mens mureren beregnede 160 
dobbelte Flensborgsten og 40 tagsten, jfr. note 51. Et 
sidestykke til en sådan udvendig stoleindgang i bin
dingsværk er bevaret i Sønder Jernløse (s. 136).
223 Beskrivelsen taler om »en brandmur sønden for 
sakristiet, som i runddel kan slutte til tårnet, og i 
højden opgår til taget, hvorigennem indgangen til 
ommeldte stol kan ske«, jfr. LA. Kalundborg råd- 
stuearkiv. De offentlige stifteisers korrespondance 
1700-1800. Hvis trappehuset skulle respektere sakri
stiets daværende indgangsdør (s. 3106), må det have 
været tanken at lade opgangstrappen udmunde ved 
tårnets nordøstre vindue.
224 Dette år blev en af de øverste parter lagt i nyt bly, 
jfr. note 51.
225 16. marts fik Oluf murermester betaling for at 
brække hul på muren under lensmandens stol til et 
stort vindue. Endvidere udførte Christoffer glarme
ster til samme vindue seks nye tavler, jfr. note 10.
226 Ved synsforretningen skønnede murermester 
Berntsen og tømrermester Sachmann, at de samlede 
reparationer ville beløbe sig til 8638 rdl., jfr. note 52.
227 Proprietær Jacob Schnell fra Kålund Kloster, der 
gik ind for fjernelsen af spirene, gjorde 1812 gæl
dende, at en af de fire granitsøjler under midtertårnet 
havde givet sig mærkbart og i sin tid var befæstet 
med en jernring. Heroverfor fremhævede sognepræ
sten den »næsten ubeskrivelige Tømmerforbinding«, 
der sammen med de uhyre mure og granitpillerne bar 
tårnet, jfr. note 52.

228 Jfr. Vilhelm Tvedes beskrivelse og overslag mht. 
restaurering af kirken, dateret 28. febr. 1858 (RA. 
Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. Jour
nalsager K 783).
229 Ifølge Hornbechs plan var der på dette sted en 
gennemgang til sakristiet, som man i stedet udnyt
tede til degnestolen - muligvis den »smukke stol« 
som 1822 efter omtalen af korets flisegulv siges at 
være anbragt sammesteds, jfr. note 52.
230 Jfr. note 52 og LA. Kalundborg rådstuearkiv. De 
offentlige stifteisers rgsk. Bilag og antegnelser 
1815-17.
231 Jfr. Worsaae & Hansen s. 6.
232 LA. Kregme-Vinderød pastoratsarkiv. 1805-41. 
Liber daticus.
233 Ifølge Dansk Penning Magazin 1835 (s. 773) var 
der »næppe Udsigt til at Esbern Snares sjeldne, maa- 
ske eneste Bygning af sit Slags, vil faa sit femte Taarn 
og Spir igjen«. Det bemærkes, at det indre siden tår
nets fald »har vundet mere Lys og Rummelighed«.
234 Mynster: Visitatsdagbøger s. 18f.
235 LA. Pastoratsarkivet. Journal 1833-60.
236 Jfr. note 51. Om Jacobsens virke, se Knud Voss: 
Bygningsadministrationen i Danmark under enevæl
den, 1966.
237 H. C. Andersens dagbøger (udg. af Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab) III, 1974, s. 389.
238 De officielle henvendelser var dateret hhv. oktober 
og 23. dec. 1856 iflg. skrivelser i Tvedes saml. (NM2).
239 Af et brev til »kaptajn Jacobsen«, dat. 16. april, 
fremgår, at Tvede har kontaktet »Hofbygningsin- 
spekteur Friis« , der er konstitueret for »Bygnings- 
direkteur Koch«. Friis vil foretage sig »det for
nødne«, hvis han via Stiftsøvrigheden anmodes 
derom af kirkens bestyrelse (Tvedes saml.).
240 Tvede besvarede 27. sept. 1856 en række spørgs
mål fra Friis angående midtertårnet, hvis konstruk
tion han i øvrigt ikke kendte. I et nyt svar af 1. okt. er 
han imidlertid korrekt informeret og henviser til gra
nitpillerne på kirkegården (Tvedes saml.).
241 Brev af 10. okt fra bygningsinspektør Friis til Jør
gen Hansen Koch, jfr. RA. Kirke-og Undervisnings
ministeriet. 1. kontor. Journalsager. K 783.
242 Tvedes beskrivelse og restaureringsforslag findes i 
RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. 
Journalsager. K 387. Et lidt fyldigere koncept hertil 
beror i Tvedes saml. Af de fremsendte tegninger er 
tilsyneladende kun bevaret opmålingen fra 1857 (fig. 
39-42).
243 1858 betaltes snedker Dahl for en pakkasse til mo
dellen af en gipshvælving, jfr. note 53.
244 Jfr. Tvedes redegørelse i udateret koncept til ledsa- 
geskrivelsen (Tvedes saml.).
243 Jfr. koncept (Tvedes saml.).
246 Jfr. Kallundborg Avis 10. febr. 1859; endvidere 
Berlingske Tidende 14. febr.
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247 »Etatsraad Worsaaes Indstilling af 30te April 1859 
til Cultusministeriet i Anledning af den paatænkte 
Restauration af Callundborg Kirke« (Worsaaes ind
stilling).
248 Hornbechs tegninger købtes på arkitektens døds
boauktion 1855 af samleren Anton Petersen, der i maj 
1858 gjorde museumsinspektør A. Strunck opmærk
som på deres eksistens. Nationalmuseet, hvortil de 
senere erhvervedes, lod dem aftegne af J. Magnus Pe
tersen, hvis kopier findes i Kalundborg og Omegns 
Museum (inv. nr. 2387a-c), jfr. notits i Anton Peter
sens samling. KglBibl. Ny kgl. Sml. 17958.
249 Således videresendtes skrivelsen af 30. april samti
dig til overhofmarskal Levetzau, overdirektør for de 
kgl. kunstsamlinger med ønske om anbefaling fra 
samme. 16. aug. skrev han til biskop Martensen og 
bad om hans støtte til søjlerummets genrejsning 
(Worsaaes indstilling).
230 Jfr. skrivelse fra Worsaae til Kirkeinspektionen, 
dat. 20.juni 1859 (Worsaaes indstilling). Worsaae 
kunne i sin henvendelse til biskop Martensen (note 
249) meddele, at pastor Hoskier ikke anså genopstil- 
lingen af søjlerne for en væsentlig forringelse af guds
tjenesten. Flytningen af søjlerne gennemførtes alle
rede 1859, jfr. note 53.
231 Jfr. udkast til Tvedes svar til Kirkeinspektionen, 
dat. 14. sept. 1859 (Tvedes saml.).
232 Jfr. konceptet i Tvedes saml. Kirken betalte 1863 
for en pakkasse til tegningerne, jfr. note 53.
253 Jfr. koncept (Tvedes saml.).
254 Jfr. overslag (Tvedes saml.).
255 Jfr. Høyens kladde i Det særlige Kirkesyns arkiv.
256 Iflg. det approberede forslag skulle arbejdets gang 
være som følger: 1867-68 (skibet med søjler og 
hvælv), 1869 (søndre tårn og korsarm), 1870 (vestre), 
1871 (nordre), 1872 (østre) og 1873 (tilbygningerne 
samt den indre udsmykning), jfr. Tvedes svar af 
7. nov. 1868 til overprokurator Krabbe, rigsdags
mand for Holbæk amt (Tvedes saml.). Jfr. endvidere 
referat i Kallundborg Avis, 23. sept. 1871.
257 3. maj 1867 opfordrede Kirkeinspektionen Tvede 
til at påtage sig arbejdet, efter at Kultusministeriet 
ved skrivelse af 3. april havde udbedt sig Synets ind
stilling, som forelå 9. april (NM2. Korrespondance
arkiv).
258 Jfr. note 256.
259 Jfr. Dags-Telegrafen 29. maj 1870.
260 Jfr. notat (Tvedes saml.).
261 Jfr. Kallundborg Avis 23. sept. 1871. I brev af 
3. maj 1870 meddelte Hoskier Tvede, at Kirkeinspek
tionen dags dato havde afsendt indstillingen om cen
traltårnet til Det særlige Kirkesyn i håb om, at Mini
steriets godkendelse kunne indløbe i juni (Tvedes 
saml.).
262 Jfr. referat i Kallundborg Avis, 26. sept. 1871.
263 Kirkens regnskaber indeholder specificerede po

ster vedr. stenhuggerarbejdet, hvoraf fremgår, at 
Nielsen & Søn leverede 5 granitsten og 1 fodsten 
(base), da der henstår tre gamle baser på kirkegården 
(jfr. fig. 87 og s. 3086).
264 Clemmensen & Lorenzen s. 7.
265 Jfr. brev af 17. sept. 1919 i Det særlige Kirkesyns 
arkiv.
266 Jfr. skrivelse af 5. okt. 1827 fra Kirkeinspektionen 
til hofbygmester Koch, jfr. note 52.
267 Kongestolpen er tidligst registeret på Ivar Hertz- 
sprungs fotografi fra 1898 (fig. 126). Museumsin
spektørens besøg kan have givet stødet til, at Synet 
1899 anmodede om, at man tog bedre vare på en 
række inventargenstande, bl.a. kapitælet, som henlå 
på loftet i vestre! tårn, jfr. note 75.
268 En dendrokronologisk analyse gav ikke resultat, 
jfr. brev fra Niels Bonde (27.7.1988). Kulstof-14 ana
lysen henfører prøven til 890-1020 (statistisk sand
synlighed 70%) eller 820-1150 (95%). Den brede tids
ramme gælder den indsendte prøve, som dog ikke 
omfatter hele det fældede træ. jfr. skrivelse fra Uffe 
Rahbek, Nationalmuseets kulstof-14 laboratorium 
(17. juni 1994); samme: Danske arkæologiske 14C-da
teringer, København 1994, i Arkæologiske udgrav
ninger i Danmark 1994, 1995, s. 287.
269 Jfr. Friedrich Ostendorf: Die Geschichte des Dach- 
werks, Leipzig-Berlin 1908, s. 188; Günther Binding: 
Das Dachwerk, München 1991, s. 185.
270 Clemmensen & Lorenzen s. 13.
271 Da understrøg murermester Søren Larsen taget 
over orgelværket tilligemed kirkens andre tegltage, 
jfr. note 51.
272 Jfr. Clemmensen & Lorenzen s. 8, 17f.; endvidere 
om dette fænomen: M. Mackeprang: Udvendig malet 
Dekoration paa middelalderlige Kirker og Renæssan
cebygninger, i ÅrbOldkHist. 1914, s. 168f.; Mogens 
Clemmensen: Udvendig Murbemaling i Renæssan
cetiden, i Arkitekten, 20, 1917-18, s. 428f.; Dietrich 
Ellger: Der Ratzeburger Dom und die Frage nach der 
Farbigkeit romanischer Backsteinkirchen zwischen 
Niedersachsen und Seeland, i Nordelbingen, 39, 
1970, s. 9-34. Endvidere Århus domkirke (DK. År
hus s. 336) Søborg og navnlig Torup (DK. Frborg. s. 
1101 og 1639).
273 Beskrivelse og overslag mht. restauration af Kal
lundborg Kirke, dat. 28. Febr. 1858 (RA. Kirke- og 
Undervisningsministeriet. 1. kontor. Journalsager. K 
783).
274 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
273 Jfr. div. overslag og korrespondance (Tvedes 
saml.).
276 Ved kirkesynet 26.juli 1827 bemærkedes, at en 
solskive burde anbringes ved kirken. Hertil kunne 
benyttes »den gamle på det søndre tårn opsatte mar
morskive«, jfr. note 52.
277 Af en seddel fremdraget af kuglen ved kobbertæk-
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Fig. 234. Detalje af altertavlefigur. Bagside af top
stykkets basunblæsende engel, sml. fig. 144 (s. 3150). 
Erik Skov fot. 1971. - Detail of figure on altar-piece. 
Back of the top-piece: Angel sounding a trumpet, cf. fig. 
144.

ningens fornyelse 1960 fremgik bl.a. navnene på fir
maet og de kobbersmedesvende, som opsatte fløj
stangen, jfr. foto ved arkitekt Marinus Andersen 
(NM2). Udgiften til forgyldning af kugle, vejrhane 
og kors anføres med 130 rdl. i kirkens regnskab (jfr. 
note 53), mens fløjstangen og dens forskellige dele 
samt forgyldningen er beregnet til 420 rdl. i Tvedes 
overslag af 19. okt. 1869 (Tvedes saml.).
278 Reparationerne af »hovedet og rumpen« på den 
vejrhane, som kronede spiret i 1627 (†vindfløj nr. 1), 
kunne tyde på, at denne også var plastisk formet og 
ikke blot en flad, udstanset plade. Marinus Andersen, 
som 1960 undersøgte den nuværende vejrhane, over
vejede muligheden af, om den var genanvendt og 
stammede fra det nedstyrtede spir, jfr. brev af 
18. aug. 1960 (NM2. Korrespondancearkivet). Dette 
er ikke tilfældet; og det er heller ikke sandsynligt, at 
den gamle vejrhane er blevet gemt på kirkens loft, 
idet det gamle kobber indgik i betalingen til Hans 
Svitzer, der 1671 udførte †vindfløj nr. 2, jfr. note 51.
279 Tvede har sekundært med blyant skitseret vejrha
nen på sin opmåling fra 1857 (jfr. fig. 39), og den er 
indtegnet - ligeledes sekundært - på det 10 år yngre, 
reviderede projekt til centraltårnet (jfr. fig. 120).
280 Jfr. korrespondance i NM2.
281 Således i Århus domkirke (DK. Århus s. 347), 
domkirken i Lund (Thomas Rydén: Domkyrkan i

Lund, Malmö 1995, s. 144f.) og Oscarskyrkan i 
Stockholm (SvK. vol. 160).
282 Clemmensen & Lorenzen s. 13 og 18; Nørlund- 
Lind: Kalkmalerier s. 180f. og kat. nr. 19.
283 Clemmensen & Lorenzen s. 18.
284 Jfr. s. 1559 og DK. Sorø s. 53.
285 Jfr. DK. Frborg. s. 2674.
286 Sml. de mange altertavlemalerier, Lucie Ingemann 
på denne tid forærede sjællandske landsbykirker, jfr. 
sagregister.
287 Jfr. skrivelse i en glasflaske fundet i alterbordet ved 
restaureringen 1973. Den oplyser: »Kalundborg 20 
Novb 1919. Dette Alterbord blev opmuret af os un
dertegnede Murere 20 Novb 1919, Vi mener her at 
have sat os et Minde der vil blive bevaret igjennem 
Tiderne, vi ønsker

Det Bord vi i Guds Hus har bygt 
maa staa til fjerne Tider trygt 
Og hvordan alt end maa sig føje 
maa tjene med Guds Sag for Øje.

Axel Thyme Aage Olsen
Murer Murer

født 28 Marts 1885 født 28 Juli 1883
Christoffer Petersen Arbejdsm 

født 2 Marts 1881 
Skrevet af Aage Olsen«.

288 S. 1385 samt DK. Sorø s. 332 og DK. Frborg. s. 
1128. Se i øvrigt Jens Vellev: Altre og alterindvielser- 
særligt i Odense stift, i Fynske Minder 1975-77, s. 
23-61, især s. 52. Vellev nævner endvidere dækpladen 
over biskop Peder Vognsens grav i Århus domkirke 
(DK. Århus s. 659), hvor det oplyses, at den sortgrå 
ortoceratitkalk stammer fra Fågelsång i Skåne, et 
brud der ligger tankevækkende nær den ærkebiskop- 
pelige gård i Kungsmarken, et par mil øst for Lund.
289 HofmFund. VIII, 186.
290 Note 51. I senere inventarier benævnes det skarla
gen, men materiale omtales ikke.
291 Klædet synes at være fra 1702, men materialerne 
først betalt 1703 (note 51).
292 LA. Kalundborg rådstuearkiv. Bilag og antegnel
ser vedr. Kalundborgs offentlige stifteisers rgsk. 
1815-17.
293 Note 51. 1733 fik skrædder Christen Allerum be
taling for reparation af alterklæde og messehagel 
(note 51).
294 1848 købtes således karmoisinrødt fløjl hos 
Mørch, og Cohns enke leverede galoner mm. (note 
51 og 345), 1859 syede Sophie Oest et klæde, og 1871 
købtes fløjl hos sadelmager O. Jensen (note 53).
295 DK. Kbh. Amt s. 199 med fig. 24-27 og Frborg. s.
122 med fig. 39-45.
296 Før restaureringen var med gule versaler på sort 
bund malet henholdsvis: »Iohannis. XIX.« og »Mat- 
thæi. XXVIII.«.
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297 Note 53. Ifølge restaureringsrapporten fra 1969 lå 
som bund en egetræsådring; figurernes nøgne dele 
havde hudfarve, hår- og skægfarver vekslede. Orna
menterne var udmalet med brogede farver, især rødt 
og blåt, det sidste i flere nuancer. Adskillige figurer 
havde blå sølvlazurer på dragterne; desuden var an
vendt grøn sølvlasur og klart sølv samt uægte for
gyldning, som i større eller mindre grad var dekom- 
poneret.
298 Note 51 og 213. Gardiner for altertavlen, sml. 
Varde S.Jacobi (DK. Ribe s. 894). Såvel prædikestol 
som orgel i Kalundborg beskyttedes ligeledes af 
tekstiler.
299 Der hersker en vis usikkerhed med hensyn til da
tering af knoppen, som tidligere ansås for at være 
udført 1525-50, men snarere må betragtes som jævn
aldrende med foden. Tilsvarende knop findes på al
terkalkene i Roskilde Vor Frue, Hvidovre, Sengeløse, 
Torslunde, Kirkerup, Sæby, Osted (DK. Kbh. Amt 
s. 83 med fig. 22, s. 323, 520, 562, 757, 794, 936), 
Terslev, Haslev, Bråby (DK. Sorø s. 554, 570, 592, 
fig. 5), Frederikssund, Vellerup (DK. Frborg. s. 661, 
2786).
300 Note 292. Ifølge Wiberg: Præstehist. gjorde Jonas 
Collin sig uheldigt bemærket tilsyneladende alle ste
der. På Falster blev der eksempelvis indgivet 14 kla
geposter imod ham, og i Borup gav etatsrådinde Ne- 
ergaard sin kaldsret bort for at blive ham kvit.
301 Note 214 og 52.
302 Note 51. I Næstved S. Peders kirke nævnes 1681 et 
kalkklæde »til at lægge over kalken, når den var 
iskænket, at svalernes urenlighed ej deri skulle falde« 
(DK. Præstø s. 95).
303 Note 51. Det fremgår ikke, om der er tale om 
ændret brug eller manglende viden hos meddeleren.
304 DK. Maribo s. 223 med fig. 14. I amtet Svinninge, 
Jyderup, Stigs Bjergby, Svallerup, Store Fuglede, 
Vig og Vallekilde (s.723, 744 fig. 15, 763, 1599, 1622, 
2224 og 2497 fig. 28).
305 Note 53. Sml. Tømmerup og Årby s. 1429 og 
1478.
306 Jfr. Peter Bloch: Romanische Bronzekruzifixe, 
Berlin 1992, hvor krucifikset i Kalundborg er rubri
ceret som V A 14 og omtalt sammen med et stilistisk 
sammenhørende fundet ved gadearbejde i Køben
havn. Sidstnævnte er støbt ligesom det i Kalundborg, 
men er kun en torso, og med stærkt bøjede arme. Der 
henvises til Poul Nørlund: Gyldne Altre, Jysk Metal
kunst fra Valdemarstiden, 1926. Ny udgave 1968.
307 Note 51 og 213.
308 Note 53. Kilden anfører W.Fjelskov, formentlig 
fejl for Niels.
309 Note 51, 1729 (note 213), 1745 og 1811 (note 51).
310 DK. Sorø s. 326 med fig. 11 og DK. Præstø s. 198, 
fig. 2. Se også J.B. Løffler: Vordingborg slotskirke, i 
ÅrbOldkHist. 1906, 11. rk. 21. bd., s. 319-22.

Fig. 235. Indridsninger på altertavlens bagside (s. 
3150). NE fot. 1995. - Incised figures on the back of the 
altar-piece.

311 Se Mackeprang: Døbefonte, s. 2, 8, 34, 92-94 og s. 
104, hvor fonten på grund af sin samhørighed med 
bygningen dateres 1170-90, en opfattelse, der afviger 
fra den nuværende forskning. Se endvidere Otto 
Norn: Rhinlandsk Stil paa Sjælland, i Nordisk medel- 
tid. Konsthistoriska studier tillägnade Armin Tuulse, 
Stockholm 1967, s. 102f.
312 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773, II.
313 Note 51, jfr. Algreen-Ussing s. 116.
314 RA. Kultusmin. 1. Dep. 1848-1916. Journalsager 
og note 75, jfr. note 53.
315 Note 213. Inventariet 1817 nævner til dåben: En 
font af sten, dertil et dækbræt, en tinvandkande og 
messingbækken, et tinfad og et håndklæde (note 
292).
316 J. S. Møller: Vor Frue Kirke i Kalundborg, i Årb
Holbæk 1940, s. 147.
317 Note 51. Inventariet fra 1855 såvel som de senere 
nævner kun én dåbskande (note 53, 1861 og 1872). 
Svanbergs kander har sædvanligvis en anden form 
(sml. †kande i Røsnæs s. 1364, fig. 22), dog købtes 
1862 en af såkaldt chokoladekandeform til Skryd- 
strup (DK. SJyll. s. 682 med fig. 15).
318 Note 51 og 53.
319 Lundforlund og Vemmelev (DK. Sorø s. 706 med 
fig. 7, s. 741, fig. 5 og DK. Kbh. Amt s. 1232 med 
fig. 9). I Kunsthistorisk oversigt til Sorø amt (s. 1243) 
henføres værkerne til et billedskærerværksted i Sla
gelse, formentlig grundlagt af en tilflyttet Lybækker.
320 Om ham se Merete Bergild og Jens Jensen: Ulrik 
Mathiasen og Mathias Ulriksen Sartz - en billedhug
gerfamilie i Århus i 16-1700-tallet, i Østjysk Hjem
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stavn 1993, s. 43-58. Se endvidere Vibeke Michelsen: 
Genbrug af gravsten, i Kirkens bygning og brug. 
Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 193, hvor det 
fremgår, at U.M. også virkede som stenhugger.
321 DK. Frborg. s. 2620 med fig. 18 og Feldballe, Ran
ders Søndre hrd., Randers amt.
322 KglBibl. NyKglSaml. 2246. Fr. Algreen-Ussing: 
Gravskrifter osv. 1-2, 1856-64.
323 DK. Kbh. By s. 189, fig. 115.
324 Mynster: Visitatsdagbøger II, 19.
325 LA. Kalundborg rådstuebog 1586-1625, jfr. Hugo 
Matthiessen: En Snedker-Forskrivning fra Kalund
borg, i Fra Arkiv og Museum V, 1912-15, s. 459-60. 
Sml også. note 326.
326 KglBibl. Langebeks excerpter pk. 15.
327 Jfr. Erich Pontoppidan: Marmora Danica selec- 
tiora sive Inscriptionum I,1739, s. 139f. Langebeks 
excerpter anfører 1378 (note 326). Pontoppidan un
drer sig over, at der kun er medtaget de tre kroner og 
ikke resten af kongens våben. Det må, siger han, 
være skåret, mens striden med Sverige om de tre kro
ner stod på.
328 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
329 RA. Genealogisk-heraldisk selskab. Anne Krabbes 
antikviteter 1607.
330 Eksempelvis 1721 og 1790 (note 51).
331 Note 213. Et eksempel på en lukket stol på pulpi
tur ses på fotografi af Sebber kirke (Slet hrd., Ålborg 
amt) gengivet i Kalundborgs Historie 4. bd. s. 70. 
Sml. også Kastelskirken (DK. Kbh. By 2. bd. s. 444).
332 Lignende omstændigheder gør sig gældende i
S. Petri kirke i København, hvor der, vistnok fra før
ste begyndelse, fandtes pulpiturer i begge korsarme 
(DK. Kbh. By s. 266).
333 LA. Kalundborg rådstuearkiv. Brandtaksationer 
1761, 1771 og 1791.
334 Paludan 1788.
335 Note 51. Pulpiturer i koret kendes fra andre bykir
ker. I Vor Frue kirke i Kbh. omtales således 1625 og 
igen 1654 et pulpitur i koret (DK. Kbh. By 1. bd., s.
45). Sml. også †pulpiturer i Køge kirkes kor (DK. 
Kbh. Amt s. 222), hvor de blev nedtaget så sent som 
1851. Den nærmere placering indenfor koret er des
værre ikke anført. Sml. også note 336.
336 Note 51. Allerede 7. aug. 1634 udstedtes en for
ordning, ifølge hvilken der i købstadkirkerne skulle 
bygges pulpitur eller andet stade i koret til skolebør
nene, for at de kunne høre prædiken.
337 Ved afbankning af puds i søndre korsarm 1905 
fremkom spor af huller fra pulpiturbjælker.
338 DaMag. 1. rk. III, 371, jfr. også note 10.
339 LA. Kalundborg rådstue. De offentlige stiftelser. 
Korrespondancesager ca. 1700-1800.
340 Jfr. H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon, 1924- 
29, der endvidere oplyser, at Peder Hansen Paludan 
1738 blev provst.

341 Først 1828 ordineredes en kateket.
342 Note 197 og 51.
343 Note 345 og 197.
344 Jfr. betegnelsen »skriftestol« på hans projekt nr. 3.
345 LA. Ars og Løve hrdr.s provsti. 1831-61. Syns- 
forretningsprot.
346 F.eks. Kalundborgs Historie, s. 45, billedteksten. 
Formodningen er opr. Chr. Jürgensen Thomsens fra 
1835.
347 Rasmus Nyerup og Søren Abildgaards antikvari
ske Rejser i Aarhus Stift i Aarene 1771 og 1807, 1808, 
s. 7.
348 Titlerne er fortrinsvis verificeret via Anton Hierse- 
mann: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Stutt- 
gart 1983. Bindtilskrivningerne er baseret på endnu 
upublicerede unde'søgelser af Karsten Christensen.
349 Afbildet i Emil Hannover: Kunstfærdige gamle 
Bogbind indtil 1850, 1907, s. 37, fig. 20, men med 
noget misvisende tekst.
350 Afbildet i Kalundborgs Historie, s. 46.
351 Note 292, jfr. inv. 1791, der opregner en jernbe- 
slagen blok i våbenhuset, tidligere i gangen op til ko
ret (note 51).
352 Note 292 og 53. 1849 var en omgangstavle blevet 
fornyet (note 51).
353 Note 51. Stolen var sandsynligvis den, grev Carl 
von Ahlefeldt 1706 havde betalt for. Han var siden 
1702 ejer af Kalundborg ladegård og siden 1703 tillige 
Østrupgård, som han købte af Frans Marselis.
354 Th. Frobenius & Sønners arkiv.
355 Samuel Kleinsmed betales 1632 for at forsyne or
geldøren med en lås, der kan forhindre børn i at 
komme ind og gøre skade på værket (note 51).
356 Note 10. Christian Smidt var næppe orgelbygger 
af profession; antagelig har han været en af de mange 
organister, der supplerede deres indkomster ved at 
udføre forefaldende orgelbyggerarbejde. Den lave 
pris, 160 rdl., tyder ikke på anskaffelsen af et nyt 
orgel med 9 eller 10 stemmer.
357 Til dette formål indkøbtes 2 alen grøn »Sarss« 
(note 10). Der kendes ingen tilsvarende vidnesbyrd 
om orgelforhæng i danske kirker; normalt har man i 
stedet beskyttet instrumenterne med hængslede fløj
døre, der kunne lukkes for pibefacaden, når orglet 
ikke var i brug. Sml. altertavlens grønne forhæng.
358 Note 51. Der kendes ingen orgelbygger af dette 
navn. Hans Lund må snarere antages at have været en 
organist, der påtog sig at tilse og reparere orgler. Or
ganistnavnet Hans Jørgensen Lund træffes i Stege i 
1660’erne. Arbejdet, der kun kostede 6 dl., omfattede 
reparation af en stor del af orgelværket samt forbed
ring af visse af stemmerne, som i nogle år havde væ
ret ubrugelige.
359 Note 51. Svane udførte desuden mindre reparatio
ner 1693 og 1696 (note 51).
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360 Hans Goldapfels navn kendes også fra Odense,
S. Knuds kirke, hvor »Hans Goltafel« fra Marslev 
fornyede bælgene 1725 (DK. Odense s. 604).
361 Note 51. Hans Goldapfel modtog 73 rdl. for dette 
arbejde.
362 Note 51. Bælgenes antal oplyses af Amdi Worm
1750 (note 214). Vindkanalen har sandsynligvis været 
ført gennem den blændede vinduesåbning mellem sa
kristiet og skibet. Regnskaberne omtaler 1694 en lille 
firkantet, aflåselig dør ved bælgene; denne dør eller 
luge kan evt. have siddet i den samme vinduesblæn- 
ding og tjent som adgangsvej mellem orgelpulpituret 
og bælgkammeret (note 51).
363 Note 339. Hver af de nye bælge målte 4x2 alen. 
Arbejdet kostede 180 rdl. Orgelbyggerens detaljerede 
tilbud nævner intet om omdisponering og udvidelse, 
så den anførte disposition, der er én stemme større 
end dispositionsoptegnelsen 1721, er muligvis iden
tisk med tilstanden før 1751. Orglet har uden tvivl 
været modent til udskiftning på dette tidspunkt; dels 
var det i dårlig stand, dels harmonerede dets spinkelt 
klingende stemmer ikke med tidens krav til et vær
digt gudstjenesteinstrument. Paludan skriver 1788 
om orglet, at det ikke formår at »hæve den sandselige 
Siel op til Alvorlighed« ved gudstjenesten. På grund 
af pengemangel så kirken sig imidlertid nødsaget til 
at beholde det.
364 Dette var tidligere en diskantstemme, jfr. beteg
nelsen »24 piber Qvint og Blochflöiter« 1721. Det 
kan ikke udelukkes, at den også efter 1751 havde om
fanget cs’-c’”.
365 Muligvis delt i bas og diskant, jfr. note 326. 1755 
var der problemer med denne stemme, der angiveligt 
var kommet i dårlig stand, fordi den aldrende og sva
gelige organist Gultzau ikke kunne overkomme at 
foretage den nødvendige ugentlige stemning. Dette 
var ifølge Amdi Worm særlig beklageligt, idet troin- 
petstemmen måtte anses for »ganske umistelig fra et 
saa lidet Orgel, i saa stor Een Mehnighed« (Kalund
borg rådstue. W. 5. Inspektionens indkomne breve 
mm. 1699-1762).
366 Tremulanten nævnes ikke af Amdi Worm, men 
omtales i ældre og yngre optegnelser om orglet (note 
51 og 326).
367 Oplyst 1721 (note 51).
368 Organist Christen Been oplyser 1774, at orglet 
ikke har været repareret »i en Snees aar Ungefehr 
siden det blev giort«, og at det rummer følgende 10 
stemmer: Prinsipal 4re fod, Gedagt 8te fod, Flautte 
4re fod, Nasat 3: fod, Octav 2: fod, Sie Flaut \lA fod, 
Sedesima 1: fod, Mextuer 3: fod (fejlskrift for 3 fag), 
Sexqvalter 2: fod (fejlskrift for 2 fag), Tromet 8te fod 
(note 214). En indberetning om orglet (note 326), 
indsendt til L. de Thurah fra sognepræst C. U. 
Amundin, antagelig kort efter ombygningen 1751, 
afviger trods flere fællestræk så meget fra Worms til

bud 1750 og Beens.oplysninger 1774, at den må anses 
for upålidelig: »Orgelet efter organistens beskrivelse: 
En bedækket underfod (fejlskrivning for Undersatz?) 
bestående af 8 »foed«, en Principal 8 foed, en Octav 4 
fod, en anden octav 2 foed; Mixturen er beblandet 
med 3 slags piber, en 6 qvalter, en qvint, en trompet 8 
foed, deraf ½ del descant, ½ del i bassen, en tremulant; 
består forresten af 2 bælge som trædes med fødderne. 
Værket er i sig selv et »Clavair«, og er ellers alt i god 
stand«.
369 Note 214. Det fremgår, at det hører med til orga
nistens bestalling at »i Agt tage Orgel Værkets Con- 
servation«.
370 Note 214. Arbejdet kostede 110 rdl. 9 sk., heraf 
skulle medhjælperen Royer ifølge overslaget have 40 
rdl. i arbejdsløn, mens Been selv kun gjorde krav på
28 rdl. 1788 (Paludan s. 209) fortælles, at organisten, 
som i lang tid tillige havde været stadsmusikant, spil
lede, når det forlangtes, ved kirkelige forretninger, 
og fik derfor efter evne og vilje.
371 Note 51. Reparationen kostede 30 rdl.
372 Reparationen 1819 kostede 450 rdl., hvortil kom 
de udgifter til orgelbyggerens husleje mm., der skulle 
bestrides af kirken, i alt ca. 620 rdl. Et nyt orgel ville 
kunne erhverves for ca. 800 rdl., men Rapp anbe
falede alligevel kirken at bruge pengene til reparation 
af det eksisterende, idet et nyt orgel til en sådan pris 
næppe kunne være af særlig høj kvalitet »og allene 
med Træpiber, eller andre uvarige Bestanddeele«. Et 
solidt nyt orgel ville efter Rapps mening koste ca. 
1200-1400 rdl., og ville antagelig rumme færre stem
mer end de 10, der fandtes i det gamle orgel (note 52).
373 Algreen-Ussing s. 117. Arbejdet betegnes fejlag
tigt som en nybygning.
374 Rørdam indberettede 1827 til stiftsøvrigheden, at 
orglet var sluppet uskadt fra ulykken, men dette skal 
næppe forstås som andet end en detalje i et øjenvidnes 
hastige og foreløbige vurdering af skadernes omfang. 
En påtænkt istandsættelse ved Marcussen & Reuter 
synes ikke at være blevet realiseret (note 52).
375 Note 51 og 53. Auktionen bekendtgjordes i Aar- 
huus Stifts-Tidende den 5.juli 1847: »Efter Forlan
gende af denne Byes Kirke=Inspection vil det i Kal- 
lundborg Kirke hidtil afbenyttede Orgel, med gode 
Bælge og en god Vindlade, der antages at egne sig for 
en Landsby Kirke, ved Auction, som afholdes paa 
Raadhuset, Tirsdagen den 20de Iuli ...«.
376 Note 51. Orglet kostede 2.625 rdl. ekslusiv fragt, 
forgyldning mm. 1843 havde orgelbygger Thornam, 
Næstved, på kirkens anmodning givet overslag på et 
nyt orgel (note 52 og 51). Orglet måtte 1852 og 1857 
repareres af Ramus for henholdsvis 70 og 100 rdl. 
(note 51 og 53).
377 Note 53, i denne periode anvendtes et orgelhar
monium fra Petersen og Steenstrups Harmonika 
Handel, København.
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378 Arbejdet kostede 800 rdl. (note 53). I forbindelse 
med orglets aflevering måtte Knud Olsen forsvare sig 
mod kritik af hans arbejde. Han hævdede at han ikke 
havde haft til opgave at restaurere orglet, og at man 
derfor ikke kunne forlange, at det fungerede perfekt; 
han fremførte endvidere, at han havde udført mere 
arbejde, end han var forpligtet til, idet han på egen 
bekostning havde lagt nyt skind på toneventilerne. 
Brev fra Knud Olsen til Vilhelm Tvede 10. november 
1871 (fotokopi i Kalundborg by- og egnshistoriske 
arkiv).
379 I. Starup: Koncept til ombygningsoverslag 1902. 
Erhvervsarkivet, Århus. I. Starup & Søns arkiv. Kon
cepten anfører ikke pedalets stemmer, åbenbart fordi 
det ikke var på tale at foretage ændringer ved disse; 
pedalværkets disposition er her opgivet efter Orga- 
nist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
380 Erhvervsarkivet, Århus. I. Starup & Søns arkiv. 
Ombygningen kostede 2.055 kr.
381 Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
382 Erhvervsarkivet, Århus. I. Starup & Søns arkiv. 
Eftersom man på denne tid overvejede bygningen af 
et nyt og større orgel, er det sandsynligt at optegnel
sen gælder de aktuelle forhold; i så fald må der være 
foretaget en mindre omdisponering i perioden 1905- 
1918.
383 Skrivelse fra I. Starup til Kalundborg kirke 
17. april 1914. (Fotokopi i Kalundborg by- og egns
historiske arkiv).
384 Dette orgel blev senere flyttet til Almind kirke 
(Viborg amt).
385 1871 betaltes malerne Melchor Schou & Timm for 
dekoration på orgelpiberne (antagelig staffering af 
prydlisten) (note 53).
386 November 1871 opstilledes »31½ Al. Talerør« un
der orglet; rørets længde synes at udelukke et samta
leanlæg til organisten (note 53). 1876 anmodede orga
nisten om at få et lille signalapparat på orglet, da han 
ikke vidste hvornår han skulle påbegynde indgangs- 
præludiet ved de »ministerielle forretninger«. (Brev 
fra Jørgen Cronberg til kirkeinspektionen 26. sept. 
1876. Fotokopi i Kalundborg by- og egnshistoriske 
arkiv).
387 Th. Frobenius & Co.: Faktura til kirkestyrelsen for 
Kalundborg Kirke (fotokopi i Kalundborg by- og 
egnshistoriske arkiv). Det fremgår, at orglet stod fær
digt på værkstedet i juli måned 1919, men at det på 
grund af forsinkelser i byggearbejdet først havde 
kunnet opstilles et halvt år senere.
388 Th. Frobenius & Co.: Faktura af 21. januar 1920 
(fotokopi i Kalundborg by- og egnshistoriske arkiv). 
Orglet kostede 17.461 kr.
389 Notat i Th. Frobenius & Sønners arkiv.
390 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse 1937. P.S. 
Rung-Keller var muligvis konsulent på projektet; i 
hvert tilfælde anmodedes I. Starup 1918 om at for

handle med denne angående det musikalske arrange
ment - uden udgift for kirken (!).
391 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
392 Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953.
393 Det fremgår endvidere at mixturen i manual I nu 
kun havde to kor.
394 Denne lave hovedværksplacering, hvor pibernes 
labier afskærmedes af frontpanelet, var meget util
fredsstillende, idet den fik hovedværket til at lyde 
fjernere end svelleværket. Kun de klingende pro
spektpiber (Principal 8’, C-gs) havde en tilfredsstil
lende placering (beskrivelse 1. februar 1954 ved Wal
ther Frobenius, i Th. Frobenius & Sønners arkiv).
395 Th. Frobenius: Opstillingsskitse 2. maj 1919, i 
Kunstakademiets bibliotek. Det lille pulpitur har væ
ret tætpakket med piber og andre orgeldele, og det 
har været yderst vanskeligt at stemme og vedlige
holde instrumentet. Kun ét sted, under svelleværket, 
fandtes en lille passage; den gav adgang fra trappen til 
pulpiturets forreste del.
396 Th. Frobenius & Co.: Faktura til kirkestyrelsen for 
Kalundborg Kirke (fotokopi i Kalundborg by- og 
egnshistoriske arkiv).
397 Clemmensen kan også have hentet inspiration fra 
gotiske orgelfacader, jfr. f.eks. orglet i Alcala de Hen- 
ares, Spanien, gengivet i A.G. Hill: The Organ Cases 
and Organs of the Middle Ages and Renaissance. 
London 1883, s. 66.
398 I Kunstakademiet ligger bl.a. to forslag til faca
dens udformning. Det endelige forslag bærer Mo
gens Clemmensens signatur.
399 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
400 Note 345 og 197.
401 HofmFund. X, 28.
402 Note 75. Det var formentlig gørtlermester H. P. 
Iversen, hvis samling af gørtlermodeller Vendsyssels 
historiske Museum overtog 1975, jfr. Nyt og Noter 
fra Nationalmuseet nr. 110.
403 Ifølge Paludan s. 123 med henv. til Herredsbogen 
og HofmFund. X, 28, jfr. også Algreen-Ussing 1869.
404 Note 51. HofmFund. X, 28 og derefter Paludan s. 
123, anfører, at den er skænket af Maren Lauritz Dat
ter Hesselberg og hænger i koret. Algreen-Ussing si
ger s. 117, at sønnen Lauritz H. 11.juni 1702 skæn
kede 100 rdl.
405 Jfr. note 345 og 53.
406 Jfr. note 51 og 53.
407 Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
408 24. og 27. dec. 1822, 16. maj 1829, 15. jan.,
23. marts, 6.juli og 13. sept. 1830, 25. sept. 1832, 
3. juni og 8.juli 1833.
409 Medvirkende var blytækkerne Peder og Jens fra 
Århus, Niels kleinsmed (leverede ni store hager at 
fæstne skiven på muren), snedker Peder Villadsen 
(for at udfærdige egeplanker til skiven), Johan kon
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trafejer (stafferede skiven), Jens klejnsmed (for en 
stang og for at udsave viseren).
410 LA. Bispearkivet. Visitatsbøger mm. 1739-51, 
1748-56, 1775-80.
411 1759 ansås klokken for at være skænket af et fruen
timmer, Anna Maria (note 416), åbenbart en fejllæs
ning af indskriftens to første ord.
412 Uldall: Klokker s. 112, sml. også Grandløse 
klokke nr. 1 (s. 216, fig. 21).
413 Omtalt der 1665 (note 51), 1759 (note 416) og 1881.
414 Note 51, jfr. også Bent Schiermer Andersen: Faldt 
ned og brast, i Skalk 1989, nr. 1, s. 12-15.
415 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker nr. 70, Stephan Scher
renbein.
416 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
417 Note 51 og 416.
418 I Jul i Kalundborg 1939 er indskriften fejlagtigt 
gengivet: P. V. G. MDCCCLXX. Nyrop: Kirke
klokker, 1882, anfører under nr. 114, B. Løw & Søn, 
at den ikke ubetydelige import af støbestålsklokker 
sikkert ikke vil undlade at øve indflydelse på den dan
ske klokkeindustris udvikling ... ti tiden går jo ud på 
at skaffe alt billigere og atter billigere. Hensynet her
til er hovedsagen, og ikke spørgsmålet om, hvorvidt 
det, der frembringes, i og for sig er godt!
419 Venligst meddelt af sognepræsten ved Ålholm 
kirke. Sml. De danske Kirker, red. Erik Horskjær, 
1966-71, bd. 1.
420 LA. Kalundborg rådstueprot. 1604.
421 Note 51. Om støberen, se Vibeke Michelsen: Jør
gen Hansen klokkestøber i Århus og Kalundborg, i 
Arv og Eje 1983-84, 1985, s. 83-103, især s. 94. 
Nævnt i Nyrop: Kirkeklokker nr. 62.
422 Note 51, 328 og 197.
423 Jfr. cirkulære til biskopperne 1890.
424 Konstaterede familiemæssige sammenhænge er så
ledes angivet i tilfælde, hvor der kendes et gravminde 
over en slægtning, lige som oplysninger om fødsels- 
og dødsår mm. i stor udstrækning er tilføjet i paren
tes, selvom gravmindet ikke selv oplyser dette. 
Denne fremgangsmåde har virket rimelig i betragt
ning af, at en Kalundborgs Historie i disse år er under 
udgivelse (gravminderedaktionen afsluttet 1988). 
Den stigende interesse for lokal- og slægtshistorie, 
som denne udgivelse er udtryk for, er imødekommet 
ved redaktionen af gravminderne i Kalundborg. 
Mange af de personalhistoriske oplysninger, som ofte 
er afgørende for dateringen af gravminderne, stam
mer fra arkivaliegennemgangen, men en uvurderlig 
hjælp er også kommet fra Henry Gottlob ved Ka
lundborgs lokalhistoriske arkiv, hvis mange oplys
ninger fra kirkebøger, tingbøger, folketællinger mm. 
ofte har haft stor betydning og med tak viderebrin
ges.
425 Noterne 328 og 197.

426 Endnu 1849 synes de ikke alle at være kommet 
tilbage, idet den topografiske beskrivelse fra dette år 
fortæller, at der kun er nogle få, nyere epitafier i kir
ken. I sin beretning fra 1828 fortæller forfatteren, at 
epitafierne er borttagne på grund af sammenstyrtnin
gen, og nævner i øvrigt, at det ældste er fra 1594, 
hvilket må være en fejl (note 84).
427 Noterne 235 og 75.
428 Paludan, s. 121f.
429 Note 322. Fejlagtigt beskrevet som en sten.
430 Trap 4. udg.
431 J. S. Møller: Vor Frue Kirke i Kalundborg, i Årb- 
Holbæk 1940, s. 150f.
432 Det er nærliggende at antage og er ofte hævdet, at 
epitafiet hænger over den kgl. bygmester Hercules 
von Oberberg. Denne er imidlertid begravet i Åstrup 
(Haderslev hrd., Haderslev amt, sml. T. O. Achelis: 
Koldinghus’ Bygmester, Hercules von Oberberg, i 
Vejle Amts Aarbog, 1924, s. 307) og har næppe fun
geret hverken som købmand eller kirkeværge i Ka
lundborg (jfr. Kalundborgs Historie, 1, s. 114). Tvivl 
om læsningen af Øuerberghs navn (Ouerbergh, Qu- 
erbergh, Overbergh) har medvirket til forvirringen, 
men at også hans navn har afveget fra den kgl. byg
mesters fremgår af en indførsel i kirkens regnskabs
bog 1615 for 6 skippd. rullebly købt hos »Hercules 
Ørfuerberg« (note 51).
433 Jfr. note 51. Anders Nielsen Hatts værksted har 
stået for adskillige altertavler og prædikestole i amtet, 
f.eks. i Grandløse (s. 210 og 213), Søndersted (s. 405), 
Tuse (s. 604) og Ubby (s. 1567). Derimod er epitafier 
sjældnere i værkstedets kendte produktion, jfr. DK. 
Kbh. Amt s. 2260f.
434 E.F.S. Lund: Danske malede Portræter, IX, 1903, 
s. 95f.
435 Der er ingen til grund til at antage, at den viste 
gravsten netop skulle være kirkens eneste bevarede 
fra 1500’rne, nemlig Gyldenstjernes (nr. 1), som det 
hævdes af Chr. Birkeland: Laurits Olufsen Kok, i 
ÅrbHolbæk 1934, s. 107f., og også fremgår i Jul i 
Kalundborg 1946, s. 8f.
436 Forespørgsel ved Inger Stig Hansen 27. sept. 1978. 
NM2. Korrespondancearkivet. Også anført i Årb
Holbæk 1978-79, s. 85f., jfr. Weilbach: Kunstleks.
437 Skrivelse ved M. Mackeprang 24. sept. 1978. 
NM2. Korrespondancearkivet.
438 Noterne 326 og 312.
439 Man må f.eks. formode, at et maleri i forbindelse 
med epitafiet var blevet nævnt 1859, jfr. note 322.
440 NM til kirkeinspektionen 6. juli 1910. NM2. Kor
respondancearkivet.
441 Specifikation på de ligsten som findes på Vor Frue 
kirkegård, så og i kirken tillige med åben begravelse, 
tillige med de i S. Olai kirke såvelsom på kirkegår
den, hvilke er til kirken hjemfaldne og fornyede, o. 
1754, samt særskilt liste over hjemfaldne sten samme-
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Fig. 236. Øvre del af *dørfløj fra 16-1700’rne (s. 
3179). I Kalundborg Museum. NE fot. 1987. - Upper 
part of  *door from I7th-18th century.

steds, o. 1754, og auktionen 1755, i LA. Pastoratsar
kivet. Kirkeinspektionens korr.sager mm. 1805-25 
og diverse ældre sager fra rådstuen.
442 Noterne 326 og 312.
443 Chr. Christensen: De gamle Ligstene og Gravmo
numenter paa Kirkegaarden omkring Kallundborg 
Kirke, i Kallundborg Avis 13.-16. Aug. 1918.
444 Chr. Christensen: De gamle Ligstene og Gravmo
numenter paa Kirkegaarden omkring Kallundborg 
Kirke, i Kallundborg Avis Juli 1936.
445 Måske identisk med den Niels Jørgensen, der i 
mandtalslisten 1645 er 36 år og ejer en stor og andre 
mindre eiendomme, jfr. ÅrbHolbæk 1978-79, s. 42 
(nr. 219).
446 Note 326. Angiver Oluff Jensen i stedet for Ole 
Jørgensen, i modsætning til alle øvrige kilder.
447 Jfr. note 289. Angiver Maren Pedersdatter i stedet 
for Andersdatter i note 326.
448 Hvis epitafiet ikke blot blev kasseret, er det måske 
endt på kirkeloftet ligesom nr. 5 og 7. Da det var af 
sten, kunne de *sandstensornamenter, der her er for
bundet med nr. 5, umiddelbart også knyttes til dette 
ældre epitafium, men herimod taler dels disse orna
menters stil, dels den ringe beskrivelse, der i kilderne 
er blevet dette epitafium til del.
449 Såvel den omtalte sten som en del af de uidentifi
cerede brudstykker, der befinder sig i Kalundborg 
Museum eller i privathuse i byen, har det vist sig 
hensigtsmæssigt at behandle under Vor Frue kirke 
frem for at gisne om, hvorvidt de har hørt til S. Olai 
eller ej.
450 En del af disse brudstykker stammer dog givetvis 
fra S. Olai kirkegård, og deres mulige identitet må 
søges blandt de forsvundne gravsten fra denne kirke.

Hovedparten af dem ligger nu ved Vor Frue kirke, 
men også de, der befinder sig på Kalundborg Mu
seum (nr. 7 - 10) eller i private huse i byen (nr. 11-12 
og tre udaterede), er af praktiske årsager behandlet 
under Vor Frue kirke (jfr. note 449).
451 Jfr. Anna Myrhøj: Gammel Gaard i Adelgade, i 
ÅrbHolbæk 1965, s. 19.
452 Algreen-Ussing: Kalundborgbeskrivelse 1869, s. 
117f.
453 Sml. Kalundborgs Historie 3, s. 256.
454 Chr. Christensen: De gamle Ligstene og Gravmo
numenter paa Kirkegaarden omkring Kallundborg 
Kirke, i Kallundborg Avis Juli 1936.
455 Begravelsesforordningen er bl.a. afskrevet i kir
kens regnskabsbog, jfr. note 51, s. 23 og s. 336 om de 
særlige forhold vedr. klokkepenge.
456 Jfr. sådanne vedligeholdelser 1749-50, 1753, 1755, 
1758, 1762, 1773, 1786, jfr. note 51, s. 560, 645, 688, 
747, 847, 1104, 1260.
457 Jfr note 51, s. 21f. Hovedparten af indførslerne er 
sket o. 1755, men med enkelte sekundære tilføjelser.
438 Note 51. Til afskriften af den gamle fortegnelse 
tilføjedes sekundært adskillige fornyelser fra 
1780’erne op til 1819.
459 LA. Sjællandske retsbetjentarkiv. Kalundborg by
foged, F. Auktionsprotokol 1722-57. Auktion 10. 
sept. 1734, s. 233. Samlet indtægt 53 rdl. 9 mk.
460 Jfr. note 459. Auktion 17. marts 1749, s. 338. Sam
let indtægt 82 rdl. 5 mk. 14 sk.
461 Auktionen 11. sept. 1755 er ikke indført i auktions- 
protokollen, men ses sammen med specifikationen o. 
1754 over kirkernes ligstene (note 451). I kirkeregn
skabsbogen (note 51, s. 684) opgøres den samlede 
indtægt til 67 rdl. 2 mk. 4 sk.
462 Konditionerne anførtes 1734 og 1749 i selve auk- 
tionsprotokollen, jfr. note 459 og 460.
463 Jfr. Vibeke Michelsen: Genbrug af gravsten, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller,
1983, s. 181-197.
464 Auktionen 1770 er kun anført i kirkregnskabsbo- 
gen, jfr. note 51, s. 967.
465 Jfr. note 459. Auktionsprotokol 1793-1809. Auk
tion 1. nov. 1805, s. 712, og Auktionsdokumenter 
1802-1806.
466 Jfr. note 459. Auktionsprotokol 1813-23. Auktion 
22. juli 1818, s. 117, og Auktionsdokumenter 1814-21.
467 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens Korre
spondancesager 1805-25. Proklamation 1812 efter kgl. 
bevilling om års og dags varsel for ligsten og be
gravelser i Vor Frue og Olai kirkegårde, aftrykt i Al- 
tonaischer Mercurius 26. marts 1812.
468 Jfr. note 458, s. 741, 879, 891, 901.
469 Noterne 51, 197 og 52.
470 Trap 1. udg.
471 Noterne 235 og 75.
472 Note 75 og NM2. Korrespondancearkivet. Den
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tegnede plan 16. nov. 1978 over nyplaceringen blev i 
store træk fulgt.
473 Indb. 27. april 1978 ved Vitus Nielsen. NM2. Kor
respondancearkivet.
474 I modsætning til den overleverede indskrift, jfr. 
note 329, har Dansk Biografisk Leksikon, 3.udg., 
dødsdatoen 20. juni. Jfr. i øvrigt Jul i Kalundborg 
1946, s. 8f.
475 Jfr. Jensen: Gravsten I, 251f. En nær parallel til
hørende samme gruppe findes i Kongsted kirke, DK. 
Præstø s. 542 med fig. 10.
476 1926 noteredes, at stenen var henlagt uden for kir
ken mellem sten, som var optagne af kirkegulvet ved 
sidste istandsættelse, men det fremgår ikke, hvorvidt 
Gyldenstjernes sten var en af disse (jfr. note 477). 
Sml. Susanne Vogt: Skiftet efter Peder Gyldenstierne 
til Timgård, i Hardsyssels årbog 1992, s. 105-23, og 
samme: Knud Pedersen Gyldenstierne og nemesis, i 
Heraldisk Tidsskrift, bd. 7, nr. 70, 1994, s. 471-78.
477 Jfr. note 454. Det vides her, at stenen var blevet 
fundet i jorden i nærheden af kirken.
478 Jfr. H. Hjorth-Nielsen. Danske Prokuratorer,
1935, s. 212. Lind var ejer af en ejendom i området 
ved den gade, der nu betegnes »Lens Banke«, jfr. Jul i 
Kalundborg 1970, s. 20.
479 Jfr. gavebreve 1741 og 1772, afskrevet i bybeskri
velserne (note 428, s. 181, 184 og note 452, s. 145, 
147).
480 Jfr. note 453 og 454.
481 Jfr. note 468 og 51.
482 Jfr. note 326 og 51. Gavebrevet afskrevet jfr. note 
428, s. 182 og note 452, s. 145.
483 Note 51. Jfr. H. F. Feilberg: Peter Jensen Feilberg 
og Jens Pedersen Feilberg. Priviligerede Farvere i Ka
lundborg, i ÅrbHolbæk 1943, s. 92 - 116, og Kalund
borgs Historie, 3, s. 452, samt Jul i Kalundborg 1973, 
s. 4f. Se også C. Nyrop: Danske farvere, 1900, s. 166.
484 Hun underskriver sig ved auktionen over Baggers 
bøger 1695 Margreta jfr. note 459. Auktionsprotokol 
1683-1702. Auktion 7. marts 1695. Bøgerne blev me
get pietetsfuldt solgt »paa det at de ei af møll skulle 
forderfuis og till intet blifue.«
485 Jfr. note 428, s. 179, og note 452, s. 143.
486 Jfr. note 51, s. 21, og note 289, s. 193f.
487 Note 51 og 289, s. 194f.
488 Jfr. Jul i Kalundborg 1979, s. 6.
489 Jfr. note 460 og 51, s. 529.
490 Jfr. I. C. L. Lengnick: Genealogier over adelige og 
borgerlige Familier 1844-47, Familien Fuglede, og Jul 
i Kalundborg 1971, s. 5, 1966, s. 9, samt Kalundborgs 
Historie, 1, s. 291.
491 Versets omtale af »Baggers Stamme« er en hen
visning til de børn, som Karen Hansdatter Holm 
havde med sin første mand, Jacob Jacobsen Bagger, 
rektor i Kerteminde og sognepræst til Hvirring i 
Skanderborg amt, †1717. De havde sammen den om

talte datter, †1721, og den nævnte tilbageværende 
søn, Jacob Jacobsen Bagger, født 25 uger efter fa
derens død, senere sognepræst i Skamstrup, i Hage
sted og sidst i Kundby, Holbæk amt, g.m. Cathrine 
Hedvig von Aspern, en broderdatter til Jacob Fre
derik von Aspern (†lukket begravelse nr. 17). Jfr. Wi- 
berg: Præstehist.
492 Jfr. note 322, s. 64f. Gentaget i den på disse noter 
baserede bog (note 452, s. 120).
493 Jfr. note 51, s. 601. Ej heller ved hans anden hu
strus begravelse 1749 er en sten nævnt (note 51, s. 
552).
494 Jfr. note 51, s. 22, 623. En alternativ forklaring kan 
være, at stenen allerede 1734 var blevet lagt over 
Anne Cathrine Jensdatter, men i så fald er det mærk
værdigt, at den ikke nævnes ved de senere begravel
ser, ligesom Anne Cathrine Jensdatters begravelse 
heller ikke optræder i kirkeregnskabsbogen.
495 Note 51. Ligesom i den gamle kirkeregnskabsbog 
er det ikke specielt angivet, at stenen lå på S. Olai 
kirkegård.
496 Billedhuggeren ses ikke i Weilbach: KunstLeks. el
ler i tilsvarende tyske værker.
497 Jfr. Dansk Biografisk Leksikon 3. udg., red. Sv 
Cedergreen Bech og H. Hjorth-Nielsen: Danske Pro
kuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869, 1935, s. 
205, 388.
498 Jfr. note 473, hvor særstillingen bemærkes.
499 Lengnick: Stamtavler (note 490).
500 Jfr. Kalundborgs Historie, 1, s. 291, og Jul i Ka
lundborg 1966, s. 9.
501 Jfr. Jul i Kalundborg 1971, s. 3f. Det hævdes her 
også, at Anders Faaborgs første hustru Elisabeth Mil
ling udover at være datter af Rasmus Iversen skulle 
have Hans Hansen Qvist ((†)gravsten, nr. 4) som 
morfader. Ingen af Rasmus Iversens hustruer synes 
dog at være beslægtet med Qvist eller dennes jævn
aldrende hustru Maren Sørensdatter.
302 LA. Kalundborg Købstad. Korr.sager for inspek
tionen for de offentlige stiftelse 1805-69. Div. år.
503 Jfr. Danske Patriciske Slægter, IV, 140, og Jul i 
Kalundborg 1971, s. 5.
504 Jfr. note 322. I stedet for to børn angives her seks i 
afskriften.
505 Jfr. Dan Lund: Lidt om Kalundborg nedlagte La
tinskole, II, i ÅrbHolbæk 1937, s. 130.
506 Jfr. note 452, s. 56f., 141. Se også Henrik Larsen: 
Kalundborg By og Omegn i Fortiden, i ÅrbHolbæk
1936, s. 137, og note 507, s. 44f.
507 Jfr. J. S. Møller: Lindegaarden i Kalundborg, dens 
Historie og dens Ejere, i ÅrbHolbæk 1941, s. 52.
508 Mandtalslisten 1645, i ÅrbHolbæk 1978-79, s. 
35f., nr. 749-54, Ejendom nr. 105, 167, 182.
509 Inger Stig Hansen: Efterskrift til Mandtalslisten 
1645, i ÅrbHolbæk 1978-79, s. 85f.
510 Hvorfor Ole Rømers fader er begravet i Kalund
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borg står ikke klart. Hans ejendom i Århus brændte 
1659, og 1662 blev Ole Rømer indskrevet på Køben
havns Universitet. 1666 havde enken en ny ejendom i 
Århus, som hun solgte 1675, jfr. Aarbøger udg. af 
Historisk Samfund for Aarhus Stift, XXXVII, Århus 
1944, s. 1.
511 Jfr. note 512, note 459, nr. 816f. og Jul i Kalund
borg 1972, s. 13.
512 Jfr. E. Marquard: Nogle Aktstykker vedrørende 
Kalundborg By i ældre Tid. IV. »Fortegnelse paa hues 
som er bekost paa sl. Thommes Bonnums begraffu- 
else«, i ÅrbHolbæk 1927, s. 132-35. Fortegnelsen om
fatter en nøje redegørelse for udgifterne til begravel
sen. Den er angiveligt dateret 1666, selvom Thomas 
Bonnum døde allerede 1650.
513 Jfr. PersHistT. 8. rk., 6. bd., 1927, s. 244.
314 Amundin anfører (note 416) dog dødsåret 1627. 
Antagelig er det en fejllæsning for 1677, idet Jens Jen
sen stadig var i live 1676, da messehaglen foræredes 
til kirken, men derimod omtales som salig, da hans 
søn 1680 blev indsat i sakristiet (note 51).
515 Jfr. note 416. Herfra medtaget i HofmFund. (note 
289).
316 Lauritz Thomasen var 1645 14 år (jfr. note 340, nr. 
819). Ifølge Chr. Waagepetersens afskrift fra auk- 
tionsprotokollen døde han før 1682 (NM2. Korre
spondancearkivet) .
317 Rasmus Hansen Væver havde 1645 tre sønner, 
Hans Rasmussen 7 år, Niels Rasmussen 1½ år og Jens 
Rasmussen 9 år (note 459, nr. 119-24). 1682 var der 
skifte efter Karen Mortensdatter, 1683 efter Hans 
Rasmussen selv. Enken Ingeborg Jensdatter havde da 
fire sønner, Rasmus, Jens, Niels og Hans.
518 Niels Trudsen var 1645 10 år (note 459, nr. 293).
319 Jfr. Jul i Kalundborg 1964, s. 11, 1969, s. 13. Hos 
Algreen-Ussing (note 114, s. 116) er Maren Lauritz
datter fejlagtigt omtalt som enke efter en Jens Nielsen 
Hesselberg. Hun var, som det fremgår, søster til Jens 
Lauritzen Hesselberg og enke efter Jens Nielsen Bitz
holt.
320 Jfr. note 416. Amundin noterer navnet Mads i ste
det for Michel, måske på grund af en sammenblan
ding med Mads Gynges gravsten, der da lå i S. Olai 
kirke.
321 Jfr. note 289, og Johan Jørgensen: Bogsamlinger i 
Kalundborg i slutningen af det 17. århundrede, i Kir- 
kehistSaml. 7. rk., 4. bd., 1961, s. 367.
322 Måske identisk med en Jens Nielsen Samsing, 
*1647, †1713.
323 Denne Peder Fuglede optræder ikke hos I. C. L. 
Lengnick: Stamtavler. Familien Fuglede, idet han 
næppe er identisk med Peder Hansen Fuglede, sogne
præst i Værslev-Jordløse 1728-60, *1700, †1760 (fader 
til Niels Fuglede, jfr. gravsten o. 1711, nr. 12, genan
vendt 1749 og 1793). Måske har stenen ligget over 
Peder Hansen Fugledes fader, Hans Fuglede til Ag-

gersvold, *1666, g.m. Maren Trellund, †1721, ifald 
den noget usædvanligt benævnes med sønnens navn? 
Den ringe størrelse og vurdering kunne dog tyde på, 
at der er tale om en barneligsten.
324 Måske et barn af Hans Jensen Bay, overformyn
der, †1717 i Ringsted, g.m. Apelone Pedersdatter, 
†1748 i sit 67. år.
525 Jens Riber levede endnu 1716, jfr. Johs. C. Jessen: 
Kalundborg skolevæsens historie indtil 1850, i Årb
Holbæk 1954, s. 23.
526 PersHistT. 8. rk., 5. bd., 1926, s. 279, 287f.
327 Jfr. note 51, note 452 og note 289.
328 Jfr. Jul i Kalundborg 1977, s. 6, og note 452, s. 74.
329 Jfr. note 321, s. 30f., note 452, s. 144 og note 289, 
s. 194f.
530 Jfr. Jul i Kalundborg 1964, s. 14.
331 Jfr. Jul i Kalundborg 1971, s. 3f.
332 Jfr. note 430, og PersHistT. 3. rk., 5. bd., 1926, s. 
199.
533 Jfr. note 51, s. 22, 649, 656, 663 og note 451.
534 Jfr. bl.a. Jul i Kalundborg 1957, s. 3f. og 1981, s. 
11.
535 Jfr. note 458, s. 100 og note 51.
336 Skødet findes i LA. Pastoretsarkivet. Kirkeinspek
tionens korr. sager 1805-25 og div. ældre sager fra 
rådstuen.
537 Jfr. note 452, s. 74 og PersHistT. 1955, s. 84.
538 Jfr. note 51, s. 856, 857 og note 458, s. 18.
539 Såvel købet af ligstenen som hustruens begravelse 
er anført sammesteds i kirkeregnskabsbogen, jfr. 
note 51.
540 Jfr. note 460 og note 51.
341 Der er grund til at antage, at den Jens Hansen La
defoged, der 1721-22 betalte stoleleje for sin hustru 
Anne Pedersdatter, og som 1734 begravedes på kirke
gården med alle klokkerne og lysene, er identisk med 
købmand Jens Hansen Barfred. Dels kaldes Jens La
defogeds enke 1751-52 mad. Barfred, dels bliver 
gravstenen åbnet ved Jens Barfreds enkes begravelse 
1754, dvs. den lå der i forvejen, hvilket passer med, at 
der o. 1754 noteres en sten på kirkegården tilhørende 
Jens Ladefoged, købt på auktionen 1749. Jfr. note 51, 
s. 47, 63, 199, 599, 607. Købet ses ikke i auktionspro- 
tokollen, men det er der andre eksempler på. Imod 
taler kun, at indb. 1759 (note 416) opfører Barfreds 
dødsår som 1724, men denne indberetnings oplys
ninger om de begravedes data har ved flere lejlig
heder vist sig at være ukorrekte.
542 Jfr. note 416. Knuths dødsår er fejlagtigt angivet til 
1749.
543 Jfr. note 458, s. 138, 155. Også 21. jan. 1795 blev 
der begravet en madam Baastrup på Vor Frue Kirke
gård!
544 Jfr. note 483 og note 428, s. 259.
545 Jfr. Jul i Kalundborg 1981, s. 9.
346 Jfr. I. C. L. Lengnick: Stamtavler (jfr. note 490).
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Familien Fuglede, og Jul i Kalundborg 1971, s. 6.
547 Jfr. note 322. Algreen-Ussing (note 452) anfører 
dødsdatoen 21. april.
548 Note 416. Dødsåret angivet til 1757 i modsætning 
til note 51, s. 736.
549 Det kan næppe være en enke efter degnen Hans 
Lund. Han var gift med Christiane Schmidt, som 
døde 9. jan. 1776, og han døde selv en måned efter.
550 Se i øvrigt s. 3201f. med note 213 og 51.
551 Note 51 og 197.
552 Jfr. PersHistT. 7rk., 4. bd., 1920, s. 99.
553 Jfr. note 51. 1772 repareredes en »klap« bag altret 
med sadelmager- og smedearbejde, hvilket eventuelt 
kunne være en hentydning til den lem, der kan have 
dækket begravelsen (sml. †lukket begravelse nr. 14) 
men kan også være præstens sædebræt (sml. s. 3173).
554 Jfr. note 51, s. 594, 602. Afskrevet jfr. note 128, 
452.
555 Jfr. PersHistT. 7 rk., 4. bd., 1920, s. 94.
556 Jfr. note 51, s. 349, 352-54 og note 458.
557 Jfr. note 214 og 51.
558 Jfr. Anna Myrhøj: Jomfru Rabens Gaard, i Årb
Holbæk 1962, s. 62-66.
559 Bidrag til Kallundborg Historie VI, i Kallundborg 
Avis 1857.
560 Jfr. PersHistT. 7. rk., 4. bd., 1920, s. 93f. og Jul i 
Kalundborg 1981, s. 8.
561 Oplysninger om de begravede personer og skødet 
1695 stammer fra overdragelsen til familien Raben 
1738, jfr. note 51, s. 352-54.
562 Oplysningerne om Anna Hansdatters armod og 
datterens afvisning af betalingen stammer fra over
dragelsen 1738, jfr. note 51.
563 Jfr. note 459. Auktion 2. dec. 1737.
564 Jfr. Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. og Adels- 
årbogen XLVI, 1929, II, 242f.
565 Jfr. PersHistT. 2. rk., 6. bd., 1891, s. 76.
566 Jfr. noterne 326, 482, 442, 416 og 51.
567 Hustruen Anna Elisabeth Lønborg var død samme 
år og åbenbart nedsat i familiebegravelsen uden be
regning. To af Paludans børn, som 1760 og 1763 blev

begravet »inden for kirkedøren« (dvs. i familiebegra
velsen?), betaltes der derimod hver 2 rdl. for, jfr. note
51.
568 Jfr. note 51, broderens levnedsbeskrivelse s. XXII.
569 Jfr. PersHistT. 2. rk., 4. bd., 1889, s. 28. En for
bindelse til rådmand Unruhs hustru, Margrethe Eli
sabeth von Aspern, har ikke kunnet konstateres (jfr. 
†gravsten nr. 57).
570 Jfr. note 452, s. 122 med note 24. 1803 betaltes 2 
rdl. for at begrave Dr. Voigts kone i jorden på Vor 
Frue kirkegård (note 458).
571 Jfr. Jul i Kalundborg 1945, s. 26-28.
572 Registreret dér 1856, jfr. note 322 og 452.
573 LA. Kalundborg rådstue. Bilag og antegnelser 
vedr. Kalundborgs offentlige stifteisers rgsk. 1815-17.
574 Jfr. PersHistT. 7. rk., 1920, 4. bd., s. 94 og J. S. 
Møller: Lindegaarden i Kalundborg. Dens Historie 
og dens Ejere, i ÅrbHolbæk 1942, s. 16.
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Fig. 237. Kirken set fra sydøst, fra fjorden. Chr. Reinau, Kalundborg, fot. o. 1900. - The church, seen from the 
south-east, from the fjord.

THE CHURCH OF OUR LADY
ENGLISH SUMMARY

Historical background (pp. 3017-19). The church, 
which according to Peder Olsen (†1570) is said 
to have been devastated by a fire in 1314, is men- 
tioned for the first time in 1400. Consecrated to 
Our Lady, the Virgin Mary, it possessed at least 
five altars in addition to the high altar, dedicated 
respectively to St. Anne, St. Erasmus, St. Ger
trude, the Holy Cross, and the Body of Christ. 
In his Danish topography of 1654 J. L. Wolf 
writes that the central tower is consecrated to 
Our Lady, and the adjacent towers are called 
after St. Gertrude, St. Mary Magdalene, St. 
Anne, and St. Catherine. This tradition possibly 
in part reflects the position of the medieval altars

which disappeared after the Reformation in 
1536.

Book-keeping records preserved from 1614 
onwards show that innumerable repairs were 
carried out to these very towers. The church 
was modernised in 1820-22, but the central 
tower collapsed only a few years after - in 1827, 
and was not rebuilt until the extensive restora
tion in 1867-71. The present appearance of the 
church goes back to a re-restoration undertaken 
in 1917-21.

Surroundings (pp. 3020-27). The church is in- 
timately linked with Kalundborg, whose strate- 
gic position at the head of the deep fjord on the

Danmarks Kirker, Holbæk amt 220
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west coast of Zealand made it a natural focal 
point for the Crossing to Jutland. The naval levy 
assembled here in what was called ‘Hærvig’ 
(army bay), and according to the chronicler 
Saxo (c. 1200) the harbour was rid of pirates and 
fortified about 1170 by the powerful nobleman 
of Zealand Esbern Snare. This initiative should 
be seen in the light of Valdemar I the Great’s 
naval base at Vordingborg in Southern Zealand, 
and Bishop Absalon’s stronghold at Havn, now 
Copenhagen.

Kalundborg was built on a mound (200x300 
m), two sides of which were originally bounded 
by marshy ground, and the third to the south 
overlooked a small natural harbour, sheltered by 
the long sandy neck of land called Gisseløre (fig.
3). East of Kalundborg or the ‘high-town’ there 
was the lower town, a quarter known as Kor
del, with roots going back to a fishing harbour. 
Kordel was probably of earlier origin than the 
high-town and its parish church †St. Olai stood 
on the west spur of the mill bank.

Opinions differ on the subject of Kalund- 
borg’s earliest topography. According to older 
hypotheses the high-town was founded by Esb
ern, who built a stronghold both to the west and 
east of the town itself, whose church and three 
parallel streets (Adelgade, Præstegade and Mun
kesøgade) were believed to be the layout of a 
collective project. More recent investigations 
(Hertz) attribute only the west keep (ruins exca- 
vated 1907 ff) to Esbern, whereas the east keep 
which later became Kalundborg castle was 
probably not built before about 1300. Therefore 
the mound on which Kalundborg stood may, in 
its first phase, have had the character of an outer 
ward and pitch for soldiers’ tents, which later 
gradually developed into a permanent urban 
community. About 1240 Kalundborg was al- 
ready the third largest taxpayer among the 
towns of Zealand, and following the pacifica- 
tion of the country Kalundborg would have cer- 
tainly grown rapidly. The church, judged on the 
basis of stylistic reassessments, may well have 
been built in the period 1200-25. It perhaps re- 
placed a †wooden chapel on the site.

Valdemar Atterdag’s conquest of Kalundborg

in 1344 brought renewed prosperity to the 
town, which had otherwise been subject to 
changing hands since the death of Esbern 
Snare’s daughter Ingeborg in 1267. Gradually 
the importance of the west stronghold dimin- 
ished in favour of the Castle which was within 
easier reach of the wharf serving modern deep- 
draught ships. The palisades enclosing the town 
were succeeded by ring-walls c. 1360; by this 
time, at the latest, the fens to the north were 
stemmed into a lake (the Munkesø), and defence 
works of ditches were established round the pe
rimeter of the town and its fortifications (fig. 4). 
Kalundborg still preserved this general appear- 
ance in the oldest town map (fig. 5).

In the late Middle Ages, Kalundborg was of- 
ten chosen as the seat of important national as- 
semblies, and this status was reflected by the 
buildings around the church, among which 
were the town hall and brick-built residences for 
the king, bishop, clergy, and guilds. The re- 
mains still exist of houses built c. 1400 for the 
bishop of Roskilde on the north side of Adel
gade (fig. 17), opposite the little triangular 
market-place east of the church. Moreover, no. 
23 Præstegade (cf. figs. 6, 22-23) our best pre
served medieval town house was built in the 
1480s, and it became the benefice of the incum- 
bent of St. Gertrude’s altar.

The Reformation in 1536 reduced the medie
val priesthood, but the brick house in Præste
gade continued to serve as a parsonage, at peri- 
ods together with a large property, Lindegår
den, west of the church. (Lindegården now 
houses the Kalundborg Museum of Local His
tory). For a long time schooling was also closely 
connected to the church (cf. the churchyard 
buildings), and likewise poor relief foundations 
built almshouses close to the church; for exam- 
ple along Adelgade abutting the churchyard’s 
north wall. With the wars of the 1600s a slump 
set in, symbolised at Kalundborg by the de- 
struction of the castle during the Swedish occu- 
pation of 1658-60. The high-town, however, 
whose municipal privileges extended to the hub 
of trade at Kordel, continued to be the seat of 
the town council and from 1539 until 1854 the
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former bishop’s palace served as the town hall.
After the major restoration of the church in 

1867-71 works began on the clearance of the 
church’s precincts in keeping with the spirit of 
the times: to remove neighbouring properties 
which ‘concealed and disfigured the splendid 
church’. In 1872 a parking place to accommo- 
date vehicles was made west of the church in a 
former garden (figs. 7, 112), and in 1898 a num- 
ber of properties east of the church were pulled 
down (figs. 8, 10) to make way for a public gar
den; in 1953 the latter was turned into a formal 
garden (fig. 31) designed by C. T. Sørensen. In 
1962 the last remnants of post-medieval build- 
ings north of the churchyard disappeared. Yet, 
in spite of many changes, the original structure 
of the high-town is still perceptible (fig. 2), just 
as it possesses medieval brick-built houses in 
considerable number compared with other Dan- 
ish towns.

The churchyard (pp. 3027-34) is first men- 
tioned in records in 1441 but it is undoubtedly 
contemporary with the church. With the excep- 
tion of diverse post-medieval repairs and the en- 
tire north wall (rebuilt in 1963 on the old foun- 
dations) the boundary walls of large medieval 
bricks date from the 1400s or before (figs. 6, 
12-16). A row of angular footing ashlars sug
gests that earlier the enclosure was more poly
gonal in shape (cf. fig. 11); in which case the 
most easterly part of the south wall, and the 
northernmost part of the west wall must have 
been straightened when the tithe barn and mor- 
tuary were built adjoining them c. 1500.

In their present form the three gates leading 
into the churchyard are of recent date. The east 
gate from about 1900 is the oldest (fig. 17), the 
renewal of the west gate occurred in 1927 (fig.
19), and the north gate was installed in 1963. 
Through book-keeping records it is possible to 
follow variations in the number and position of 
gateways back in time to the beginning of the 
17th century when there were five, of which the 
north-east and east gates remain in the same 
place. Records also mention †grating over 
brick-lined pits (fig. 21) to prevent livestock 
from straying into the churchyard.

Buildings in the churchyard (pp. 3034-43). Two 
late medieval buildings dating back to about 
1500 are preserved in the south-east and north- 
west corner of the churchyard: the tithe barn 
(now the parish hall), and the school and pres- 
bytery (now the mortuary). The tithe barn (figs. 
22-26) is mentioned in records in 1444, but the 
present building would not pre-date c. 1500. It is 
of medieval red brick with north and south 
gable-ends enriched by brickwork recesses in 
the manner typical of the area. The barn is en- 
tered by a door in each of these gable walls. 
After the Reformation and until 1739 the build
ing served as the premises of the Latin school. 
Traces of †murals on the inner face of the gable 
walls above show that there were once rooms in 
the loft. When the Latin school was discontin- 
ued here, the building served as a stores and 
coach-house for a succession of merchants. In 
1906 the tithe barn was handed over to the Na
tional Museum, and it underwent a major resto
ration when the church was re-restored in 
1917-21 (architect: Andreas Clemmensen). In 
1973-74 the interior was rebuilt with rooms for 
parish activities (architect: Marinus Andersen).

The mortuary (figs. 27-29) has probably been 
built by the same master-builder who was at 
work in the 1490s on the large pilgrimage 
church in Holmstrup (p. 1803). The medieval 
red-brick building with east/west gables en
riched with recesses originally served as a com- 
bined school and presbytery of the type found in 
several towns (Næstved, Roskilde, Odense). 
The windows and early measured drawings 
(fig. 28) reveal that it was a two-storey building, 
in which the first storey accommodated the 
schoolroom entered from the churchyard. The 
presbytery was in the second storey with access 
from an †external gallery, whose traces are still 
discernible on the south wall. After the Refor
mation the building was used by the rector of 
the Latin school, which gave rise to the name 
‘the rector’s house’. When the Latin school was 
discontinued in 1739 the building was reconsti- 
tuted as a charity school (‘The Danish School’, 
cf. fig. 3), but after the educational reform of 
1814 it was further demeaned and became one of

220*
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the poor-law authority’s crowded almshouses 
(figs. 33, 111-12). It was restored in 1877 (Vil
helm Tvede) and turned into a mortuary, 
whereby the floor division between the two 
storeys was demolished.

THE CHURCH

Earlier research (pp. 3045-49). With its five tow
ers this unique church has always been an object 
of research and engendered an extensive body of 
literature (cf. p. 3264 and notes). Yet, apart from 
a number of guidebooks, few monographs have 
been written. The first by J.J. A. Worsaae and 
Heinrich Hansen was published in 1860. The re- 
restoration of 1917-21 gave rise to the treatise in 
Danish and English by Mogens Clemmensen and 
Vilhelm Lorenzen (1922). In 1960 Mogens Bencard 
published an article under the auspices of Co
penhagen University, and in 1992 Hugo Johann
sen and Marie-Louise Jørgensen described the 
church (now including its furniture and fittings) 
in the fourth volume of the latest urban history 
(Kalundborgs historie, edited by Tore Nyberg 
and Thomas Riis).

The dating of the church has long been con- 
sidered indisputable and a tradition which 
evolved about 1600, on the basis of Saxo’s 
chronicle, laid down that it was founded in 1171 
at the order of Esbern Snare. Architectural his- 
torians of a later era found the tradition con- 
firmed by elements of kinship between this 
church and other examples of early brick archi- 
tecture in Denmark, and Clemmensen dated the 
church to the period 1170-90. Vilhelm Wanscher 
opposed this view in his history of architecture 
published in 1929, and he compared the visual 
effect of the building with Frederick II’s Castel 
del Monte (c. 1240) in Apulia. However 
Wanscher’s often controversial and fanciful the- 
ories found no support. The latest to cast doubt 
on the traditional dating (Johannsen 1989 and 
1992) suggests that the church was built at the 
earliest after the turn of the century and Esbern’s 
death in 1204.

Scholars have devoted far more interest to the 
question of what might be its architectural pro-

totypes. Niels Laurits Høyen, pioneer of re
search into Danish medieval art and architec
ture, made a number of important notes and 
drawings already in 1832 (figs. 32-33), and he 
was later to play an important role as adviser to 
Vilhelm Tvede, who undertook the major resto
ration in 1867-71. Høyen and his students saw 
the church’s prototypes in the Byzantine tradi
tion which, for example, also characterised the 
church of St. Lars in Visby on the island of Got
land. Likewise, the theory that oriental arche- 
types were the source is further developed by 
Kinch (1900), and especially by Vilhelm Loren
zen (1922) who, apart from references to Byzan
tine and Armenian architecture, drew attention 
to eastern inspiration in western Europe (Ger- 
migny-des-Prés, Milan’s San Satiro, Venice’s 
San Marco). The true model was perhaps a van- 
ished centralised church in Milan, a hypothesis 
which had undoubtedly been coloured by Mo
gens Clemmensen’s ongoing studies in the sty- 
listic links between Lombardic and Danish ar
chitecture in brick (‘La parenté entre les archi- 
tectures en briques lombarde et danoise’, Mem- 
oires de la société royale des antiquares du nord, n.s. 
1920-25, pp. 137-90). A late offshoot of the By
zantine theory is Mogens Bencard’s reference 
(1960) to Russian wooden architecture. The pos- 
sible significance of timber buildings had previ- 
ously been discussed in the present context by 
Strzygowski (1918), Clemmensen (1922) and Bugge 
(1945).

As far back as 1860 Worsaae placed emphasis 
on less remote parallels such as the centrally 
planned churches built by local magnates at 
Bjernede in mid Zealand and at Torsager in 
Djursland, east Jutland. J.B. Løjfler (inspired by 
Friederich Adler and Heinrich Otte) suggested 
the demolished Marienkirche at the Harlunger 
Berg, near Brandenburg, and in 1925 Richard 
Haupt singled out Vietlübbe in Mecklenburg. 
The former pilgrimage church with four towers 
near Brandenburg represented a current trend in 
common with the group of five towers above 
the Crossing in Tournai which C.M. Smidt 
(1928) included. Precisely these characteristic 
multiple towers seen, inter alia, in churches dat
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ing from the period 1200-25 in the Rhineland 
(Limburg an der Lahn, Gelnhausen) were re- 
ferred to by Johannsen (1989, 1993).

The fortification theory represents another 
line of interpretation. Løffler construed the bifo- 
ria of the outer towers as embrasures and saw 
the church as part of Esbern Snare’s fortification 
of Hærvigen (‘army bay’). The German archi- 
tectural historian F. Seesselberg (1897) went even 
further, and embellished the towers with crenel- 
lations (fig. 34) - a theme developed further and 
independently by the Swedish scholar Emil Eck
hoff (1899, 1904). Irrespective of the faet that 
these theories could be rejected by sound argu
ments (Blom 1895, Løffler and Mackeprang 1902), 
they have continued to survive, and have been 
uncritically repeated by later writers. For exam- 
ple, Seesselberg’s inventive drawings continue 
to be used in the selected German literature (Un- 
termann 1989).

Interest in the symbolical value of architectu- 
ral forms has influenced recent interpretations 
and found expression in the writings of a large 
number of scholars, beginning with Anders 
Bugge (1945), who saw a parallel between the 
tower-adorned church and Romanesque cen- 
sers, which alluded to Celestial Jerusalem (Rev- 
elations 21).This theme has most recently been 
taken up by Johannsen (1989 and 1992) who also 
points out the possible inspiration of other ec- 
clesiastical prototypes (The Temple of Solo
mon, The Church of the Holy Sepulchre and 
churches dedicated to the Virgin).

The measurements and proportions of the 
church have been studied to a lesser extent. Ac
cording to Wanscher (1929) the master-builder 
chose now the Greek foot (33 cm), now the 
Carolingian foot (32.5 cm), whereas Johannsen 
(1989) analysed the ground-plan on the basis of 
an unidentified unit of measurement: 30.75 cm 
(one twentieth of the height of the granite 
columns). The ground-plan seemed to be based 
on this module (fig. 36) and composed in a de- 
sire for the structure of the building to be gov- 
erned by geometry as well as arithmetical pro
portions, the latter corresponding to music’s 
harmonic overtones. This analysis appears to be

confirmed in principle by the inside circumfer- 
ence of the nave which amounts to 144 units - 
agreeing with Celestial Jerusalem’s measure
ment.

ARCHITECTURAL DESCRIPTION

Plan and elevation (page 3051). The church is a 
centralised building, its nucleus is the square 
nave, from which extend four arms of equal 
length with polygonal terminals, together 
forming a Greek cross. From this unique plan 
rises an equally exceptional elevation with five 
towers crowned by spires. The highest of these 
is the square central tower resting on great 
columns of granite in the middle of the nave, 
whereas the four outer towers over the ends of 
the transepts are octagonal. Plans and drawings 
made during the period 1820-1966 (pp. 3050-67) 
illustrate the architecture of the church.

Building phases (p. 3068). Examinations of the 
brick masonry 1917-21 showed that the church 
was probably begun in the east, and the poly
gonal terminations of the north and south arms 
added to existing toothing; and furthermore 
that the west portal’s projection had first been 
decided upon during the course of building 
works, whereas the north portal’s projection 
was contemporary with the earliest phase. 
Foundations came to light in the south transept 
(fig. 47) which revealed setting-out errors. Sub- 
stantial irregularities in the west part of the 
church tell the same story, possibly indicating 
the presence of a †wooden chapel?. Clemmensen 
considered the outer towers to be an addition; 
however, the elevation taken as a whole seems 
to represent the original project.

Materials and technique (pp. 3068-70). The 
brickwork is of large medieval bricks, so-called 
‘monks’ bricks’, laid in uneven ‘monk’ bond, 
viz. one header alternating with two stretchers, 
over a boulder foundation only 30-70 cm deep. 
The courses extend through the thickness of the 
wall, and in one or two places in 1917-21 traces 
of the original pointing were visible (fig. 60), 
and characteristic fluted bricks are preserved 
here and there. The main building material is
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supplemented by granite in the plinth, portals 
and columns.

The exterior (pp. 3070-85). The walls rise 
above a conspicuous plinth (fig. 64) of granite 
and brick, whereas the cornice (fig. 65), which 
may be a later replacement, consists of saw- 
tooth bonds alternating with smooth bonds. 
The church is entered through three portals, of 
which the one in the west and in the north re- 
spectively observe the symmetry of the plan, 
but the third in the east wall of the south tran- 
sept seems a compromise, made there in order 
to facilitate access to the church from the market 
square nearby. All three portals (figs. 54-56, 66- 
72) received their present appearance in 1917-21, 
and several features are reconstructions based on 
uncertain evidence. For instance, the granite 
jambs of the east portal may have once had 
columns, just as details of the corbie-stepped 
projections of the two other portals (figs. 70, 72) 
are scarcely authentic.

The church’s thirty-one windows are notable 
by virtue of the elegant and unusual moulding 
of their external corners (figs. 58, 73-76), re- 
created 1917-21 on the basis of firm evidence,
e.g. traces of windows walled-up at an early 
date overlooking the sacristy (fig. 104). The ex- 
ceptional point that the splayed sides of the west 
transept lack windows may indicate the exist- 
ence of a †manorial pew above the main en- 
trance.

The central tower is a complete reconstruct- 
ion dating from 1869-70 based on earlier illus
trations (figs. 38, 81 and 108), whereas the four 
outer towers are preserved - albeit with heavily 
restored details. For example all lights, includ- 
ing the curious biforium in the upper storey 
(fig. 57) were reconstructed in 1867-71. This 
also applies to the small pointed gables which 
encircle the outer towers. Prior to this restora- 
tion, pointed gables were only preserved on the 
east and west towers, and only the former was 
enriched by small blind niches - round-arched 
and with an infilling of zigzag brickwork (figs. 
33, 80). The lozenge-shaped putlog holes (figs. 
57, 61, 79), taken as evidence supporting the 
fortification theory, were presumably used for

suspended scaffolds when repairs were carried 
out, and their shape was simply a fashionable 
choice. Details of the original †central tower, 
whose walls were considerably thicker than 
those of the present one, can only be roughly 
estimated from old reproductions. A granite 
Capital (figs. 82,83) presumably comes from one 
of the tower’s biforia.

The interior (pp. 3086-96). The interior of the 
church (figs. 84, 89, 99) seems small compared 
with the lofty dimensions of the exterior, and 
since 1917-21 its red brickwork is once more ex- 
posed, the contrasting whitewash now only 
highlights the vaults and soffits of arches. How- 
ever, the chancel was whitewashed once more in 
1976 to enhance the altar-piece. Four splendid 
granite columns in the nave, the most striking 
elements of the interior, are commissioned 
work, possibly hewn from stone quarried in 
Scania (Skåne). They are about 6.15 cm tall in- 
cluding base (formed as an inverted cushion 
Capital), trapezoid Capital, and shaft made up of 
two monoliths each with a bead at the upper end 
which produce the characteristic shaft rings. 
When the columns were re-erected in 1868-71 
the most damaged elements were renewed, viz. 
three bases (fig. 87) and three parts of shafts (cf. 
figs. 85, 86a), whereas the rest were redressed 
and repaired with cement. The free-standing 
columns have counterparts along the walls of 
the nave in the shape of engaged brick columns 
which flank the surbased round-arched arcades 
of the transepts. The bases of the engaged 
columns, which vary in pairs (figs. 90-91, 94- 
95), were reconstructed together with their 
trapezoid capitals in 1917-21. Only the cone- 
shaped bases of the south arcade, and the var
iations on the north side (figs. 92-93) are pre
sumably authentic. In order to emphasise the 
liturgical axis the jambs of the east and west 
transepts’ arcades are enriched with recessed en
gaged columns (figs. 53, 88). During the resto- 
ration of 1917-21 a stair to the church loft was 
re-established in the south-east corner of the 
nave. Later this was demolished presumably for 
lighting reasons (cf. figs. 97 and 108) after the 
sacristy was heightened and new access gained
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to the church loft. The church was built with 
vaults, although only the barrel vaults of the 
transepts and the cloister vaults of the polygonal 
terminations are now preserved. The nave’s 
nine groin vaults were re-created in 1917-21 on 
the basis of earlier illustrations (figs. 38, 183) and 
traces in the brickwork; a †circular opening in 
the vault over the central bay was not reinstated.

Summary (pp. 3096-3100). The church, which 
has been described as ‘Possibly Denmark’s most 
outstanding contribution to European art’ (Ben
card), is an autonomous synthesis of several dif- 
ferent impulses. First and foremost, the un- 
known master-builder has been intent on cre- 
ating a unique house of God which would in
spire thoughts of Celestial Jerusalem, the dwell- 
ing of the blessed, in the image of the 
apocalyptic vision as it was perceived at the time 
of the crusades: a fortified city with spires and 
turrets. This was more easily portrayed in the 
imagery of liturgical works of art, but by trans- 
forming it into architecture, both the patron and 
the master-builder crowned Kalundborg with a 
magnificent shrine (figs. 31, 98 and 237) imbued 
with religious symbolism.

To accomplish the project, however, the mas- 
ter-builder turned to his knowledge of existing 
models and types in contemporary and earlier 
architecture. The four-column construction of 
the nave arranged after the pattern of five on 
dice (quincunx) has ancient antecedents in By- 
zantium and western Europe. The plan was of- 
ten used for castle- and palace chapels, for ex- 
ample local Danish variations in the time of the 
Valdemars (Bjernede, Torsager). Moreover, its 
combination with the cruciform shape, known 
from mausoleums since the time of the early 
Church, suggests inspiration from the most sa- 
cred Christian temple, the Church of the Holy 
Sepulchre in Jerusalem. Among the latter’s 
many copies perhaps the plan of two French ex- 
amples presents the closest parallels (Villeneuve- 
d’Aveyron, Ste Croix at Quimperlé). The clus- 
ter of towers, which more than anything else 
gives Our Lady’s the nature of a stronghold of 
God, is characteristic of numerous European 
basilican churches from about 1200 which have

a group of five towers above their Crossing 
(Tournai, Laon, Chartres, Limburg an der 
Lahn, et al.). This tendency is also seen in cen- 
tralised buildings (Marienkirche at the Harlun- 
ger Berg), but the positioning of towers over 
the ends of the transepts seems to be an inde- 
pendent feature decided upon by the master- 
builder, who created by this means an original 
composition inspired alike by palace chapels and 
the Church of the Holy Sepulchre.

On the other hand, technically and stylisti— 
cally speaking, the church is intimately linked 
with the brick architecture in Zealand in the 
time of the Valdemars. This applies to the treat- 
ment of building materials, which includes ex- 
ploiting the exceptional bearing strength of 
granite (cf. fig. 100). Likewise, not many details 
lack parallels within this group of early brick 
architecture. Especially noteworthy in this con- 
text is that an unknown stone mason (‘the 
Hvide family’s stone mason’) whose work is 
found, for example, in Fjenneslev church near 
Esbern Snare’s and Bishop Absalon’s ancestral 
home, has also been employed in Kalundborg 
(font, granite Capital).

This connection leads us to the question of the 
church’s dating, which has until now been based 
on Saxo’s information about Esbern Snare’s role 
as patron/builder. Renaissance historians ex- 
tended it to include the town and church - in 
addition to the castle. Dendrochronology and 
C-14 analyses of the few surviving relics of early 
timber in the church have not provided useful 
results in relation to dating, therefore the stylis— 
tic method has to be continued. The link with 
Fjenneslev is important in this context since it 
discloses the same source of craftsmen and circle 
of patrons: the stone mason who carved the 
cone-shaped bases for the secondary manorial 
gallery. A recent investigation of the Fjenneslev 
gallery dates it to the years shortly after 1200, 
viz. probably after the death of Esbern Snare in 
1204. The dating of Our Lady’s Church to the 
period 1200-25 is supported by details such as 
the corbie-stepped projections of the portals, the 
Gothic shaft-ring ornament on granite columns, 
and ultimately the group of towers encircled by
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pointed gables which bring to mind the late Ro- 
manesque churches of the Rhineland. If so, the 
church would have been built by Esbern Snare’s 
daughter, Ingeborg, who inherited Kalundborg 
and took up residence there together with her 
husband, Peder Strangesen. The motives for 
building a church of such unprecedented mag- 
nificance can only be surmised. In spite of its 
formal resemblance to castle and palace 
churches it has not been conceived as an exclu- 
sive manorial church but rather as a place of 
worship for the urban community which from 
the close of the 12th century thrived on the forti- 
fied castle rise.

EXTENSIONS AND ALTERATIONS

Sacristy (pp. 3100-3107). The oldest extension is 
probably the sacristy abutting the north wall of 
the chancel. Traces of a roof construction on the 
north wall of the chancel (figs. 102, 104) reveal 
that a low †extension (1250-1350?) has existed 
before the present sacristy was built c. 1400 in 
the form of a long one-storey building. Later, 
presumably c. 1525, an additional storey and loft 
were added, with access from the loft into the 
towers. The sacristy was heavily restored in 
1871 and again in 1917-21. The fabric is ‘monks’ 
bricks’. The interior divisions of the second sac
risty appear to have been altered during the 
course of construction, but the columned room 
(fig. 106) is preserved, together with the ‘real’ 
sacristy behind the north gable and a contempo- 
rary stair to the loft. Upon the addition of the 
second storey the old decorated cornice was 
kept intact, and a gable was erected, whose re- 
cessed enrichment (fig. 72) is related to the dec- 
oration on the tithe barn and mortuary.

†Porch, †north-east extension and †charnel-house 
(pp. 3107-08). In the later Middle Ages the east 
portal became the main entrance to the church; 
sometime during this period a porch was added 
to it but demolished in 1868. It is known from 
book-keeping accounts as well as early pictures 
(figs. 37-44, 81, 108 and 113) depicting a vaulted 
extension with an east gable enriched by re
cesses; the latter disappeared during repairs fol-

lowing the damage of 1827. Prior to 1614, pos- 
sibly already in the 1500s a narrow passage be- 
tween the sacristy and north transept was abol- 
ished for space reasons. The enlargement - elim- 
inated in 1867-71 (figs. 18, 37-44) - was 
connected with the church by means of round- 
arched arcades. A charnel-house for the bones 
from innumerable burials was built in 1707 by 
the north wall of the porch. The little building 
with a lean-to roof (cf. figs. 37 and 108) van- 
ished after 1827.

POST-MEDIEVAL REPAIRS AND 
RESTORATION

Detailed book-keeping records tell a tale of the 
financial burden of maintaining the fabric of the 
church during the 17th and 18th centuries (pp. 
3108-10), particularly because of the many re
dundant towers and their spires. The east and 
north outer towers, however, were used for 
bell-ringing after special belfries were added 
(figs. 40, 80). During this period the west and 
north portals each lost their corbie-stepped pro- 
jection, and instead received baroque archi- 
traves. Windows also underwent alterations, 
partly because some were enlarged and others 
bricked up (fig. 108), and partly as a result of the 
external stairs built to enable access to the many 
galleries in the restricted space of the interior 
(figs. 38-39).

Repairs and alterations 1820-22 (pp. 3110-12). 
At the beginning of the 19th century the general 
state of dilapidation became so pronounced that 
the removal of the towers was considered. 
However, sufficient funds were raised by public 
collection to enable modernisation to be carried 
out, primarily the addition of fifteen large, 
round-arched windows (figs. 39-42, 111). The 
drawings for these were probably the work of 
C. B. Hornbech, later architect to the court. 
Apart from the windows there are a number of 
neo-classical details which disclose the influence 
of the outstanding architect of the time, namely 
C. F. Hansen.

Collapse of the central tower 1827 (pp. 3112-16). 
On 7. September 1827 the central tower caved
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in. It was not a wholly unexpected catastrophe 
despite previous reassuring reports from the ex- 
perts. As far back as 1714 the north-east granite 
column had to be stabilised by iron rods after 
coming out of true. To begin with plans for re- 
building the tower were abandoned due to lack 
of funds, and the church was given a flat plaster 
roof over the nave (fig. 41). In this guise and 
with only four towers (figs. 80, 109, 111) it re- 
mained for a number of years until progressive 
dilapidation called for a solution to the problem.

Rebuilding of the central tower and the church’s 
major restoration 1867-71 (pp. 3117-29). The res
toration of the church was placed in the hands of 
architect Vilhelm Tvede, who had already sub- 
mitted plans and surveys in 1857 in preparation 
for the project (figs. 39-42). Heated discussions 
took place prior to the restoration ten years later 
over the advantages of diverse cut-price projects 
versus a full-scale restoration and rebuilding of 
the central tower. The latter solution was ener- 
getically promoted by Worsaae, who published 
reconstructions of the re-created church in his 
monograph of 1860 (figs. 112, 114). After assur
ances of financial support from the municipal 
council, and later from the State, Tvede pre
sented in 1863 the preliminary plans and draw
ings of his proposal (figs. 115-119), upon which 
the restoration of 1867-71 would be based. The 
project of 1863 was modified and altered on a 
number of points, however, after submissions 
by Høyen (since 1862 chairman of the special 
state commission for the inspection of 
churches), and as a result of discoveries made as 
works progressed. The principal element was 
the rebuilding of the central tower, this was not 
finally decided until the church’s restoration was 
underway (figs. 120-121). Apart from this, the 
windows and doors were renewed, the outer 
towers were restored with new lights, gables 
and spire. The granite columns of the interior 
were re-established, the nave was given vaults, 
and the engaged columns were regulated. 
Lastly, the sacristy was renovated, whereas the 
porch and north-east extension were removed.

Re-restoration 1917-21 (pp. 3130-32). The dis- 
covery in 1905 of recessed engaged columns in

the east and west arcades (fig. 88) set plans in 
motion for re-restoring the interior of the 
church. The project was carried out under the 
leadership of architects Andreas and Mogens 
Clemmensen, and involved the entire building. 
The aim was to re-establish more authentic de- 
tails on the basis of archaeological investigations 
of the brickwork, coupled with a better know- 
ledge of contemporary brick architecture. On 
the outside, doors and windows were reinstated 
accordingly, and likewise the interior’s engaged 
columns, a hitherto unknown turret stair, and 
the nave’s vaults; the interior was allowed to be 
exposed red brickwork, seconded by white- 
washed vaults and soffits of arches.

The present monograph includes a number of 
thematic subsections which treat floors, roof struc- 
tures, roof covering, approach to colours, heating, 
light, sundials and weathervanes (pp. 3132-37). Of 
special interest is the so-called ‘king-post’, prob
ably a relic from the spire construction above 
the central tower (figs. 126-27), which accord
ing to C-14 tests dates back to the original struc- 
ture; it is therefore most likely the oldest pre- 
served timber from a medieval spire in Den- 
mark, and comparable to extant spires in the 
Rhineland (Andernach).

The description concludes with an account of 
the church’s stained glass and murals (pp. 3137- 
41). The first mentioned group is represented by 
two panes (fig. 132) executed by the Norwegian 
artist Emanuel Vigeland in 1928 on the theme of 
two Easter hymns. Paintings dating from c. 
1225 (figs. 128, 133) were rediscovered in 1906 
on the splays of the chancel’s north window; 
they depict two standing figures (apostles?) be- 
low the half-length figure of an angel. The mu
rals had been painted on top of an earlier painted 
imitation of architecture corresponding to the 
general brickwork (red bricks, white pointing) 
but with the addition of a scalloped border at the 
transition to the plaster of the window’s soffit. 
In conclusion a number of vanished †mural 
paintings are mentioned, the most comprehen- 
sive of which was the neo-Romanesque deco- 
ration of the interior from 1871 after drawings 
by Jacob Kornerup (figs. 134, 123).
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FURNITURE

The oldest item of furniture is the font (fig. 158) 
carved by the Hvide family’s stone mason, 
whose motif on the font basin recurs on other 
monuments commissioned by the Hvide fam- 
ily; for example, the columns bases beneath the 
manorial gallery in Kirke Fjenneslev, mid Zea
land, and the demolished castle chapel at Vor
dingborg. The churches of Viskinge and Tveje 
Merløse, in Holbæk amt, both have a walled in 
stone with the same characteristic motif: a pal
mette flanked by a ball. In shape and decoration 
the font base corresponds to the capitals of the 
tall columns carrying the church of Our Lady’s 
central tower. The earliest record in relation to 
the font mentions that it stood in the chancel. 
For a number of years it was installed in the 
north transept before being returned to the 
chancel in 1871.

The altar’s smooth black marble top is also 
presumably as old as the church. Numerous 
stone-masons’ marks are incised on the face of 
the slab (fig. 138). Similar slabs are seen in the 
churches of Kirke Fjenneslev and Søborg, as 
well as in the parish church of Raklev built after 
the Reformation in the vicinity of Kalundborg, 
and at Hesselager in Funen. The tomb slab 
marking the grave of Bishop Vognsen in Århus 
Cathedral ought to be included in the group; it 
has been established, moreover, that in this case 
the stone came from a quarry close to the archie- 
piscopal manor at Kungsmarken, a little east of 
Lund in Scania (Skåne).

The altar-piece standing on the altar bears the 
date 1650 carved in relief, its polychromy dates 
from 1701 (figs. 140-144). It is by the workshop 
of Lorentz Jørgensen of Holbæk, which has fur- 
nished many village churches in Zealand with 
pulpits and altar-pieces, as well as the large 
altar-pieces for the urban churches of St. Olai in 
Elsinore, and St. Nikolaj in Køge.

Lorentz Jørgensen was apprenticed to Hans 
Gudewerth in Eckernförde, south Schleswig, 
and like him was active in Langeland before 
moving to Zealand with Lord Lieutenant Hans 
Lindenov, whose coat of arms and that of his

wife, Elisabeth Augusta (daughter of Christian 
IV) are displayed above the central panel. The 
parish priest defrayed the expenses of painting 
the sculptures polychrome, and after he died the 
commitment was met by his widow. In 1703 
†curtains were acquired to draw across the altar- 
piece in order to protect its fme colours, cf. fig. 
166. Similarly, the pulpit installed by the south- 
east pillar in 1719 was given a protective cover, 
and in 1639 even the organ had been furnished 
with a curtain to protect it from dirt and dust.

The present altar plate was donated in the last 
decades of the 17th century following the theft of 
an older set. Chalice, paten, and wine jug (figs. 
143-48) are made in Copenhagen, whereas the 
simple wafer box carries the Augsborg silver 
mark (fig. 147a-b). The Communion set for the 
Sick from 1725 (fig. 150), on the other hand, is 
the work of a silversmith in Kalundborg.

The church possesses two pairs of late Gothic 
altar candlesticks of fairly usual type, both sets 
have twisted shafts (figs. 151-52). Altar furniture 
includes Christian IV’s bible printed in 1633, and 
a bronze Romanesque crucifix either for the al
tar or a processional cross (figs. 154 and 156). 
The primitively executed figure has been com- 
pared with the crucifix from the golden altar in 
Odder, now at the National Museum, and a 
crucifix from Broddetorp, now in Stockholm, 
which would seem to confirm a Scandinavian 
source of origin.

The altar rail from 1872 with twisted balusters 
replaced an earlier one of wrought iron donated 
in 1703 by an alderman of the town, ‘for the 
comfort of those taking Holy Communion’. 
The three middle sections are preserved (fig. 
155), now on permanent loan at the Kalundborg 
Museum. The rest was destroyed by the col- 
lapse of the central tower in 1827.

In the chancel there stood besides in the 17th 
century two †confessionals for the parish priest 
and curate respectively, in addition two †benches 
for schoolchildren singing. A †chancel screen sep- 
arating the chancel from the nave is mentioned 
in 1666 in connection with repairs after a bur- 
glary, and again in 1719, when the pulpit was 
taken down from its position above the screen.
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Fig. 238. Udsnit af altertavlen, sml. fig. 144. Storstykkets nadverscene (s. 3149). LL fot. 1970. - Detail of the 
altar-piece, cf. fig. 144. The Last Supper displayed on the central panel.

A carpenter from Århus was given the task of 
removing the pulpit. On the same occasion the 
sculptor, Ulrich Mathiesen, likewise of Århus, 
carved five * figur es to place on the screen. They 
portrayed Christ holding the orb of the Earth, 
and the four Evangelists, originally displayed 
with their symbols (fig. 161 a-b). Afterwards the 
figures were painted polychrome by Jens Jen
sen, also of Århus.

The †pulpit, a so-called gallery-pulpit was built

in 1611 by Christen carpenter, who the mayor 
and council of Kalundborg summoned on 
Easter Eve bidding him forthwith to complete 
the pulpit ‘with all accessories’. When it was dis- 
mantled, the painted panelling on each side of 
the pulpit was re-used in connection with a gal
lery in the north transept, whereas the panel on 
the side facing the altar was used in a choristers’ 
loft which provided extra space for pupils when 
there was no room left in the chancel. The
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pulpit was installed by the stone column to the 
south-east in the nave. Above-mentioned Ul
rich Mathiesen supplied a figure representing 
Moses with the Tables of the Law, its position 
was below the pulpit. He also provided the 
sounding-board, its ornaments and paintings 
which are described in the mid 18th century as 
figures with the instruments of the Passion, pre
sumably identical with the five preserved *putti 
(fig. 164), now in the Kalundborg Museum. 
Like most of the altar rail the pulpit was de- 
stroyed when the central tower fell down in 
1827.

The pulpit was replaced by one in the neo- 
classical style made by a master carpenter of Co
penhagen who had worked on furniture for 
churches in Copenhagen, as well as for Chris
tiansborg Palace. The *sounding-board and the 
*pulpit pedestal have survived (fig. 165a-b), the 
latter bears a close resemblance to the one de
signed by the architect C. F. Hansen in 1827 for 
the Cathedral of Our Lady in Copenhagen. The 
new pulpit was installed in the north-east corner 
of the nave, and reached by stairs from the sac
risty in the body of the wall (cf. fig. 42).

Vilhelm Tvede undertook the major restora
tion of 1867-71. He also submitted a number of 
proposals for the church’s furniture and fittings, 
for example the present pulpit (figs. 136, 162) 
was built to his design in the neo-Romanesque 
style. It is composed of 5½ panels with round- 
arched arcades supported by columns which 
frame paintings by Anton Dorph of Copenha
gen depicting the four Evangelists and St. Paul 
(cf. fig. 163). The entrance to the pulpit corre- 
sponds to an †organ loft and †pew panels now 
lost of the same period. We know that contem- 
porary †pews stood in the two transepts and in 
the central nave as far as the four great stone 
columns. The bench-ends’ top edges were hori- 
zontal and cut off at the corners; there was 
moulding along the edges. The pews were 
painted in imitation of oak-wood by a local firm 
of decorators. A hundred chairs were acquired 
for use in the square central space. It is not 
known what the earlier pews looked like. A de- 
scription of the church from 1788 only mentions

a seating arrangement with an aisle down the 
middle, which had been widened twenty years 
previously to enable churchgoers to pass each 
other without difficulty.

The present individual chairs in both the nave 
and transepts are from 1917-20. They were de
signed by the architect in charge of the renewed 
restoration; he also installed fixed benches and 
panels along the walls of the north and south 
transepts (cf. fig. 136).

It was very difficult to provide sufficient seat
ing in the restricted space of the church. To rem- 
edy this †galleries were built in the transepts, 
even in two tiers in the south transept (cf. fig. 
166), and possibly also for a time in the west 
transept. A number of burghers installed †closed 
pews to seat the entire family, either at floor level 
or upstairs in one of the galleries. In addition, 
manorial pews were also made, these were like- 
wise paid for by the owner, however an addi
tional annual fee was payable to the church.

The sacristy on the north side of the chancel 
was used, inter alia, for storing furniture and 
items either in use or discarded. Here stood an 
iron-bound *casket (fig. 172) containing offer- 
tory money, as well as collection trays and 
boxes for alms collecting. There was also a †chest 
holding antependiums, chalice and paten, and 
another for candles. Specially notable was a 
small *collection of books, handed over to the Na
tional Museum in 1835 and 1899 respectively. In 
spite of its modest size, the little library is the 
only surviving (partly intact) example of a Dan- 
ish chained library (fig. 168). The preserved 
seven books were printed between 1548 and 
1617. The two oldest volumes are decorated 
with single stamped decoration and rolled mo- 
tifs, known from other book-bindings pro- 
duced in Copenhagen during the 1540s and 
1550s. Specially noteworthy is the narrow roll 
with allegorical female figures, signed HW and 
dated 1531, as well as a broader roll with biblical 
figures, signed AB (fig. 169). A †reading desk also 
stood in the sacristy; in 1817 mention is made of 
a †confessional there, cf. the plan (fig. 37), where 
the priest’s pew surrounded by benches is 
shown in the north-east part of the room.
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The church’s present organ from 1957 (cf. fig. 
99) is installed in the west transept’s gallery (dat
ing from the 1917-21 restoration) in an organ 
loft. The earliest known organ must have been 
acquired before 1614; moreover there is the re
cord of an organ put up in 1638 in a †gallery in 
the north-east corner of the nave. In 1751 the 
same organ was moved to a †gallery in the north 
transept’s extension, viz. the narrow passage, 
and it was extensively repaired. The collapse of 
the central tower in 1827 caused some damage 
to the organ, and in 1848 a new one was ac
quired (cf. fig. 175), which was renewed in 1920 
(fig. 176), possibly reusing the old components.

One of the church’s chandeliers (fig. 177) sur- 
vived the demise of the central tower. It had 
been donated on 24. December 1713 by one of 
the town’s aldermen to the memory of himself, 
his wife and their children. As was often the 
case, a sum of money came with it, the interest 
on which was to be used for candles to burn at 
Christmas, and for eventual repairs. The chan- 
delier now hangs in the west part of the nave. In 
the middle is suspended an unusually large neo- 
Gothic chandelier (fig. 136) made in 1847 by J.B. 
Dalhoff of Copenhagen, by royal appointment 
brazier to the court. Several †chandeliers were 
donated by prominent citizens, just as innumer- 
able †wall candelabra were installed because all 
the galleries and closed pews prevented daylight 
from suffusing the interior.

A model ship (cf. fig. 84), copy of the training 
ship ‘Viking’ from 1907, was hung in the church 
in 1921.

The tower clock dates from 1821. It replaced a 
clock the earliest mention of which records a 
repair in 1621.

The church has four bells. The oldest from 
1502 (fig. 178) and the youngest from 1938 are 
hung in the east tower, whereas the oldest but 
one, cast in 1702, hangs in the north tower to- 
gether with a bell from 1732 (figs. 179-80). Both 
the latter were cast in Copenhagen by Steffen 
Scherrenbein and Hans Tessin respectively. 
There have hung two bells in each of the above- 
mentioned towers for as far back as our records 
go-

SEPULCHRAL MONUMENTS 
The relatively small interior of the church only 
allowed for a limited number of burials within it 
and as early as the 17th and 18th centuries leading 
citizens, who wished to secure a burial place in 
keeping with their station, were usually obliged 
to acquire a plot in the churchyard. For this rea- 
son changes in the appearance of the churchyard 
anticipated the changes which occurred as a con- 
sequence of the ordinance of 1805 which vir- 
tually precluded graves inside churches. Of the 
eight wall monuments mentioned in the 
sources, seven are either wholly or partially in- 
tact, whereas only a small number of tomb- 
stones have survived the changes of site and the 
restorations which they underwent in the 19th 
century. Just as a great many of the churchyard 
monuments from the 18th century were lost. 
During the 19th century most interments took 
place in St. Olai’s cemetery; the last burial in 
Our Lady’s churchyard occurred in 1886.

The oldest wall monument in the church is in 
the form of a painted black wooden tablet with a 
simply moulded frame; it bears the date 1578. 
Another wall monument (fig. 182), from 1621, 
commemorates the merchant and churchwar- 
den Hercules Overberg and his surviving wife 
and children. It was formerly thought to mark 
the grave of court architect Hercules von Ober- 
berg; however it has since been established that 
the latter is buried in Åstrup church in Southern 
Jutland. Overberg’s monument is by the hand 
of Anders Nielsen Hatt, a wood carver active in 
Zealand.

A third wall monument (fig. 183), from 1661, 
is exceptional in that the deceased, Lauritz Niel
sen Gram, schoolteacher and then vicar, to- 
gether with his wife and their children, are de- 
picted in a church where column shafts com- 
prise two monoliths on end with a central shaft 
ring, the interior is therefore easily identified as 
that of Our Lady’s church. Possibly the tomb- 
stone set in the floor behind the family group 
should be perceived as the vicar’s own monu
ment (†no. 8).

Mayor Siersted’s burial in the sacristy is 
marked by an inscribed oval memorial tablet
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put up in 1695. It is of black marble in a pale 
sandstone frame in the form of a laurel wreath 
surrounded by a cartouche with acanthus foliage 
(fig. 184). In 1738 due to default on renewal pay- 
ment the tablet and grave was handed on to 
county revenue officer Raben, who, contrary to 
the custom, did not alter the inscription.

Another mayor of Kalundborg was likewise 
honoured by a *stone memorial tablet, but only 
pieces of it have survived (figs. 185-86); now in 
the Kalundborg Museum. Pastor Amundin’s 
memorial tablet of wood, painted in imitation 
of marble (fig. 187), is also in the Museum. A 
stone memorial tablet was put up c. 1727 to 
mark a burial in the porch, but it was moved to 
the churchyard, probably at the restoration of 
1867-71 when the porch was dismantled 
(fig. 188).

All that survives of tombstones from the 16th 
century is the upper part of one to Knud Pe
dersen Gyldenstjerne, a commanding officer at 
Kalundborg castle (fig. 201). On the other hand, 
a small number of tombstones from the second 
half of the 17th century is preserved, three of 
which are in fragments. The 18th century is most 
widely represented, whereas only a few tomb
stones have survived from the 19th century. 
Some of the most richly carved tombstones 
now stand against the walls of the mortuary; no.
2 for example (fig. 193), which has marked a 
priest’s grave in the sacristy. Also no. 7 (figs. 
195 and 197a), presumably from the same work
shop as no. 8 (figs. 196 and 197d), the latter 
stands against the churchyard’s north wall. Both 
have secondary inscriptions, viz. they have been 
reused. Tombstone no. 15 (fig. 203) of Hans Ot
tesen Langemach, a merchant of Kalundborg, 
displays a remarkably extensive decorative pro- 
gramme, which closely resembles the enrich- 
ment on a tombstone at Kolby church on the 
island of Samsø. These two tombstones as well

as no. 14 for Langemach’s children (fig. 202) 
must come from the same workshop. Lange
mach bought the family’s two stones in 1734 at 
an auction of tombstones which had reverted by 
escheat. Their first position was probably on a 
grave between the south and west wings of the 
church, but in 1759 they were built into the 
church wall as part of a paved †burial enclosure 
enclosed by iron railings. In 1869 this arrange
ment was demolished, although it had previ- 
ously been recorded as being among the note- 
worthy graves. The two tombstones were once 
more laid on the ground. A tombstone about 
1755 (fig. 204), standing in the mortuary against 
the north wall, bears the signature of an other- 
wise unknown stone mason: Godfried Eulfeldt.

Two tombstones (figs. 205, 206), marking the 
graves of one of the mayors of Kalundborg and 
his sister, married to a customs official, were 
both presumably made by the same workshop.

Among the datable fragments of tombstones 
two must be mentioned, viz. nos. 2 and 3 (figs. 
217a-b), each has a fragmentary Resurrection 
motif on the reverse side.

Information about the many defunct †tomb- 
stones is taken from the written sources: topo- 
graphical descriptions, the church’s accounts 
ledger, and municipal auction records. These 
also contain details about †post-medieval inter- 
ments inside the church and, more often than 
customary, in the sacristy and porch. The re
cords concerning these vanished sepulchral 
monuments reveal that the privileges of apothe- 
caries and dyers were inherited or granted 
through their wives.

Of the churchyard’s characteristic burial en- 
closures only one (fig. 224) remains more or less 
intact in the form of a small space, once fenced 
with iron railings and roofed over. Memorial 
tablets and tombstones have often been moved 
about, and some came from St. Olai’s cemetery.
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NYVANGSKIRKEN
NYVANG SOGN

Bygningen, der er opført efter tegninger af arki
tekt Holger Jensen, blev indviet 1974. Den lig
ger i byens østlige del på en højtbeliggende, san
det grund skænket 1961 af Kalundborg kom
mune. Først 1967 byggedes menighedsloka- 
lerne, og det største rum indviedes som mid
lertidig kirke; samtidig udskiltes Nyvang sogn 
fra Vor Frue. Året efter rejstes klokketårnet, 
mens arbejdet med selve kirken påbegyndtes 
1972; 7. april 1974 fandt indvielsen sted. Menig
heden benytter S. Olai kirkegård som begravel
sesplads.

Materialet er gule mursten med sorte tegl på 
det høje saddeltag. Bygningen kan udefra minde 
om et telt med to ens, kamtakkede gavle. Imel
lem disses forskudte murstykker er indsat høje, 
smalle glaspartier, som erstatter vinduer. Det 
har den virkning, at den midterste del af det 
sekskantede kirkerum, med altret opstillet i syd, 
henligger dunkelt, mens lyset falder ind i begge 
ender. På gulvet ligger gule klinker, og til loftets 
store, skrå flader er anvendt fyrretræ.

Kirkens arkitekt, Holger Jensen, har også teg
net de større inventarstykker samt altersølv og -sta-
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Fig. 2. Plan. 1:300. Ved Holger Jensen 1974. - Ground-plan.

ger. Alterbord og døbefont er af en gråbrun kalk
sten med ortoceratitter; i fonten ligger et glat fad 
af kobber. Den enkle prædikestol er placeret på

gulvet nord for altret, fonten står syd for, mens 
et kirkeskib, »Haabet«, overført fra Petersminde 
kirkesal, er ophængt ved østvæggen. Det usig-
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PAGADE MOD SYD

Fig. 3. Facade mod syd. 1:300. Ved Holger Jensen 1974. - Facade to the south.

nerede, enkle altersølv, bestående af kalk, disk, 

oblatæske og vinkande, anskaffedes formentlig, 
da menighedssalen blev taget i brug som kir
kerum.

Af messehagler findes fire; de to, antagelig fra 
menighedens første år, er af uld, henholdsvis 
hvid og lilla med græsk kors forpå og latinsk 
bagpå, af guldgalon og indfattet af tilsvarende 
smallere galon. De andre to, fra 1992 og 1994, af 
hørlærred, er tegnet og udført af Bodil Ulberg 
(kirkens sekretær). Den ældste er grøn, med tre
delt cirkelfelt forpå, hvori ses Helligåndsduen, 
drueklase og brændende tornebusk (Treenighe
den); bagpå er broderet latinsk kors, hvori et træ 
og sol mod blå himmel. Den yngste er rød med 
hvid rose på baggrund af broderi i flere røde 
nuancer i græsk kors; bagpå broderet latinsk 
kors med lidt guldtråd foruden flere røde farver.

Et stort, glat, latinsk kors, af træ, er anbragt 
på gulvet mellem altret og menighedens løse 
stole.

Keramikeren Lise Jonas, Kalundborg, har teg
net og forarbejdet fire gulvvaser.

Orgel, 1982, med 25 stemmer, tre manualer 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk (manual
I): Principal 8’, Spilfløjte 8’, Oktav 4’, Wald- 
fløjte 2’, Mixtur V, Trompet 8’. Svelleværk 
(manual II): Quintatøn 8’, Fugara 8’, Principal

4’, Gedaktfløjte 4’, Gemshorn 2’, Sivfløjte 1’, 
Mixtur VI, Oboe 8’; tremulant. Positiv (manual 
III): Rørfløjte 8’, Traversfløjte 4’, Nasat 2 2/3’, 
Blokfløjte 2’, Terts 1 3/5’, Cymbel II, Ranket 
16’; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16’, Prin
cipal 8’, Mixtur V, Basun 16’. Kopler: SV-HV, 
POS-HV, HV-P, SV 4’-P, POS-P. Mekaniske 
registre: Kukker, Nattergal, Cymbelstjerne. 
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfe- 
vindlader. 12 setzerkombinationer. Tegnet af Pe
ter Paludan i samarbejde med orgelbyggeriet. 
Opstillet i to orgelhuse i skibets nordende, øst 
for midtergangen; fritstående spillebord med 
vestvendt klaviatur.

*Orgel, anskaffet 1974, typeorgel med fire 
stemmer, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby, til Årby kirke (s. 1487). Disposi
tion: Gedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 
2’. Ved nordvæggen, nær altret. Nu i Løjtofte 
kirke, Maribo amt.

Lamperne, fra 1993, der er udført af Scan-Me- 
tal, Tønder, efter tegning af arkitekt Karsten 
Rønnow, afløste de oprindelige tegnet af kir
kens arkitekt.

Klokke, støbt af John Taylor & Co., skænket 
1967 af A. P. Møllers Fond, hænger i klokkesta
blen nord for kirken. En †klokke, fra 1949, støbt 
i Brønderslev, var overført fra Petersminde kir
kesal.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 221
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Fig. 4. Indre, set mod syd. NE fot. 1995. - Interior to the south.

Litteratur. Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark, 
1984. - Kirken er sammen med Holger Jensens øvrige 
arbejder nævnt i Arkitektur 1988, nr. 3, s. 126-45. - 
Søren Juul i Kalundborgs Historie, Tore Nyberg og 
Thomas Riis red., 3, 1983, s. 390f. og Tore Nyberg

smst., 4, 1992, s. 179f. Tore Nyberg i Kalundborgs 
Historie 4, s. 179f. Vedr. orglet henvises til Den dan
ske Orgelregistrant.

Redaktion Marie-Louise Jørgensen.



Fig. 1. Udsnit af kort over Kalundborg og nordlige omegn med Raklev kirke, der afløste S. Olai som sogne
kirke, og Gåsetofte, der 1476 lå i S. Olai sogn, samt Lerchenfeld. 1:30.000. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 
A492-75. - Detail of map of Kalundborg and environs to the north.

†S. OLAI KIRKE

Kirken omtales første gang 1443.1 3. maj mageskif
tede kong Erik sig til et jordstykke tilhørende S. Olai 
kirke, og hvorpå en hestestald var opført, beliggende 
syd for S. Olai kirkegård. Kirken må have fungeret 
som sognekirke for Kordelområdet, men har des
uden betjent befolkningen i et område, der i udstræk
ning svarede til det senere Raklev sogn. I al fald ind
førtes Jørgen Rud til Vedbygård 1476 i noget gods i 
bl.a. Gåsetofte, der da var beliggende i S. Olai sogn 
(sml. fig. 1).2 Kirken synes i nogle år i Christian II.s 
tid at have haft Vor Frue som anneks (jfr. s. 3019).3 
Efter reformationen blev Vor Frue sognekirke for

hele byen. S. Olai er sandsynligvis blevet revet ned, 
og landdistriktet omdannet til Raklev sogn (sml. s. 
1375). Hvornår en ny bygning opførtes, vides ikke, 
men 1646 udførtes reparationsarbejder på den. Det er 
tænkeligt, at man skal forestille sig en situation som i 
Århus, hvor den middelalderlige S. Olai kirke styr
tede sammen 1548 for henimod midten af 1600’rne at 
blive afløst af et kapel, uden alter, hvor sognebørnene 
kunne høre ligprædiken (DK. Århus s. 1329f.). Dog 
vides det, at den svenske øverstbefalende i Kalund
borg, grev Königsmark, i april 1658 afholdt takke- 
gudstjeneste for sejren over Sjælland i S. Olai kirke.

221*
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Fig. 2. Fundamenter fundet ved gravning på kirke
gården, formentlig 1918, sml. fig. 3. Fot. i Kalund
borg by- og egnshistoriske arkiv. - Foundations discov
ered during excavation works in the churchyard, probably 
in 1918, cf. fig. 3.

Ved den lejlighed opsatte præsten et bækken ved kir
kedøren, hvori der indkom seks daler og seks skil
ling.4 Men ved århundredets slutning og senere ser 
den ud til hovedsagelig, hvis ikke udelukkende, at 
have været anvendt i forbindelse med begravelser, 
hvortil der ikke længere var megen plads på Vor Frue 
kirkegård.5

1701 fremgår af det reviderede kirkeregnskab, at 
revisorerne har foreslået S. Olai kirkes regnskaber in
korporeret i Vor Frues. S. Olai havde tidligere stået 
under sit »aparte« regnskab, mens menighederne og 
sognene opfattedes som en enhed.6 Allerede i 
1600’rne synes den nye kirke at have haft økonomiske 
problemer. Da nogle indkøbte materialer blev stjålet 
under svenskekrigen, resolveredes således, at kirken 
ikke kunne lide al skaden, men kirkeværgen måtte 
påtage sig halvdelen,4 og igen 1697 påpegedes, at kir
ken var fattig og ikke havde anden indkomst end af 
jord, og hvad nogen godtfolk dertil ville give.7 I 
samme retning peger endvidere udlejningen 1745 af 
kirkens loft til oplæg af sejl (sml. †kirkeskibe).8 Kir
ken, der også fungerede som sømærke ved indsej
lingen til byen, og dens inventar bortsolgtes ved auk
tion 1797 til murermester Laurids Bernsteen.9 Kirke
gården benyttedes fortsat som begravelsesplads,10 
som det stadig er tilfældet.

Som navnet fortæller, var kirken viet til den norske 
kongehelgen S. Olav.11

Et par gange, i 1530 og 1536, omtales et af kirkens 
altre viet Vor Frue,12 og den må formodes også at 
have haft et for S. Olav.

Møntfund. En Stralsund skilling 1538 blev 1957 fun
det på kirkegården, og året efter fandt graveren en 
Meklenborg hulpenning o. 1400 (Oertzen 183). 
Begge i Kalundborg Museum. Desuden fremkom en 
Magnus Smek, Lund.13

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

Kirken med den omgivende kirkegård lå øst
nordøst for Munkesøen. Mod syd strakte sig de 
jorder, der i middelalderen hørte til franciska
nerklostret, senere Kalundborg slots ladegård, 
som 1752 afløstes af det 1975 nedbrændte Kaa- 
lund kloster. Paludan anfører i sin beskrivelse af 
byen, udgivet 1788, at stadens grænser gik gen
nem søen til ladegården og atter derfra op om
kring S. Olai kirke til Nørrebom (sml. s. 3020 
fig. 3).14 Endvidere berettes at kirken ligger »på 
en mådelig højde, ses derfor uagtet sin lave byg
ning, tidlig både til lands og vands«.17

Kirkegården udgjordes af den lille trekant i 
det nuværende begravelsesareals søndre hjørne. 
Foruden til begravelser er den to gange blevet 
brugt til støbning af klokker til Vor Frue kirke 
(sml. s. 3188 og 3190). Som hegn nævnes 1647 
stengærde,15 og 1653 betaltes Moritz Christen
sen for tre gærder han lukkede omkring kirke
gården, der »lå ganske øde og ingen ville ved
kende sig«. Herefter beplantedes samme gærder 
med tjørne. Men året efter måtte der igen ind
købes tre læs tjørne, eftersom forrige lukkelse 
var blevet stjålet i løbet af vinteren. Atter 1655 
anføres nyt gærde om kirkegården,4 og i 
1660’ernes første år opsatte Lauridtz stensætter
23 favne fra grunden;16 denne gang forklares 
nyopsætningen ikke. 1702 istandsattes planke
værket ved kirkeporten, og 1751 blev stengær
det omkring kirkegården repareret, og en stolpe 
nedgravet ved porten, hvor svin ville gå ind. 
1776 omtales reparation af gærdet på de mest 
brøstfæl dige steder, og 1782 omsattes det atter.8

Hovedindgangen var i syd, fra S. Olai Kirke
stræde (nuværende Skt. Olaigade, hvorfra der
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stadig er adgang). 1661, muligvis som følge af 
svenskekrigens ulykker, etableredes en ny køre
port med fodgængerlåge, hvortil indkøbtes tre 
stolper og »hammer« (overligger) af eg samt 
løsholt over lågen. Tømmermændene Christen 
Jensen og Peder Hansen huggede tømmeret, og 
snedker Jens Pedersen høvlede og sammenstrøg 
port og låge. Smeden, Thomas Kielsen, leve
rede stabler, klinke og klinkefald og Christen 
Jensen Blalund en ny lås og nøgle til porten.4 
Denne fornyedes flere gange i løbet af 1700’rne, 
bl.a. 1718, da den i et uvejr ved juletid væltede 
omkuld »med stolper og alt«, hvorefter tøm
mermændene Lauritz Jacobsen og Christen 
Nielsen rejste den igen sammen med det om
givende stakitværk. 1748 og 1760 forfærdigedes 
en ny port og låge, sidste gang af snedker Jens 
Bastrup. Foruden arbejde med stenbroen inden 
og uden for porten til ladegårdsmuren betaltes 
stenpikker Moritz Christensen i 1660’erne for en 
»stente« (låge) ved leddet, opsat fra grunden. 
Det kan muligvis vedrøre en indgang i nordøst. 
To stenter omtales 1713.8

Et materialhus nævnes 1710 i forbindelse med 
betaling for en ny dør.8 Måske er det identisk 
med det ganske forfaldne skur, som man ved 
synet 173218 fandt det rådeligst at nedrive, da det 
ansås for at være til stor skade og ingen synder
lig nytte (jfr. nedenfor).

BYGNINGER

Den middelalderlige S. Olai I var formentlig 
stedets ældste kirke og kan have betjent en gam
mel bebyggelse i bunden af fjorden. Efter frem
komsten af den befæstede by Kalundborg, var 
det først og fremmest beboerne i Kordel og 
landdistriktet nord for Kalundborg, som søgte 
hertil. Kirken er formentlig nedrevet umiddel
bart forud for opførelsen 1547 af dens afløser i 
Raklev, der også var viet til S. Olav. I betragt
ning af det store antal granitkvadre, som er be
nyttet til dennes bygning, er det tænkeligt, at 
dette materiale i hvert fald i en vis udstrækning 
har været brugt i S. Olai I.

1918 påtraf man på kirkegården fundamenter, 
som antagelig stammede fra den nedbrudte

Fig. 3. Fundamenter fundet ved gravning på kirke
gården, formentlig 1918, sml. fig. 2. Fot. i Kalund
borg by- og egnshistoriske arkiv. - Foundations discov
ered during excavation works in the churchyard, probably 
in 1918, cf. fig. 2.

kirke (fig. 2-3), men de undersøgtes ikke nær
mere,19 og kun en fornyet gravning vil kunne 
kaste lys over kirkens nøjagtige placering,20 
størrelse og nærmere udformning.

S. Olai II var en bindingsværksbygning, der 
kan have været opført på den middelalderlige 
kirkes fundamenter. Hvornår det skete, vides 
ikke. Den ældste omtale er fra 1646, da der be
taltes for materialer til kirkens fornødenhed.4 I 
en indberetning fra 1697 formodedes kirken at 
være bygget »imod 40 år tidligere«,7 en formod
ning der formentlig beror på disse oplysninger 
fra kirkeregnskaberne. Skal man tro gengivelsen 
på Resens bykort fra 1677 (fig. 4)* var der tale 
om en korskirke uden tårn,21 men de kamtak- 
kede gavle stemmer dårligt med byggemåden, 
der i hvert fald i tilbygningen med sikkerhed 
vides at være bindingsværk.

I de ældste regnskaber, der går tilbage til 1615, 
optræder udgifter til Olaikirken som nævnt 
først 1646, da der indkøbtes 3500 mursten, som 
blev sat ind i kirken, 200 tagsten til tagets for
bedring og andet til kirkens fornødenhed.4 
Disse udbetalinger viser, at der på daværende 
tidspunkt eksisterede en bygning, som skulle 
istandsættes eller, som det snart viste sig, ud
vides. To år senere, i 1648, anskaffedes yderli
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gere materialer22 til mere omfattende bygnings
arbejder, hvor bl.a. tømmermændene betaltes 
for at afbryde og igen færdiggøre en del af det 
gamle træværk på sydsiden og fik arbejdsløn for 
»de fem bindinger (fag) hus«. Det må dreje sig 
om en udbygning (korsarm) på kirkens sydside. 
Mouridtz Christensen fra Kalundborg brugte 70 
dage til selvanden at »stene og sylle det nye hus« 
med kampesten. Ti store læs blev gravet op af 
marken og kørt ind. Af 1500 tagsten blev 1160 
lagt på de fem nye fag (de resterende 340 brugtes 
1650 til at reparere en del af kirketaget, det 
ældre?). Den ligeledes stedlige murermester 
Christen Lauridtzen murede med mursten (de 
1646 indkøbte?), ler og kalk mellem tømmeret. 
De resterende mursten brugtes til en ovn på kir
kegården, hvor Vor Frue kirkes store klokke 
blev omstøbt; 1650 blev ovnen brudt ned, og 
sten båret ind i kirken. Desuden anskaffedes træ 
til vindskeder og til et dørtræ i gavlen samt to 
egeplanker til en ny dør, muligvis den Johan 
kontrafejer malede (sml. †korgitter).4

1656 synes alt at gentage sig med opsætning af 
fem bindinger hus af ny, denne gang dog til en 
udvidelse i kirkens vestre ende og med andre 
håndværkere. Christopher Brask leverede byg
ningstømmer; det samme gjorde Søren Jesper
sen og rådmand Sten Hansen. Arbejdsløn udbe
taltes til tømmermændene Christen Jensen og 
Jørgen Jensen samt Jens snedker. Vognmand 
Anders Pedersen kørte 12 læs kampesten, som 
skulle bruges under huset, og ni læs mursand; 
brolægger Bertel Michelsen betaltes for de fire 
bindinger hus, han havde stenet. Murerme
strene Christen Jørgensen og Anders Nielsen 
murede med mursten og spækkede.

Bygningen var forsynet med en vindfløj, 
hvortil der 1648 købtes fyrretræ, og efter sven
skekrigen anskaffedes ikke mindre end tre vind
haner eller -fløje.4

En vurdering i marts 1657 med henblik på 
salg af det forrådnede tømmer fra den gamle 
gavl antyder, at bygningsarbejderne kan være 
forårsaget af dårlig vedligeholdelsesstand for
uden vel også af et ønske om mere plads. I be
gyndelsen af 1660’erne23 siges om kirken, at den 
efter fejdetiden var meget brøstfældig. For tred

je gang i løbet af mindre end en snes år ind
købtes materialer til reparationsarbejder, som 
denne gang i høj grad syntes at blive finansieret 
af private. Amtsskriver Jens Poulsen forærede 
2000 mursten til gulvet, to egefodstykker og en 
karm med seks vinduer i, mens vistnok yderli
gere tre tilsvarende karme skænkedes af andre 
navngivne borgere. Jens Jensen Samsing for
ærede 100 tagsten. »Øverste gavl« måtte opsæt
tes af ny. Indvendig kalkedes væggene, og lof
tet, som var af træ, blev malet af Madtz Jensen. 
Gulvet blev lagt med de af amtsskriveren skæn
kede teglsten.4

Videre gennem 1700’rne omtales løbende re
parationer. 1715 var tømmeret i kirkens to gavle 
(igen) overalt forrådnet, og derfor blev i stedet 
for de nedtagne opført tre »italienske gavle«. 
Det var murermester Niels Sørensen, der for
færdigede den vestre og søndre, mens Christen 
Hansen lavede den østre gavl. Endvidere blev 
tagene overalt forsynet med, hvad der mang
lede.8 Ved synet 1732 ansås en reparation for 
højfornøden, men den udførtes først seks år se
nere og tog da et større omfang end oprindelig 
antaget. Til tagets omlægning var beregnet ca. 
1000 tagsten, men da man kom i gang medgik 
1300, og tilsvarende måtte der foruden nye ram
mer også nyt bly i alle vinduer.8 Igen 1774 var 
fem nye vindueskarme, 2½ alen høje og 7 kvar
ter brede, påkrævede, desuden skulle der opsæt
tes nye skodder til beskyttelse af vinduerne.

1661 købtes tre norske egeplanker til den ve
stre kirkedør.41710 leverede snedker Rasmus Sø
rensen en ny kirkedør belagt med flammer, og 
senere på året betaltes for en haspe med krampe 
til en dør i koret. 1762 igen omtales søndre kir
kedør.8

1721 oplyses om kirkebygningen, at den »be
står af tre gavle, og en liden til kalkhus, alt af 
bindingsværk«.24 Kalkhuset kan være identisk 
med den »Lude« (et skur), der ved synet 173225 
omtales som ganske forfalden. En kort, men 
dog lidt fyldigere beskrivelse fremkom i indbe
retninger fra midten af 1700’rne26 og i brandtak
sationen 1761.28 Kirken siges da at være lille, af 
ege- og fyrrebindingsværk med murede tavl, 
men uden tårn; taget var teglhængt, og i øvrigt
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Fig. 4. Udsnit af kort over Kalundborg fra Peder 
Hansen Resen: Atlas Danicus, 1677, sml. s. 3014, 
fig. 2. - Section of map of Kalundborg in Peder Hansen 
Resen: Atlas Danicus, 1677.

så kirken ud som et andet ordinært hus. Den 
bestod af 13 fag og to fag(!) udbygninger i sydsi
den.

Et sakristi omtalt som det sted, hvor fire »træ
billeder« stod,8 kan, men behøver ikke have væ
ret en selvstændig bygningsdel, jfr. de i amtet 
ofte forekommende indretninger bag altret.27 
Der kunne også være tale om den nordre til
bygning; den er ganske vist på tegningen fig. 4 
placeret nord for skibet og ikke som venteligt 
nord for koret, hvor sakristierne oftest er op
ført.

Udbygningen på sydsiden var allerede 1732 så 
forfalden, at det ansås for rådeligst at rive den 
ned, da den var til større skade end gavn. For
slaget synes imidlertid først 1774 at være blevet 
efterkommet.8 I begyndelsen af maj var brøst- 
fældigheden på undertømmer, mur og vinduer 
desuagtet kommet så vidt, at det skønnedes 
hensigtsmæssigt at nedrive fire fag af den vestre 
og de to fag udbygning til siden, hvorefter hele 
den søndre side skulle forsynes med nye egestol
per, og taget omlægges. Et overslag fra nogle 
håndværkere fandtes imidlertid urimelig højt, 
hvorfor arbejdet blev udbudt i licitation, og 
nedrivningen derefter praktiseret, jfr. brandtak
sationens opgivelse 1791 af ni fag bygning og 
ingen udhus28 i modsætning til 13 fag 1761 (jfr. 
ovf.). Hermed stemmer også Paludans omtale af 
kirken (før 1782) som »liden og efterhånden for
mindsket formedelst brøstfældighed«.

Bygningen blev alligevel ikke reddet derved. 
1797 stod den i fare for at falde sammen, da den 
var helt rådden.29 Den var da også allerede 1796 
sat på auktion, som dog ikke effektueredes, men 
en ny blev virkeliggjort 28. nov. 1797. Af be
tingelserne fremgår, at bygningen skulle bortta
ges og stedet ryddeliggøres »for alt af bygnin
gen, med grus og sten og hvad andet som kan 
nedfalde«. Køberen skulle følge kirkeværgens 
anvisning på de dage og den tid, han kunne be
gynde og fortsætte nedrivningen og bort
kørslen, samt videre anvisning til at værne om 
gravstederne på kirkegården.30 Købmand Chri
stian Vorndran søgte at hindre nedrivningen 
med henvisning til kirkens funktion som sø
mærke for byens havn, men da han ikke med et 
søkort kunne godtgøre påstanden, havde den 
ingen virkning.8

INVENTAR
Oversigt. Om inventaret haves kun få og spredte op
lysninger, ofte i forbindelse med reparationer eller 
ændringer. Alene et par genstande, hvis proveniens 
endog må anses for usikker, er i behold, blandt disse 
et senmiddelalderligt alterbordspanel. Oplysninger 
om forsvundne genstande må ligeledes tages med 
forbehold, da det ikke altid tydeligt fremgår, om ar
kivalierne vedrører Vor Frue kirke eller S. Olai, jfr. s. 
3314. I et inventarium fra 1660’ernes første år bemær



3308 KALUNDBORG †S. OLAI KIRKE

Fig. 5. *Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, sml. fig. 6 (s. 3308). I Kalundborg Museum. NE fot. 1979. - 
*Altarfrontal from the first åecades of the 16th century, cf. fig. 6.

kes to altertavler. Det er ikke sædvanligt at anføre 
altertavle, døbefont og prædikestol i inventarieli
sterne. At der her er gjort en undtagelse, kan dels 
skyldes at kirken ikke almindeligvis brugtes til guds
tjeneste, dels at den ene tavle på daværende tidspunkt 
var ny på stedet, forudsat at den er identisk med en 
forgyldt altertavle, som siges at stamme fra slotska
pellet. Den opregnes sammen med bord og fod i auk- 
tionsfortegnelsen udarbejdet med henblik på kirkens 
nedrivning 1797. Her nævnes også prædikestol med 
dør og trappe, 20 stole med bænke og døre mm. 
Samme år »forauktioneredes nogle af kirkens gamle 
materialer«, hvoriblandt et gammelt Mariabillede, 
vel identisk med den anden af de to altertavler, der 
sammen med alterbordsforsiden er de eneste middel
alderlige inventarstykker, der eventuelt kan stamme 
fra den ældste kirke, hvis de da ikke er overført fra 
Vor Frue eller et af byens nedlagte kapeller. Desuden 
ialt fire egedøre, en gammel kakkelovnstromle og to 
små fartøjer (kirkeskibene).

†Altre. 5. aug. 1530 omtales et Vor Frue alter,31 
sml. det Mariabillede, der »forauktioneredes« 
1797.32

*Alterbordspanel (fig. 5-6), fra 1500’rnes første 
årtier, af eg. Den oprindelige del måler 97x131 
cm, mens den nuværende bredde er 171,5 cm 
efter supplering med et lodret bræt i hver side i 
16-1700’rne. Det underste bræt er endnu yngre. 
Panelet består nu af to vandrette planker notet 
ind i de to lodrette, dog med én trædyvel be
varet. Som det kendes fra bl.a. Årby og *Store 
Fuglede (nu i Kalundborg Museum),33 er der be
maling på begge sider. Den ene side er ved to 
lodrette, sortmalede striber delt i tre felter, det 
midterste med fremstilling af en gylden mon
strans med smal, sort konturlinje på grøn bund; 
i de flankerende felter er malet et rødt brokades- 
mønster. Det vandrette øvre bræt skal illudere 
en bort, et alterbryn, malet rødt og grønt, med 
frynser forneden. På panelets anden side gen
gives tre skomagerknive34 på rød baggrund med 
to forskellige brune skabelonmønstre, spredt til
fældigt over fladen. Begge mønstre genfindes på 
alterbordspanelet i Jorløse (s. 1975 med fig. 19-
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Fig. 6. *Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, sml. fig. 5 (s. 3308). I Kalundborg Museum. NE fot. 1979. - 
*Altarfrontal from the first decades of the 16th century, cf. fig. 5.

20) og det ene endvidere på *panelet fra Store 
Fuglede. Knivene er malet oven på skabelon
mønstrene. Det nederste vandrette bræt frem
træder mere eller mindre afrenset, hvorved 
monstransens fod er næsten fuldstændig for
svundet. På begge sider er de lodrette ramme
stykker delt i større, hvide felter og mindre med 
blomstermotiver.

På de tilføjede stykker i siderne er på den ene 
side (med monstransen) malet rankeværk med 
blade i gråt med enkelte hvide og røde strøg. 
Denne side må således formodes at have stået 
fremme, efter at man holdt op med at vende 
panelet i takt med kirkeåret; hermed stemmer 
dog ikke afrensningen af det nedre vandrette 
bræt. Suppleringen i siderne lader formode, at 
panelet er flyttet til et andet alter eller har fundet 
en helt anden funktion. Ved afleveringen notere
des S. Olai kirke som proveniens, hvilket dog 
ikke nødvendigvis er korrekt, jfr. kapitæl i Vor 
Frue kirke (s. 3085). I hvert fald må det en tid

have været opbevaret andetsteds. Skulle panelet 
også stamme Vor Frue, må det snarest tænkes 
anvendt ved et sidealter. Siden 1899 i NM2 (inv. 
nr. D4265).

†Alterklæde. 1721 og 1745 nævnes et rødt fløjls 
alterklæde.8

†Altertavler. Et inventarium fra 1660’ernes be
gyndelse nævner to altertavler. Ved samme tid 
betaltes klejnsmed Niels Olsen for hjørnebånd 
og lås til tavlen, foruden to lange kroge til at 
»ophæfte« den med; kontrafejer Johan Eignis 
»renpudsede« en af tavlerne, og Christoffer 
Brask forærede et krucifiks i altertavlen,4 men 
det fremgår ikke, hvilken af tavlerne der be
tænktes.

1) Den ene tavle beskrives o. 1750 som ganske 
lille, lukket sammen med to fløje og prydet med 
nogle fa »udhugne« træbilleder.35 De forestil
lede: De hellige tre konger, Gravlæggelsen oven 
over Marias død, Korsegangen og Korsfæstel
sen; derover to stridsmænd ridende mod hinan
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den og øverst Kristus på korset med røverne 
ved sin side (angivelserne forekommer uklare, 
og en tolkning vil følgelig være behæftet med en 
rimelig usikkerhed).36 Tavlen er antagelig iden
tisk med den, der ved midten af 1700’rne om
tales som en forgyldt altertavle, der tidligere var 
i slottets kapel. Det blev revet ned 1660; omtalen 
i et inventarium fra 1660’erne modsiger således 
ikke udsagnet. 1849 siges den at være solgt til en 
bonde på Refsnæs og resterne at befinde sig i 
hans storstue.37

2) Den anden kan være en †sidealtertavle fra 
denne eller en anden af byens nedlagte kirker 
eller kapeller. En Mariafigur kan tænkes at 
stamme fra midtskabet i en tavle, der i fløjene 
har rummet de fire udhuggede træbilleder, som 
ved midten af 1700’rne omtales i sakristiet.35 Bil
lederne forestillede: Maria med barnet, De hel
lige tre konger(s tilbedelse), Omskærelsen og 
»Jesus med et tempel i hånden«.

Et †alt er klæde, af rødt fløjl, nævnes i et in
ventarium fra begyndelsen af 1700’rne8 og igen 
1718,181721 og 1745.8

To †alterstager, af messing, købt 1704, »såsom 
ingen tilforn var«, omtales endnu 1745.8

†Korbuekrucifiks. Mellem 1661 og -65 for
gyldte Johan Eignis krucifikset,4 vel identisk 
med »Kristus på korset« der 175936 hang over 
»kordøren«, d.e. døren i korgitret.

†Korgitter. 1774 blev det foreslået at flytte sta- 
kitskillerummet to stole tilbage,38 antagelig i 
forbindelse med nedbrydning af et par fag af 
bygningen, jfr. også reparationer ved prædike
stolen. Muligvis har »panelet mm.«, der solgtes 
ved kirkens nedrivning, indgået i korgitret. Og 
det er et spørgsmål, om den nye dørfløj af to 
egeplanker, som Johan (Eignis?) kontrafejer 
1648 anstrøg og malede S. Olavs billede på,39 
kan have været til samme gitter, jfr. et †korgitter 
af uvis alder i Kirke Stillinge, som 1755 siges at 
have S. Olav, Norges konge, og S. Knud, Dan
marks konge, malet på dørene.40 Udsmykning 
med et malet helgenbillede forekommer der
imod sjældent på dørfløje, heller ikke indvendig 
mellem to bygningsafsnit, ligesom motivet i det 
hele taget er bemærkelsesværdigt på denne tid, 
se dog Helsingør S. Olai (DK. Frborg. s. 100).

†Prædikestolen beskrives ved midten af 
1700’rne som ganske ordinær og slet, uden bil
ledhuggerværk, med fire (malede) billeder af Je
sus, Markus, Lukas og Johannes,35 mens sogne
præstens indberetning fra 1759 anfører fire evan- 
gelistbilleder.36 I forbindelse med auktionen 
1797 nævnes den til stolen hørende trappe og 
dør.9 I årene mellem 1661 og -65, i forbindelse 
med opførelsen af en tilbygning i syd, flyttedes 
den og blev repareret af Jens snedker, hvorefter 
rådmand Christoffer Brask lod kontrafejeren Jo
han Eignis anstryge dele af den med grå farve.4 
1727 og 1731 foretog snedker Sivart Jespersen 
mindre reparationer på stolen.8

Et †timeglas anskaffedes mellem 1661 og -65, 
hvorefter det blev anstrøget og fæstnet til prædi
kestolen.4

†Stolestader. 1648 omtales en gammel lang 
stol, som kom fra Vor Frue kirke, og 1650 be
taltes Rasmus snedker for 13 stole. I maj 1657 
indkøbtes træ til stolestader ved skibbroen hos 
Jens Jørgensen af »Øster Ristør«; det blev imid
lertid stjålet i krigstiden. Da kirken ikke kunne 
lide hele skaden, måtte kirkeværgen bære halv
delen. I begyndelsen af 1660’erne fik Jens sned
ker betaling for at forbedre alle de gamle stole 
og for nogle nye, vel de ti ridefogden over Ka
lundborg len, Christen Hansen, bekostede.4 Ved 
auktionen i forbindelse med kirkens nedrivning 
solgtes 20 stole med låger.41

1710 reparerede snedker Rasmus Sørensen 
nogle stole og lavede en lille bænk i koret. 1745 
betaltes snedker Hans Iversen for at »opslå« sto
lene, som blev taget ned ved kirkens reparation 
og siden havde henstået.8

*Panel, af fyr, 30,5 cm højt og 201 cm langt, 
med to store fyldinger. Tidligere grønmalet 
med røde blomsterdekorationer, nu brunmalet. 
1910 skænket af gårdejer H. P. Nielsen, Nostrup 
mark til Kalundborg Museum (inv. nr. 1473).

†Dørfløje. I 1660’ernes begyndelse købtes tre 
norske egeplanker til den vestre kirkedør, som 
Jens snedker forfærdigede.4 1710 betaltes Ras
mus snedker for en ny, flammeret dørfløj, og
1760 leverede snedker Jens Ba(o?)strup en ny 
dør i vest, som maler Pettersen malede. 1786 
oplyses, at maler Peder Dreier malede dørene.8
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Fig. 7. Fremstillingen i templet. *Maleri o. 1700, muligvis fra S. Olai (s. 3311). I Kalundborg Museum. NE fot. 
1982. - The Presentation in the temple. *Painting possibly from S. Olai.

Se også dørfløj i korgitter. Ved auktionen 1797 
solgtes to egedøre.9

*Maleri (fig. 7), o. 1700, Fremstillingen i tem
plet, fra Ågerup i Røsnæs sogn, men efter tradi
tionen fra S. Olai. I Kalundborg Museum (inv. 
nr. 1329).

†Kirkeskibe. I kirkens papirer fra årene 1661-65 
omtales to skibe, det ene, benævnt »Frederich«, 
foræret af Peder Haffesøn, det andet, »Emanu- 
ell«, skænket af Rasmus Eschelsen,4 som tak 
fordi de to skippere havde deres redskaber i for
varing på loftet. 351759 siges et af skibene at være 
skænket 1663, men årstallet på det andet var ud
slettet, og givernes navne ikke længere kendt.36

Begge blev repareret 1742 af Peder Pedersen 
Møller og Søren Sørensen Nyrop.8 Få år før 
1791 blev det ene skib taget ned, fordi det var 
forrådnet. Skibene solgtes 1797.9

†Ligbårer. 1646 betaltes Søren Jacobsen for at 
færdiggøre (istandsætte?) tre ligbårer og året ef
ter for at færdiggøre to (af de tre?) efter Peder og 
Henrik snedker. 1 1660’ernes begyndelse brugtes 
tre norske fyrretræ og tre deller til en ny stor 
ligbåre, som Peder snedker lavede.4 Inventari
erne fra 1660’erne til og med 1721 opregner to 
store og to små ligbårer,42 1745 nævnes tre store 
og små, som var brøstfældige, og en lille over
ført fra Vor Frue, også brøstfældig.8
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Klokker er ikke som vanligt fundet omtalt i 
inventarierne, jfr. s. 3313.

S. OLAI KIRKEGÅRD

Den nuværende kirkegård, der i dag tjener som 
begravelsesplads for såvel Vor Frue kirke som 
Nyvangskirken, indrammes af Klosterpark vej, 
Esbern Snaresvej og Møllestræde. Dens store 
udstrækning skyldes adskillige udvidelser nord 
og nordøst for den oprindelige, lille begravel
sesplads i arealets søndre trekant. Først en men
neskealder efter kirkebygningens nedrivning 
opstod der behov for mere plads. 1829 indledte 
kirkeinspektionen forhandlinger med proprie
tær Barner på Dorotheas lystgård om overdra
gelse af 2 tdr. land af Ladegårdsvænget, som lå 
op til kirkegården; efter en del diskussion enedes 
parterne om såvel arealet som prisen.43 Stengær
det på nord- og østsiden, ialt 83 favne, blev ned
brudt, og udvidelsen hegnet med et nyt sten
gærde; den gamle del planeredes, og det nye 
areal på 324 kvadratfavne blev »ordentligt ind
delt og beplantet, så det var en særdeles skøn 
begravelsesplads«.44 I Hirschholm plantage 
købtes 1300 hvidtjørn, og der gravedes huller til 
200 popler, som forpagteren på Lerchenfeld le
verede. Året efter fik gartner Thagsen, Skip- 
pinge plantage, imidlertid betaling for 100 nye i 
stedet for de udgåede.8 Indvielsen 1831 fejredes 
med kanonsalut, og fem mand ringede med Vor 
Frue kirkes klokker. Biskop Mynster omtaler 
ved sin visitats 1838 kirkegården som stor og 
ordentlig, men ikke videre pyntelig, men 1847 
finder han den ret vel beplantet og ret smuk.45

I 1870’erne var en forøgelse af begravelses- 
arealet igen påkrævet, og Kalundborg kom
mune betalte 1879 omkostningerne ved skøde 
fra ejerinden af Kalundborg ladegård i forbin
delse med erhvervelsen af yderligere et jord
stykke mod nord46 (sml. fig. 8). Behovet skyl
des utvivlsomt, at det kneb med plads på kirke
gården uden for Vor Frue kirke, hvor den sidste 
begravelse fandt sted 1886. Herefter hengik et 
halvt århundrede, før næste udvidelse. Forkla
ringen kan være, at man sidst i 1890’erne har fået 
tilladelse til at bortfæste gravsteder på den æld

ste del af kirkegården.47 Først 1932 erhvervedes 
et stort stykke nord for kirkegårdens østre del 
ud til Møllestræde. Her har havearkitekt Emil 
Bothiger indrettet en urnegravplads, taget i 
brug 1935. Derefter tilføjedes i 1940’rne et smal
lere areal vest for, strækkende sig hen til be
byggelsen på Klosterparkvej, som 1950 forøge
des i nordlig retning. Senest tilkøbtes 1968 et 
jordstykke, indviet 1981. Til den nordvestre del 
af kirkegården har landskabsarkitekt Jørgen 
Palle Schmidt projekteret et anlæg med rum 
lukket af brede bøgehække; endvidere er der 
indrettet gravpladser på et græsareal. Senere 
etableredes et stort vandbassin med et sort gra
nitkors fra et sløjfet gravsted i midten, og i om
rådets nordvestlige hjørne plantedes en lille 
lund.

Hegn. De omgivende kampestensdiger er an
lagt i 1900’rne, det mod Møllestræde 1936 som 
afløsning for et ældre, ustabilt; samtidig rykke
des det ind for at give plads til et fortov udenfor; 
der opsattes trådhegn, og en Spireahæk plante
des. Gærdet i kirkegårdens nordøstlige hjørne er 
fra 1945 og det mod Klosterparkvej, fra 1952. 
Arealet mod Esbern Snaresvej beskyttes af tråd
hegn med en tjørnehæk indenfor, mens der på 
og inden for digerne står mange forskellige 
træer: Elm, som på grund af elmesyge forventes 
fældet vinteren 1994-95, birk, fyr og gran samt 
langs vejen fra søndre indgang prunus plantet 
som afløsning for en ældre lindeallé; desuden ses 
varierede busketter, hvor mange fuglearter hol
der til.

Der findes ialt otte indgange til kirkegården. 
Den ældste fra Skt. Olaigade til den oprindelige 
kirkegårds søndre hjørne udgøres af en køreport 
med fodgængerlåger flankeret af granitpiller 
med sortmalede jernlåger, muligvis fra 1870, da 
der udførtes seks dages stenhuggerarbejde ved 
den nye port.46 En halv snes meter inden for 
lågerne er imidlertid en trappe, som hindrer ind
kørsel. Indtil 1919 var gamle gravsten brugt som 
trinsten i trappen (jfr. s. 3201). Et stykke nord 
for er en fodgængerlåge fra Klosterparkvej lige
ledes med sortmalet jernlåge, men af en afvi
gende udformning, hvilket også gælder stenpil
lerne. Lågen har en parallel i indgangen fra Møl-
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Fig. 8. Skitseplan af kirkegården. Tegnet af Marianne 
Nielsen 1996. - Sketch plan of the churchyard.

lestræde, hvis imposante stenpiller krones af ka
lot med latinsk kors, antagelig etableret under 
hensyn til det elipseformede anlæg i udvidelsen 
fra 1932. Lidt længere mod syd i Møllestræde er 
formentlig den køreport, der nævnes 1877 og 
utvivlsomt opstilledes som følge af udvidelsen, 
og hvorfra en vej fører over til den omtalte låge 
på Klosterparkvej. Som adgang til parallelvejen 
nord for udvidelsen er etableret en indgang med 
køreport flankeret af firkantede piller opført af 
tilhugne granitsten og kronet af latinsk kors 
samt forsynet med jernlåger fra 1940’rne. Fra 
samme tid stammer den tilsvarende kørelåge, 
som fører fra Esbern Snares vej ind til et arbejds
område. Heroppe blev endvidere 1984 indrettet 
parkeringsplads.

†lndgange. Ved kirkegårdens udvidelse 1831 
blev jorden foran den store indgangsport i syd? 
afgravet i halvcirkelform, og mureren opførte 
murede piller, som kobbersmed Rathmann 
dækkede med bly, hvorefter snedker Christen
sen leverede porten og stakitværk samt en ind
kørselsport ved den østre side. Maler Timm på
tog sig malerarbejdet. Igen 1843 anskaffedes nye 
porte, da indgangsporten med tilhørende stakit 
og piller var brøstfældig.48 1877 fik smedemester 
C. Mørch betaling for istandsættelser og en ny 
nøgle ved nordre kirkegårdslåges låse og for at

rengøre og smøre to låse i kirkegårdens jern
porte.46

Bygninger på kirkegården. Ved det sydvestre 
hjørne af udvidelsen fra 1932 lå indtil 1978 en 
træbygning fra 1936 indeholdende kontor, red
skabsrum og retirade; den afløstes af en ny af 
tegl lidt vest for, som 1983 suppleredes med 
yderligere en teglstensbygning. Ud til Kloster
parkvej ligger et hus af gule tegl fra 1968 rum
mende kontor og indtil 1984 mandskabsfacilite- 
ter. En maskinbygning og et værksted indviedes 
1978, hvorefter en ny mandskabsbygning tænk
tes opført. Af økonomiske årsager blev projek
tet først realiseret 1984, da arkitekt Poul H. Ol
sen afleverede bygningen til myndighederne.

Et †lighus af brædder, opført på grund af ko
leraen (1853), ansås 1859 i høj grad for vansi
rende for den så kønt anlagte assistenskirke- 
gård.49 Det blev derfor nedbrudt, forandret og 
genrejst, hvorefter det tjæredes.50

GRAVMINDER
Da Vor Frue kirkegård 1886 ophørte med at fungere 
som begravelsesplads for byens borgere, havde 
S. Olai kirkegård allerede længe været byens vigtig
ste. Langt hovedparten af Kalundborgs jævne befolk
ning blev i 16-1700’rne frit eller mod ringe betaling 
begravet dér, jfr. kirkens funktion som ligkapel op til 
nedrivningen 1797. Da S. Olai ikke havde nogen 
klokke, blev der beregnet klokkepenge til Vor Frue 
kirke i de tilfælde, hvor man tog sig råd til ringning 
ved ligfærden. Ikke alle kunne bekoste en sådan luk
sus, ligesom langt hovedparten af begravelserne var 
simple jordgrave, måske udstyret med et trækors, 
som det der blev sat over skipper Frederik Storm
1751.8

I en del tilfælde blev bedrestillede borgere dog også 
begravet ved S. Olai kirke. Årsagerne til, at den blev 
foretrukket frem for den nok umiddelbart højere esti
merede begravelse ved Vor Frue kirke, var måske sta
dig i et vist omfang, at taksterne var lavere ved 
S. Olai. Men vigtigt var det givetvis også, at mulig
hederne for at indrette sig et standsmæssigt gravsted i 
Vor Frue kirke eller på dennes kirkegård var temme
lig få på grund af den ringe plads begge steder.7 Ende
lig synes også familietraditioner at have spillet ind, 
idet en stor del af de kendte gravminder ved S. Olai 
kirke ligger over beslægtede personer.

I modsætning til gravminderne ved Vor Frue kirke 
er S. Olai kirkes næsten alle gået tabt. En del, her
iblandt naturligvis de eftermiddelalderlige begravel
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ser inde i kirken, forsvandt ved bygningens nedriv
ning 1797, omend det ved denne lejlighed pointere
des, at gravstederne på kirkegården skulle bevares 
uspolerede.9 I de følgende årtier må man alligevel 
være gået temmelig hårdt til værks, ikke mindst ved 
udvidelsen og planeringen af kirkegården 1830-31. 
Enkelte gravsten og især brudstykker af sådanne blev 
o. 1930 overført til Vor Frue kirkegård, heriblandt 
nogle der var anvendt som trappesten ved S. Olai kir
kegård.51 Disse få levn er behandlet under Vor Frue 
kirkes gravminder, hvilket også af praktiske årsager 
gælder de brudstykker, der nu befinder sig på Ka
lundborg Museum og i privathuse i byen. På den 
nuværende S. Olai kirkegård findes kun et eneste 
ældre kirkegårdsmonument.

Som for Vor Frue kirkes vedkommende stammer 
de mest oplysende kilder til bestemmelse og identifi
kation af disse forsvundne gravminder fra 1600’rne 
og især 1700’rne. Derfor er der kun tale om et delvist 
og tilfældigt udsnit af den mængde, der engang har 
eksisteret. De væsentligste oplysninger er hentet fra 
kirkeregnskabsbogen,8 Kalundborgs auktionsproto- 
koller (auktioner over gravsten 1734,32 174952 og 
175553) og de samlede fortegnelser eller specifikatio
ner over ligsten ved kirkerne. Af disse sidste findes 
ikke en parallel til Vor Frue kirkes liste fra o. 1733, 
men fortegnelsen over hjemfaldne gravsten fra 173418 
dækker også S. Olai, hvor der omtales tre navngivne 
sten i kirken, og på kirkegården ligeledes tre navn
givne samt en gammel gravsten og en barnesten. 
Specifikationen fra o. 175454 nævner fire navngivne 
sten i kirken, 14 tilsvarende på kirkegården og samme 
sted tre unavngivne. Præsten C. U. Amundin så i sin 
indberetning 175936 ud over Oluf Jespersens epita
fium to gravsten i S. Olai kirke, den ene med ud
slettet indskrift, og på kirkegården otte navngivne 
gravsten, to ulæselige sten, tre ligtræer over skippere 
og bådsmænd, der ikke var værd at notere, samt 
nogle korstræer over fremmede skippere og andre. 
Da kirkegårdens gravminder 186955 blev beskrevet af 
Fr. Algreen-Ussing fandt han derimod kun 1800’rnes 
kirkegårdsmonumenter værd at nævne (s.d.).

En del begravelser blev anlagt inde i kirken, lige
som et begravelsesarrangement på kirkegården i stil 
med dem, der kendes fra Vor Frue kirke, synes ind
rettet i mere eller mindre fuldendt skikkelse o. 1774.

†EPITAFIER

1) 1678.56 Jens Knudsen, snedker, og Ole (Oluf) 
Jespersen, rådmand, samt deres hustru. Hun 
døde i sit 78. år, Jens Knudsen i sit 66. år efter 37 
års ægteskab, Ole Jespersen i sit 60. efter 16 års 
ægteskab. Epitafiet, der var af træ, nævnes kun 
o. 175035 og 1759,36 begge gange som det eneste

af sin slags i kirken (sml. †gravsten nr. 1 og 
†åben begravelse nr. 1).

2) O.1763. Mouritz Sørensen Høeberg, råd
mand og byfoged, †1763, 59 år, og hustru Anna 
Jensdatter, *1712, †1747. Epitafiet, som må have 
været af sten, hørte sammen med †lukket be
gravelse nr. 4. Endnu 1759 er epitafiet ikke om
talt, hvorfor det rimeligvis først er opsat i årene 
omkring Høebergs egen død. 1788 nævnes 
gravstedet uden nærmere beskrivelse, og først 
1796 i forbindelse med auktionen over S. Olai 
kirkes nedrivning fremgår det tydeligt, at der til 
Høebergs begravelse hørte et epitafium, som 
hang i kirken øst for søndre kirkedør. Høebergs 
anden hustru, Karen Christiansdatter Bagger, 
*1721, †1804 (jfr. †gravsten nr. 20), havde sin 
lavværge til stede ved auktionen, og han for
ventede, at epitafiet ved kirkens nedbrydning 
blev taget ned og lagt i en muret fod over be
gravelsen. Kirkeinspektionen havde allerede i 
auktionskonditionerne regnet med, at dette epi
tafium kunne blive forlangt udleveret af arvin
gerne,9 og det blev nu med henvisning hertil 
forsikret, at man ingen fornærmelse attråede, 
men var villig til at bevare mindesmærket for 
den endnu levende familie. Det betvivledes 
alene, at kirken selv kunne bekoste mere end, 
hvad der til stenens simple pålægning på grav
stedet udfordredes. Hvorvidt epitafiet således 
kom til at tjene som gravsten over begravelsen 
er uvist, idet det ikke omtales siden.

†GRAVSTEN

1) O.1678. Ole (Oluf) Jespersen, rådmand, og 
muligvis Jens Knudsen, snedker, samt begges 
hustru (sml. †epitafium nr. 1 og †åben begra
velse nr. 1). 1734 hjemfalden, vurderet til 5 
rdl.,57 o. 1754 nævnt blandt de ufornyede sten 
inde i kirken, nu vurderet til 5 rdl. 3 mk., men 
på auktionen 1755 solgt for 22 rdl. til Christian 
Langemach,54 der - prisen taget i betragtning - 
antagelig har genanvendt stenen på Vor Frue 
kirkegård (nr. 17).

2) O.1681. Jens Jensen, kirkeværge. 1734 i 
kirken,58 rimeligvis over en †lukket begravelse 
(nr. 1), hjemfalden og vurderet til 4 rdl. ligesom
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o. 1754. På auktionen 1755 solgt for 7 rdl. til 
Hans Ottesen Langemach54 (Vor Frue nr. 14, 15).

1600’rnes anden halvdel. Gravsten med nedslidt 
indskrift, nu på Vor Frue kirkegård, nr. 3.

3) 1600’rnes anden halvdel. Jørgen Truelsen.59 
1734 lå på kirkegården en revnet og hjemfalden 
gravsten tilhørende Jørgen Truelsen, vurderet til
1 rdl. 2 mk.,18 o. 1754 til kun 2 mk., men synes 
heller ikke da at være blevet solgt.54 Muligvis en 
af de to sten på kirkegården, der 1759 omtales 
som ulæselige.36

4) O.1701 (1707?), Hans Lollich.60 1734 på 
kirkegården, hjemfalden, vurderet til 6 rdl. 4 
mk.,61 men først solgt på auktionen 1749, for 5 
rdl., til Rasmus Ivarsen,32 der nok har genan- 
vendt den (†nr. 16).

5) O.1704. Søren Jespersen, handelsmand, 
født o. 1626(?), †24. aug. 1704, g.m. Karen Ibs- 
datter og fader til Niels Sørensen Raklev62 (Vor 
Frue †nr. 44). Kun omtalt 1734, liggende på kir
kegården, vurderet til 5 rdl.,18 hjemfalden, men 
ses ikke solgt på nogle af de efterfølgende auk
tioner, skønt ikke nævnt o. 1754 eller 1759.

6) 1707. Matthias Lauritzen Gynge, *1666, 
†1708, og hustru Mette Nielsdatter Michels, 
*1659, †1707 (sml. †lukket begravelse nr. 2). 
Hjemfalden 1734, vurderet til 8 rdl., 1735 erin
drede kirkeværgen sønnen, Lauritz Gynge, om 
fornyelse af hans forældres gravsten.18 Igen o. 
1754 var den hjemfalden, stadig vurderet til 8 
rdl., men mentes at blive fornyet.54 Nævnt
1759,36 ligesom det må være den, der 1748 og
1761 aftoges ved begravelsen af henholdsvis 
Lauritz Gynges hustru og Lauritz Gynge selv.8

7-11) 1710-35. Fem små barnegravsten tilhø
rende Christian Carstensen Bagger (†nr. 20). En 
af dem var sandsynligvis den sten, som Bagger 
købte fra Vor Frue kirkegård på auktionen 1734 
for 2 mk., og som tidligere havde ligget over 
Lars Larsen Mundens barn32 (Vor Frue †nr. 50). 
Adskillige af Baggers børn døde tidligt, bl.a. 
Claus (†1712), Bente (†1726), Carsten (†1728) og 
Rasmus (†1734). I kirkeregnskabsbogen ses ud
gifter til begravelse af to af hans børn 1734 og 
endnu et 1736.8 De fem sten er ikke nævnt 
blandt hjemfaldne 1734, men o. 1754 er de alle

omtalt, vurderet til 1 rdl. 3 mk. 8 sk.54 Forvente
des at blive fornyet og omtales 1759 sammen 
med Baggers egen gravsten.36 På kirkegården.

12) O.1724. Knud Jensen Felbereder, †1724,
47 år, gift 1.° med Kirsten Michelsdatter, †1710, 
og 2.° (1711) med Karen Hansdatter. Første gang 
nævnt o. 1754 blandt de hjemfaldne. Lå da i kir
ken, måske over en †lukket begravelse (nr. 3), 
vurderet til 4 rdl. 3 mk.54 Mentes at blive for
nyet, og er sandsynligvis den, der endnu 1759 
sås i kirken foruden Matthias Gynges (nr. 6) og 
omtales som ulæselig,36 idet de to øvrige grav
sten, der o. 1754 lå i kirken, var solgt 1755.

13) O.1724. Hans Kiølsing, †1724, 44 år, g.m. 
Kirsten Jørgensdatter, †1738, 44 år (2.° g.m. Jør
gen Sørensen Samsing). O.1754 nævnt blandt 
de hjemfaldne på kirkegården, vurderet til 6 rdl. 
(men andetsteds til 4 rdl.).54 Mentes at blive for
nyet og var antagelig den ene af de to gravsten 
på kirkegården, der 1759 betegnedes som ulæ
selige.36

14) O.1727. Peder Sørensen (Pedersen) Kiøl
sing, †29. maj 1727 i sit 59. år (1.° g.m. Kirsten 
Michelsdatter, †1712, 22 år), og hans anden hu
stru Katharine Christensdatter Stub, †1748 i sit 
61. år. Hun var anden gang gift med Michel 
Clemmensen, †1767, 65 år gammel, der ved 
hendes død betalte 2 rdl. for fornyelse af grav
stenen, men tilsyneladende ikke selv sidenhen 
begravedes derunder.8 O. 1754 fastsloges, at Mi
chel Clemmensens 2 rdl. vel måtte være betaling 
for at åbne graven, og stenen betegnedes derfor 
som hjemfalden, vurderet til 4 rdl.54 Mentes at 
blive fornyet og sås 1759.63 På kirkegården.

15) 1728. Christopher Sørensen, †1727, 38 år. 
Antagelig overflyttet fra Vor Frue kirkegård 
1728, da Inger Marie Eriksdatter solgte en sten 
(Vor Frue †nr. 28) for 8 mk. til Catharina Ras
musdatter,18 som lagde den over sin første 
mand, Christopher Sørensen, der begravedes på 
S. Olai kirkegård. Ikke nævnt siden.

O.1741. Hans Hansen Qvist. Sekundær indskrift 
på gravsten fra 1600’rnes anden halvdel. Lå oprindelig 
på Vor Frue kirkegård, men blev ved genanvendelsen 
overflyttet til S. Olai kirkegård. Nu igen på Vor Frue 
kirkegård (nr. 4).
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16) 1749. Rasmus Ivarsen Milling, købmand, 
*1699, †12. maj 1764, og første hustru Mette 
Jensdatter Brun, †1746, 37 år. Han var søn af 
Ivar Rasmussen (Vor Frue †nr. 56) og broder til 
Søren Ivarsen Milling (Vor Frue nr. 12), til Ca- 
trina Iversdatter Milling, g.m. Jørgen Stub (Vor 
Frue nr. 8) og vel også til Lisbeth Ivarsdatter, 
g.m. Jens Lauritzen Birch. Forældre til Elisabeth 
Rasmusdatter Milling, g.m. Anders Faaborg64 
(Vor Frue nr. 21).

O.1754 siges udtrykkeligt, at gravstenen, 
vurderet til 6 rdl. 4 mk., var pålagt 1746.54 Der 
anføres dog ingen sten ved hustruens begravelse 
dette år,8 og da Rasmus Ivarsen ved auktionen 
1749 købte en hjemfalden gravsten på S. Olai 
kirkegård over Hans Lollich (†nr. 4) for 5 rdl.,65 
er det sandsynligvis denne, der genanvendtes. 
Nævnt 1759,36 men ikke ved Rasmus Ivarsens 
begravelse 1764.8 På kirkegården.

17) 1749. Michel Pedersen Vastrup, *1700, 
†25. dec. 1748, søn af Peder Michelsen Vastrup 
(Vor Frue †nr. 53), og hustru Anna Cathrine 
Kiølsing, *1712, †1767, gift i 18 år, forældre til 
Margrethe Michelsdatter Vastrup, g.m. Anders 
Hansen Smed (†nr. 25).

Michel Vastrup erhvervede allerede 1734 en 
gravsten for 2 rdl.,66 men ved auktionen 1749 
købte hans enke for 4 rdl. en hjemfalden sten på 
Vor Frue kirkegård (s. 3242), som sandsynligvis 
blev flyttet til S. Olai kirkegård og lagt på man
dens grav.67 O.1754 oplyses ganske vist, at 
gravstenen, vurderet til 5 rdl., blev pålagt al
lerede 1748,54 men ved hans begravelse 28. dec. 
1748 nævnes ingen sten,8 hvilket synes at be
kræfte, at den først pålagdes efter auktionen 
17. marts følgende år. Gravstenen omtales
1759,36 og der blev betalt for gravens åbning 
1767 ved hustruens begravelse. 1793 betaltes 2 
rdl. for at den skulle ligge urørt i 20 år fra 1787,8 
og 1819 fik kirken 20 rbd. for stenens fornyelse 
yderligere 25 år.51 På kirkegården.

18) 1751. Jens Mortensen Møller, skipper, 
†1775, 61 år, og første hustru Ane Marie Ras
musdatter Nyrup, *1725, †1751. Han var 2.° 
g.m. Anne Larsdatter Smith, *1728, †1O. jan. 
1810, datter af Lauritz Hansen Smith (Vor Frue 
†nr. 64). O.1754 var stenen vurderet til 6 rdl. 4

mk., og det fremgår, at den var pålagt 1751,54 
omend betaling for stens pålæggelse ikke ses ved 
hustruens begravelse.8 Omtalt igen 1759 på 
S. Olai kirkegård.36 Men 1775 synes Jens Mor
tensen at være blevet begravet på Vor Frue kir
kegård, uden at en sten i øvrigt er nævnt. 1794 
beskrevet som en gammel forfalden ligsten på 
S. Olai kirkegård, hvorunder Jens Mortensen 
havde været begravet, blev da solgt til Johannes 
Rasmussen Bødker for 12 rdl.8

19) 1751. Jens Sørensen Vissing, skipper, 
*1682, †13.juli 1749, og hustru Margrethe 
Poulsdatter, †1759, 66 år (Vor Frue †nr. 74). Ri
meligvis identisk med den sten, der 1751 købtes 
på S. Olai kirkegård for 5 rdl. af Søren Vissing, 
som formentlig var en søn.68 Nævnt 1759,36 da 
der betaltes for gravens åbning ved hustruens 
begravelse.8 På kirkegården.

1752. Matthias Andersen Feldbereder, nu på Vor 
Frue kirkegård, nr. 16.

20) O.1755. Christian Carstensen Bagger, 
møller, *1683, †1755, og hustru Anna Peders
datter Germand, †1773, 85 år (sml. stenene over 
hans børn †nr. 7-11 og børnebørn, Vor Frue †nr. 
68-69). Baggers slægtsnavn genfindes som både 
Bager og Bagge, og han var givetvis også fader 
til Peder Christiansen Bagge (†åben begravelse 
nr. 2) og Karen Christiansdatter Bagge, g.m. 
Mouritz Sørensen Høeberg (†lukket begravelse 
nr. 4).

Stod o. 1754 op til kirken, vurderet til 10 rdl.54 
Pålæggeisen nævnes ikke ved Baggers begra
velse 1755,8 men stenen omtales 1759 sammen 
med de »a parte« ligsten over hans børn.36 For
nyet 1794 for 4 rdl. for 40 år, regnet fra 1775.8 På 
kirkegården.

21) O.1755 eller 1761. Jørgen Kolbrecht, †22. 
juli 1757, 37 år, og hustru Bodil Larsdatter, 
†1768, 62 år. En datter Ane Giertrud var g.m. 
Frederik Mülertz (Vor Frue nr. 23). Kolbrecht 
købte på auktion 1755 for 3 rdl. en sten på Vor 
Frue kirkegård, stående ved sakristidøren (dvs. 
uden tilhørende gravsted),54 men ved hans be
gravelse på S. Olai kirkegård 1757 nævnes ingen 
sten og heller ikke 1759. Derimod bekostede
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hans enke 1761-62 en ligsten og lagde den på 
mandens grav. Ved hendes død 1768 betaltes for 
gravens åbning, og 1793 2 rdl. for 20 års for
nyelse regnet fra 1788.8 På kirkegården.

22) 1762. Clement Knudsen, †1761, 55 år. 
Hans anden hustru Karen Jensdatter Blanch (sø
ster til Anna Jensdatter Blanch, g.m. Peder 
Bagge, †åben begravelse nr. 2) betalte 1762 4 rdl. 
for at lægge en mådelig sten på det sted på 
S. Olai kirkegård, hvor hendes mand var blevet 
begravet året før.8

O.1763. Olle Pedersen Nørager. Sekundær ind
skrift på gravsten, nu ved Vor Frue kirke, nr. 7.

23) 1765. Christen Nielsen Tømmerup, møl
ler, †1761, 52 år. Hans første hustru døde 1751, 
anden gang var han g.m. Dorthe Pedersdatter, 
*1733, †20. febr. 1783. Hun var anden gang g.m. 
Jacob Faaborg (Vor Frue †nr. 64). Fire år efter 
Tømmerups begravelse lagde enken 1765 en må
delig sten på hans grav for 4 rdl. 1779 betaltes 5 
rdl. for at stenen skulle ligge bestandig urørt, 
men vedligeholdes af arvingerne, hvilket o. 
1790 overførtes til den nye kirkeregnskabsbog.8 
På kirkegården.

24) O.1783. Lambertus Høisgaard, feltskærer 
og købmand, *1742, †16. jan. 1783, og hustru 
Anne Sophie Birch, *1737, †16. april 1805. 
Gravstenen nævnes ikke ved Høisgaards begra
velse, men først 1805 ved hustruens, da der be
taltes 2 rdl. for at tage den op og begrave ma
dam Høisgaard derunder.8 På kirkegården.

O. 1784. Niels Christian Holst, bager, †7.juni 
1797, 41 år. Kirken solgte 1784-85 en gammel ligsten 
til Niels Holst for 4 rdl. Det fremgår ikke fra hvilken 
af kirkegårdene. Muligvis genanvendt, men hverken 
ved Holsts eller hans hustrus begravelser 1797 og 
1803 på S. Olai kirkegård nævnes den.8

25) 1789. Anders Hansen Smed (Smith), 
†25. dec. 1781, 44 år, og hustru Margrethe Mi- 
chelsdatter Vastrup, †22. okt. 1786, 47 år, datter 
af Michel Pedersen Vastrup (†nr. 17). Der næv
nes ingen gravsten ved de to ægtefællers begra
velser 1781 og 1786, men 1783-84 fik kirken 3 
rdl. for at overlade Anders Hansen Smeds enke 
en sten,8 uvist fra hvilken af kirkegårdene. Mu

ligvis den nye ligsten, sekretær W.Smith 1796 
betalte 6 rdl. 4 mk. for at pålægge forældrenes 
gravsted, og som skulle ligge urørt i 20 år regnet 
fra 1789.69 Ligesom for Margrethe Vastrups for
ældres vedkommende betaltes 1819 20 rbd. for 
stenens fornyelse i endnu 25 år.8 På kirkegården.

O. 1793. Johannes Rasmussen Bødker. 1793-94 
blev en gammel hjemfalden gravsten på S. Olai kir
kegård over Jens Mortensen Møller (†nr. 18) solgt for
12 rdl. til Johannes Rasmussen Bødker, som kan have 
genanvendt den.8 Hverken sten eller begravelser ses 
dog nævnt.

26) Før 1818. Peder Rasmussen og hustru Ma
ren Andersdatter.70 1818 fornyedes ægteparrets 
gravsten med 10 rdl. og skulle ligge urørt i 25 
år.71 På kirkegården.

†GRAVTRÆER

1) 1722. Michel Skomager. 1722 betalte Peder 
Christiansen Skomager 2 rdl. for to ligtræer 
over begge sine formænd Michel Skomager og 
Jens Lollich.8

2) 1722. Jens Nielsen Lollich, †1718, 47 år. Be
talt af Peder Christiansen Skomager 1722, jfr. 
ovf.

3) O.1745. Hans Friederichsen, †1743. 
1745-46 modtog kirken 1 rdl. fra Hans Friede- 
richsens enke for at lægge et ligtræ på hendes 
mands begravelse på kirkegården.8

4) 1753. Niels Hansen Seierboe, †7. juni 1752,
64 år, g.m. Karen Knudsdatter, †13. maj 1766, 
72 år. Enken betalte 1753 1 rdl. for et ligtræ på 
kirkegården.8

5) 1758. Johanne Margrethe Christensdatter, 
†25. okt. 1757, g.m. Michel Rasmussen Balle 
(†nr. 6). 1758 betaltes 1 rdl. for at lægge et træ 
over Michel Balles hustrus lig på kirkegården.8

6) 1759. Michel Rasmussen Balle, *1702, 
†12. okt. 1758, 1.° g.m. Johanne Margrethe 
Christensdatter (†gravtræ nr. 5), og 2.° (1758) 
med Margrethe Sørensdatter Milling (gravsten 
Vor Frue nr. 12). 1759 betaltes 1 rdl. for et træ 
lagt over Michel Balles lig på kirkegården.8

7-8) 1759. Hans Rasmussen Smed, †1758, 59 
år, og hustru Sinne Andersdatter, †1757, 51 år.
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Påsken 1759 betaltes 2 rdl. for at lægge to træer 
over Hans Smeds og hustrus lig på kirkegår
den.8

†BEGRAVELSER

†Åbne begravelser. 1) O.1678. Ole (Oluf) Jesper
sen, rådmand, og muligvis Jens Knudsen, sned
ker, samt begges hustru, jfr. †epitafium nr. 1. 
Nævnt o. 1754 i forbindelse med Ole Jespersens 
gravsten (†nr. 1), som lå i kirken over en åben 
begravelse,54 der måske blev nedlagt samtidig 
med salget af stenen 1755 til Christian Lange
mach, men også kan være identisk med den, 
Peder Christiansen Bagge erhvervede omkring 
dette tidspunkt (nr. 2).

2) O.1755. Peder Christiansen Bagge, råd
mand 1761-76, *1717, †1776, hans første hustru 
Anna Jensdatter Blanch, *1721, †1760, og sand
synligvis flere af hans børn samt måske hans an
den hustru Marie Nielsdatter Gottlieb, *1738, 
†1794. Begravelsen endvidere benyttet for Hans 
Christian Langemachs hustru Dorothea Wiium, 
*29. sept. 1744, †8. aug. 1762 (jfr. begravelses
arrangement o. 1778, Vor Frue), og for hans dat
ter.

Peder Christiansen Bagge var givetvis søn af 
Christian Carstensen Bagger (sml. †gravsten nr.
20 og nr. 7-11). Rådmand Bagges søster Karen 
Christiansdatter Bagge var gift med rådmand 
Mouritz Sørensen Høeberg, der o. 1747 ligele
des havde indrettet en begravelse i S. Olai kirke 
(†lukket begravelse nr. 4). En anden søster Anne 
Johanne Bagger var gift med Ulrich Barfred 
(jfr. †gravsten i Vor Frue nr. 68-69). Peder Bag
ges første hustru må være en søster til Karen 
Jensdatter Blanch, g.m. Clement Knudsen 
(†gravsten nr. 22). Hans anden hustru var datter 
af apoteker Friedrich Nicolai Gottlieb (†gravsten
i Vor Frue nr. 55) og Else Johansdatter Knuth, 
hvis anden mand, apoteker Andreas Lorentzen 
Bech o. 1774 også indrettede en begravelse ved 
S. Olai kirke (†begravelsesarrangement o. 1774). 
Det er ikke umiddelbart indlysende, hvorfor 
Hans Christian Langemachs hustru Dorothea 
Wiium og hans datter blev nedsat i rådmand 
Bagges begravelse. Den eneste konstaterede fa-

miliemæssige forbindelse er meget spinkel, idet 
Langemachs broder Christian Langemach var 
gift med Zusanna Gottlieb (jfr. gravsten i Vor 
Frue nr. 17), der var en halvsøster til Bagges 
anden hustru.

Begravelsen nævnes første gang 1760 i for
bindelse med Bagges første hustrus død. Af kir
keregnskabsbogen fremgår, at hun var den før
ste, der blev indsat i en lille, åben begravelse, 
som Bagge havde købt og betalt nogle år i for
vejen, måske identisk med †åben begravelse nr.
1. Han mente af samme årsag ikke, at han skulle 
betale yderligere ved hustruens indsættelse, 
hvilket undtagelsesvis accepteredes. For begra
velsen af et lille barn og en søn samme år betalte 
Bagge den sædvanlige pris, og de blev sandsyn
ligvis også indsat i begravelsen. 1762 nedsattes 
Hans Christian Langemachs kærestes lig i råd
mand Bagges begravelse, og 1764 blev begra
velsen åbnet for hans datter. 1771 blev Bagges 
datter begravet, rimeligvis også i familiebegra
velsen. Peder Bagges egen begravelse er ikke 
indført i kirkeregnskabsbogen, og ved hans an
den hustrus død nævnes begravelsen heller ikke 
udtrykkeligt.8 Først ved auktionen 1797 over 
S. Olai kirkes nedrivning omtales den igen, idet 
sønnen, provisor A. Bagge, fra Kalundborg 
apotek var mødt frem for at sikre sig, at den 
murede, åbne begravelse, som fandtes i kirken, 
og som hans fader, rådmand Bagge, havde be
talt for, måtte blive bevaret, ved at den på kir
kens bekostning blev pålagt en smuk og sirlig 
sten med inskription og ommuring. Kirken ville 
ikke unddrage sig derfra, hvis hr. Bagge vel at 
mærke havde adkomst til sin påstand og kunne 
fremvise denne.9 Sagen nævnes ikke igen, og 
det er nok yderst tvivlsomt, hvorvidt en ny sten 
blev pålagt.

Begravelsens placering i kirken kendes ikke, 
og den har måske heller ikke været særlig be
mærkelsesværdig, idet den i modsætning til 
Høebergs og Bechs, henholdsvis i den sydlige 
del af kirken og ved dens vestlige gavl, ikke 
nævnes 1788.72

†Lukkede begravelser. 1) O.1681. Jens Jensen, 
kirkeværge. Ligesom de få øvrige gravsten i kir
ken, lå Jens Jensens sten (†nr. 2) muligvis også
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over en lukket eller muret begravelse i kirkegul
vet. Den blev i givet fald nok sløjfet ved salget 
af gravstenen på auktionen 1755.

2) O.1707. Matthias Lauritzen Gynge, *1666, 
†1708, hans første hustru, Mette Nielsdatter Mi
chels, *1659, †1707, og sandsynligvis anden hu
stru, Birgitte Olesdatter, †19. aug. 1735. Siden 
benyttet af sønnen Lauritz Gynge for hustruen, 
†1748, og ham selv, †1761.

Begravelsen må stamme fra pålæggeisen af 
Matthias Gynges og Mette Michels’ gravsten 
(†nr. 6). 1735 blev en Niels Baches hustru be
gravet i S. Olai kirke, og der betaltes for gravens 
åbning. Niels Jørgensen Bache, overvejer og 
måler, *1687, †1757, blev 1710 gift med en Bir
gitte Olufsdatter, †1735.73 Hun er antagelig 
identisk med Matthias Gynges anden hustru og 
derfor nedsat i hans begravelse, og ikke i Ole 
(Oluf) Jespersens, selvom denne måske kunne 
tænkes at være hendes fader. Lauritz Gynge for
nyede 1735 og nok også o. 1754 sine forældres 
gravsten, og det må være begravelsen under 
denne, der benyttedes, da der 1748 og 1761 be
taltes for at aftage en sten i kirken for henholds
vis hans kæreste og ham selv.8

3) O.1724. Knud Jensen Felbereder, †1724, 47 
år. Der har antagelig været en lukket eller muret 
begravelse under Knud Felbereders gravsten i 
kirken (†nr. 12), i lighed med de andre sten.

4) O.1747. Mouritz Sørensen Høeberg, råd
mand og byfoged, †1763, 59 år, og hustru Anna 
Jensdatter, *1712, †1747, samt sandsynligvis et 
lille barn, †1754, af andet ægteskab med Karen 
Christiansdatter Bagge, *1721, †21. jan. 1804. 
Hun var datter af Christian Carstensen Bagger 
(†gravsten nr. 20) og søster til Peder Christian
sen Bagge (†åben begravelse nr. 2). Til begravel
sen hørte et epitafium (†nr. 2), som nok var no
get yngre end selve gravstedet, der rimeligvis 
indrettedes 1747, da der betaltes 10 rdl. for Anna 
Jensdatters begravelse i kirken.74 1754 begrave
des et lille barn af rådmand Høebergs i kirken, 
og 1763 betaltes 5 rdl. for hans egen begravelse 
inden for kirkedøren.8 1773 var Høebergs be
gravelsessted ene om at blive nævnt ved navn,75 
og 1788 omtalt som en af de bekendteste med 
gravsted i kirken.72

På auktionen ved kirkens nedbrydning 1797 
var lavværgen for Høebergs endnu levende enke 
til stede og erindrede om, at hendes mand i kir
ken havde et begravelsessted for sig og sin fami
lie, hvori han og hans afdøde første hustru lå 
begravede. Værgen forventede, at begravelsen 
forblev uforstyrret og ubeskadiget, og at det til
hørende epitafium lagdes i en muret fod over 
den.9 Gravstedet var i kirkens søndre side, sand
synligvis neden for epitafiet, der hang øst for 
søndre kirkedør.

†Begravelsesarrangement på kirkegården. O.1774. 
Andreas Lorentzen Bech, apoteker, *1713, †18. 
april 1787, og sandsynligvis en datter, †1776, samt 
muligvis hans hustru, Else Johansdatter Knuth,
* 1710, †13. febr. 1797. Hun var datter af Johan 
Knuth (†gravsten, Vor Frue nr. 74) og var 1.° 
g.m. apoteker Friedrich Nicolai Gottlieb (†grav
sten, Vor Frue nr. 55), med hvem hun havde 
datteren Marie Gottlieb, g.m. Peder Bagge, der 
ligeledes havde en begravelse i S. Olai kirke 
(†åben begravelse nr. 2). Det var gennem ægte
skabet med Else Knuth 1744, at Bech erhver
vede apotekerprivilegiet, og den kvindelige 
arvefølge fortsatte efter hans død, idet det 
gennem datteren Frederikke Lorentze Bech 
overgik til hendes mand Adolph Christian Win- 
dersleff.76

Apoteker Bech ansøgte 1774 om tilladelse til 
at indrette et gravsted på den plads ved vestre 
ende af S. Olai kirke, der var udlagt af kirkens 
bygning ved dens reparation samme år. Han 
ville for egen regning indhegne det med mur-, 
jern- eller stakitværk, således at det ikke skulle 
blive kirken til vansir eller til hinder for den i 
samme side værende indgang.38 5. febr. 1775 be
talte Bech 10 rdl. for det af ham og inspektø
rerne accorderede begravelsessted.8 Fik mulig
vis aldrig det udseende, Bech havde forestillet 
sig, siden det 1788 bemærkes, at gravstedet ville 
være kirkens vestre gavl til prydelse, hvis det 
kom i stand efter tegningen.77 1776 blev Bechs 
datter begravet og 1787 Bech selv. Gravstedet 
benyttedes sandsynligvis ved begge lejligheder, 
men næppe da hustruen begravedes 1797,8 mere 
end et halvt år efter at nedrivningen første gang 
havde været til auktion.

222*
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Fig. 9. *Smedejernsgravminde, »kurv« af smedejern 
fra 1832 over tre spæde firlinger (s. 3320). I Kalund
borg Museum. NE fot. 1982. - *Churchyard monu
ment, a wrought iron »basket« from 1832, for three infants 
out of a set of quadruplets.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Af alle de mange monumenter, som Fr. Algreen-Us
sing opregnede på kirkegården 1869,78 på baggrund af 
notater 1859 og 1861,79 er i dag kun to bevaret. Det 
ene stadig på kirkegården, det andet opsat som min
detavle på Vor Frue kirkegård, antagelig mellem 1915 
og 1918 (s. 3256). I Kalundborg Museum findes end
videre to monumenter, som ikke blev nævnt hos Al
green-Ussing. Dennes beskrivelse har dannet ud
gangspunkt for den lange liste over forsvundne kir- 
kegårdsmonumenter i det følgende. Da han kun til 
dels synes at citere indskrifterne ordret og præcist, er 
supplerende oplysninger om navn, fødsels- og dødsår 
medtaget i parentes. Fødested og andre egennavne er 
medtaget, hvis de nævnes hos Algreen-Ussing, men 
er angivet på nudansk.

Kirkegàrdsmonument, o. 1853. Iürgen [M]ou- 
ritz [Qvist]g[aar]d, borg[me]ster i K[a]llu[nd- 
borg], *30. dec. [1810], †[19. aug. 1853], Elsket 
og savnet af en gammel moder, hustru og fem 
små børn. Gravvers. Qvistgaard var borgmester 
1849-53 og byens eneste offer for koleraepide
mien 1853.78 Grå sandsten, 163x78 cm, med 
svejfet kant og næsten udslidt indskrift med for
dybede versaler.80 Nu opstillet (på hovedet) i et 
lille »museum« i kirkegårdens nordligste del.

*Smedejernsgravminde. (Fig. 9) 1832, over tre 
spæde firlinger, *17. aug. 1832, og den ene af et 
par tvillinger, *15. okt. 1834, alle børn af Henrik 
Christopher Mørch, kleinsmed, *6. april 1800, 
†20. sept. 1872.

Af smedejern, formet som en kurv eller 
vugge uden bund. På et ovalt fodstykke, 129x75 
cm, bestående af en lodret, glat kant, er fastgjort 
runde, udadsvungne stænger, der udgør kur
vens sider. Oventil er de fæstnet i en vandret, 
glat kant, der danner kurvens ovale munding, 
137x95 cm, og mellem hver af dem hænger for
oven som en guirlande halvcirkelformede, flade 
bånd med en knop forneden. I hver kortside er 
der på den øvre kant en lille bøjlehank, og tværs 
over kurvens midte hæver sig som en stor hank 
to volutformede flade bånd, hvorimellem en 
lodret, fladoval jernplade, oprindelig med malet 
indskrift. Gitret har adskillige lag gullig oliema
ling, mens indskriftpladen er hvidmalet.

Det særegne gravminde, populært kaldet 
»Firlingegraven«, med paralleller i Holbæk og 
Køge,81 er givetvis gjort af kleinsmed Mørch 
selv (jfr. *gravminder fra Rørby, s. 1533). Stod 
på S. Olai kirkegård til 1959, da en opkøber for
ærede det til Kalundborg Museum, hvor det om 
sommeren er udstillet i gården med blomster i 
(inv. nr. 8729).

†Kirkegàrdsmonumenter. 1) O.1829. Maren 
Finstad, f. Faxholm, *12. april 1772, †1O. dec. 
1829, g.m. statshauptmand, købmand Christian 
Henrik Finstad, efterladende sin 74 årige mand 
og een søn. 1859 på kirkegården.82

2) O.1831 (1840). Jens (Sørensen) Taastrup, 
eligeret borger og havnekommisær, *29. okt. 
1760 i Kalundborg, †19. okt. 1831 sammesteds, 
og hustru Ane Marie Taastrup, f. (Pedersdatter) 
Breum, *29. aug. 1762, †14. marts 1840. 1859 
var gravskrifterne over ægtefællerne på hen
holdsvis et kors og en marmorplade, antagelig 
tilhørende det samme monument.82

3) 1832. Peter Holst, en værdig religionslærer, 
sognepræst i Kalundborg 1828, provst i Ars og 
Løve herreder 1832, *10. febr. 1776, †24. aug. 
1832. Monumentet, der var udført af billedhug
geren Hermann Ernst Freund, betegnedes 1859 
som en sandstensstøtte,78 og beskrives endnu
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1916 som en 153 cm høj stele af sandsten på kir
kegården.83

4) O.1839. (Maria Helene) Sophie (Amalia) 
Cederfeld de Simonsen, konventualinde i 
Odense Jomfrukloster, *1784, †(20. juni) 1839, 
søster til borgmester i Kalundborg, J. C. L. Ce
derfeld de Simonsen.84 Må være identisk med 
stenen over frøken Cederfeld, nævnt 1860.46

1859 på kirkegården.82

5) O.1844. Fritze Euphemia Elisa Hertz, 
*1823, †1844. 1859 på kirkegården.82

6) O.1846. Carl Rothe, forpagter på Lerchen- 
feld, *7. sept. 1797, †24. maj 1846. 1859 på kir
kegården.82

7) O.1846. Andreas von Holck, major, 
*28. maj 1767 på Kronborg, †23. okt. 1846. 1859 
på kirkegården.82

O.1846. Emanuel Bonnevie, nu på Vor Frue kirke
gård, se mindetavle på kirkegården, nr. 2.

8) O.1847. C. M. Thorsen, *29. sept. 1821 i 
Århus, †28. april 1847. 1859 på kirkegården.82

9) O.1848. Sidse Marie Eilersen, f. Jacobsen, 
*26. okt. 1808, †31. okt. 1848. 1859 på kirkegår
den.82

10) O.1848. Dortea Margrete Cathrine Sø
rensen, f. Hammer, *21. marts 1816 i Korsby, 
†3. sept. 1848. 1861 betegnet som en jerntavle, 
på kirkegården.79

11) 1849. Peter Rützou, postfuldmægtig 
(†26. maj 1849, 58 år). »For 18 Aars troe Tjeneste 
satte din taknemlige ven H. A. W. Lund dig 
dette Minde. ... 1849«. 1859 på kirkegården.82

12) O.1850. Ludvig Ferdinand Klein, kaptajn
løjtnant, lods, oldermand, *25. jan. 1789 i Kø
benhavn, †ll. marts 1850 i Kalundborg. 1859 på 
kirkegården.82

13) O.1850. Frederik Ludvig Christian 
Munch, sognepræst i Raklev, *29. sept. 1780, 
†27.juni 1850. I 40 år sjælesørger for fire for
skellige menigheder, i 34 år gift med den efter
levende enke, som tillige med een søn begræd 
afdødes bortgang. Beskrives 1859 som en sand
sten i jorden, på kirkegården.

14) O.1851. Birgitte Petrine Gude, f. Hansen, 
*16. juni 1804, †ll. jan. 1851. 1859 på kirkegår
den.82

15) O.1852. F.J. (Jacob(!) Julius) Timm, ma
lermester, *5. april. 1788, †20. okt. 1852, og hu
stru A. M. (Ane Margrethe) Timm (f. Hein), 
*15. nov. 1803, †17. okt. 1852. 1859 betegnet 
som en marmorplade på kirkegården.85

16) O.1852. Hans Hendrik Lützhöft, kancel
liråd og prokurator, *9. aug. 1791, †9. dec. 1852.
1859 på kirkegården, 1861 sås foruden en grav- 
kule over datteren Hendrine Lützhöft, *31.juli 
1823, †16. maj 1843, et monument over sviger
datteren i det samme gravsted86 (†nr. 26).

17) O.1853. Conrad von Barner, kammerjun
ker, *24. jan. 1797, †22. april 1853. 1859 på kir
kegården.82

18) O.1853. Sophus Rudolph Johan Oppen- 
hauser (*28. marts 1838), †l. sept. 1853 i sit 16. 
år. 1859 beskrevet som en sten med kors på kir
kegården.82

19) O.1854. Hans Rasmussen, værtshushol
der, *1788, †8. okt. 1854. Hans gravsten nævnes
1860 og må have ligget på S. Olai kirkegård.87

20) O.1855. Eduard Emil Frederik (el. Theo
dor) Albrecht Schiwe, katechet og førstelærer 
ved borgerskolen i Kalundborg, *6. aug. 1817, 
†13. marts 1855. Indskrift med citater fra Math. 
5, 8 og Rom. 8, 18. 1859 beskrevet som en mar
morplade indfattet i sandsten, på kirkegården.82

21) O.1855. »C. H. (Christian Henrik) Lujas 
Familie Begravelse«. Margrethe Luja, f. Mejer, 
*21. febr. 1791, †2.juni 1855. 1859 på kirkegår
den.82

22) O.1855. Ole Jacobsen, garvermester 
(*1780), †24. juli 1855, og hustru Grethe Justine,
f. Boding (*1783), †25. juni 1847. 1859 betegnet 
som et sandstensmonument, på kirkegården.82

23) O.1856. Ludvig Sophus Sperling, 
*21.juni 1823 i Århus, †5. marts 1856. 1859 på 
kirkegården.82

24) 1857. Jens (Nielsen) Høy, skolelærer 
(*1770, †21. dec. 1857), og hustru Maren, f. 
(Nielsdatter) Holm (*29. jan. 1767, †27. marts 
1847). 1859 beskrevet som en marmortavle i en 
granitblok, på kirkegården.88

25) O.1857. Carl Wilhelm Morthensen, 
*28. sept. 1828 i Ringsted, †5. april 1857 i Ka
lundborg. 1859 betegnet som en marmorplade, 
på kirkegården.82
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26) O.1858. Agnes Lützhöft, f. Zipelius, 
*28. maj 1822, †19. maj 1858. 1861 betegnet som 
en marmorplade i sandsten, i svigerfaderen
H. H. Lützhöfts gravsted 79 (†nr. 16).

27) O.1858. Jens Christian Kolbeck, *25. okt. 
1791, †17. sept. 1858, og hustru Juliane Frede
rikke Kolbeck, f. Frandsen, *5. dec. 1791, 
†1O. dec. 1858. 1859 på kirkegården.82

28) O.1860. Ane Sophie Nielsen, *23. nov. 
1834, †28. jan. 1860. 1861 beskrevet som et mar
morkors »ad Kolbeck«.79

†Støbejernskors. O.1839. Jørgen Ludvig 
Schou, branddirektør i Holbæk amt, *16.juli 
1770, †29. marts 1839.89 1859 betegnet som et 
jernkors, på kirkegården.82

*Mindesten. O.1867. Lars Christensen, *1800, 
†7. marts 1867, kaldet »Steen-Lars«. En lokal 
særling og eneboer, der i adskillige år levede i en 
jordhule mellem Kalundborg og Raklev, og 
som kort efter sin død fik sat dette minde.90 
Gråsort, ubehandlet natursten, et stykke af 
nedre del afbrudt. Indskriften »Steen-Lars«, 
med fordybet kursiv, var oprindelig trukket op 
med hvidt, men anes nu kun svagt. Til o. 1930 
på graven på S. Olai kirkegård. Efter nogle år 
blandt andre kasserede sten 1939 foræret til Ka
lundborg Museum, hvor den nu står i gården op 
ad nordfløjen, øst for indgangen (uden inv. nr.)
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lenes dårlige tilstand. Kirken ligger højt for regn og 
vejr, siges det (note 8).
18 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiv. 
Korrespondance 1690-1790. Vor Frue og S. Olai kir
kes rep. 1750.
19 Fra Nationalmuseets side var intet til hinder for at
ter at tildække eller evt. sløjfe fundamenterne.
20 På et kort fra 1790 (gengivet i Kalundborgs Histo
rie 3, s. 25), dvs. en lille halv snes år før kirkens 
nedrivning, er den markeret omtrent midt på kirke
gården.
21 Resens tegning af kirken, der havde tilbygning 
både på nord- og sydsiden, alle med kamtakkede 
gavle, skal antagelig ikke opfattes bogstaveligt. Kir
kebygninger af bindingsværk er ikke almindelige; 
nævnes kan de nedrevne kirker på Omø fra 1574 og 
Agersø (DK. Sorø s. 958 og 955). Endvidere kirkerne 
i Hornbæk og Gilleleje (DK. Frborg. s. 727 og 1156) 
samt et kapel på kirkegården i Hillerød (DK. Frborg. 
s. 640).
22 Det drejede sig bl.a. om egefodstykker og fyrretræ 
til stolper, bjælker, kragbånd, »leider« (remme), 16 
poster, 16 løsholter, to stolper i gavlen og fodstykke 
under den samt »hengeleide« i den, hanebjælker mm. 
Endvidere fyrretræ til to bjælker, som blev indlagt 
midt i kirken (note 4).
23 I forbindelse med en senere reparation af gavlene, i 
1715, gøres yderligere opmærksom på bygningens 
høje beliggenhed, hvorfor den var udsat for regn og 
vejr (note 8).
24 Noterne 8 og 18.
25 Note 8. »Luden« var kirken til største skade og 
ingen synderlig nytte, hvorfor det tilrådedes at ned
rive den. Beskrivelsen af forholdene svarer til om
talen af søndre tilbygning, der vel dog næppe kan 
betegnes som et skur.
26 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. I—II. Kirken ligger 
norden i byen, er lille, men har en stor kirkegård 
udenom.
27 Eksempelvis i Kundby (s. 627 med note 31, Mør- 
køv s. 779 eller Årby s. 1456 med flere eksempler i 
note 33).
28 LA. Kalundborg rådstues arkiv. Brandtaksationer 
1761, 1771 og 1791.
29 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
30 Note 8, jfr. også Anna Myrhøj: Hvad tingbogen 
fortæller om auktionen over St. Olai Kirke, i Jul i 
Kalundborg 1936, s. 21.
31 Frederik I.s Danske registranter s. 266.
32 LA. Sjællandske retsbetjentarkiver. Auktionsprot. 
1722-57.
33 S. 1465 med fig. 30-31 og 1618 med fig. 12-13. 
Uden for amtet eksempelvis Boeslunde (DK. Sorø s. 
759), Lyngby (DK. Kbh. Amt s. 925 med fig. 4-5) og

Herlufsholm (DK. Sorø s. 1131). Sidstnævnte gen
givet hos Marie-Louise Jørgensen: Malede alter- 
bordsforsider fra reformationsårhundredet, i Tro og 
bilde i Norden i Reformasjonens århundre, red. Mar
tin Blindheim, Erla Hohler, Louise Lillie, Oslo 1991, 
s. 169-91, fig. 5.
34 Sml. C. Nyrop: Danske Haandværkerlavs Segl, i 
Tidsskrift for Kunstindustri 1897, s. 38. Skomagernes 
værnehelgener var herhjemme oftest Crispinus og 
Crispianus, jfr. Københavns skomagerlavs segl. Af 
og til valgtes dog S. Jakob, jfr. Niels-Knud Liebgott: 
Hellige mænd og kvinder, 1982.
35 KglBibl. Langebeks excerpter pk. 15.
36 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
37 HofmFund. VIII, 186, DaAtlas II, 414. J. H. Larsen 
mente dog 1849, at den stammede fra gråbrødreklo- 
stret.
38 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ka
lundborg. 1736-89, 1800-20.
39 Note 4. Det skal dog bemærkes, at den omtales 
som kirkedør, og udgiften optræder efter omstøb
ning af en klokke til Vor Frue kirke, og reparation af 
kirkeporten.
40 DK. Sorø s. 732. Som et enkelt kendt eksempel på 
en dørfløj med maleri kan nævnes en i Roager mel
lem kor og sakristi fra 1700’rne hvorpå et maleri af 
Moses med lovens tavler afbildet i en stor fylding 
(DK. SJyll. s. 1180).
41 Note 9. Snedker H. P. Godsche, nævnt i folketæl
lingen 1801, jfr. Kalundborgs Historie 4, s. 318, 324.
42 Noterne 4 og 17.
43 LA. Kalundborg rådstuearkiv. De offentlige stiftel- 
sers kopibog. 1811-43.
44 LA. Ars og Løve hrdr.s provsti. 1823-60. Div. kor
respondancesager. Dette forhold har i Trap ført til 
den antagelse, at kirkegården oprindelig er anlagt 
1831. Jfr. også Cirkulære til biskopperne 1890, hvor 
det oplyses, at S. Olai toges i brug 1831.
45 Mynster: Visitatsdagbøger II, 21.
46 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kalundborg kirkes 
rgsk. 1848-83.
47 Jfr. anmodning 1895 fra graveren til kirkeinspek
tionen om tilladelse til at bortfæste gravsteder på den 
ældste del af kirkegården, hvilket han hidtil havde 
måttet nægte med henvisning til stiftsøvrighedens 
skrivelse af 28. okt. 1876.
48 LA. Ars og Løve hrdr.s provsti. 1823-60. Div. kor
respondancesager og note 8. Murermester Linde- 
mann betaltes for portpillerne, og Tiim malede de af 
snedker Wermuth forfærdigede nye porte, som smed 
Mørch beslog.
49 LA. Pastoratsarkivet. Kalundborg kirke. Forhand- 
lingsprot. for menighedsrådet 1857-70.
50 Note 46. I. C. Hansen udførte snedkerarbejdet og 
reparerede døren.
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51 Jfr. J. S. Møller: Vor Frue Kirke i Kalundborg, i 
ÅrbHolbæk 1940, s. 157.
52 Jfr. note 32. Auktion 17. marts 1749, s. 338.
53 Auktionen 11. sept. 1755 er ikke indført i auktions- 
protokollen, men ses anført sammen med specifika
tionen o. 1754, jfr. note 54.
54 Specifikation på de ligsten som findes på Vor Frue 
kirkegård og i kirken tillige med åben begravelse 
samt med de i S. Olai kirke såvel som på kirkegården, 
hvilke er til kirken hjemfaldne og fornyede, o. 1754, 
samt særskilt liste over hjemfaldne sten sammesteds 
o. 1754, og over auktionen 1755 (den er ikke indført i 
auktionsprot., men ses sammen med specifikationen 
o. 1754), i LA. Kirkeinspektionens Korrespondance
sager mm. 1805-25 og div. ældre sager fra rådstuen.
55 Algreen-Ussing s. 123-27.
56 Dødsår mm. kendes ikke, men 1759 siges: »års
tallet er 1678« (note 36), jfr. i øvrigt gavebrev 1663 
(Paludan s. 177).
57 Note 18. I marginen ud for Olle Jespersens grav
sten er anført et næppe læseligt årstal, muligvis 1602.
58 Note 18. I marginen »1681«.
59 Stenen kan muligvis have tilhørt den Jørgen Truel- 
sen, der døde så sent som 1750, 70 år gammel.
60 Muligvis den Hans Pedersen Lolliche, der 1645 var
35 år, jfr. Mandtalslisten 1645, i ÅrbHolbæk 1978-79, 
s. 35f., nr. 379.
61 Note 18. I marginen: »1701« eller »1707«?
62 Jfr. Jul i Kalundborg 1964, s. 4. Måske identisk med 
den Søffren Jespersen, der 1645 var 19 år, jfr. Mand
talslisten 1645, i ÅrbHolbæk 1978-79, nr. 367 samt 
ejendom nr. 61.
63 Note 36. Peder Kiølsings patronym angivet som 
Pedersen.
64 Jfr. Jul i Kalundborg 1971, s. 3f.
65 Jfr. note 32 og note 54, s. 530.
66 Jfr. note 8. Ikke nævnt i auktionsprotokollen, jfr. 
note 32.
67 Jfr. noterne 32 og 54.
68 Jfr. note 8. Der nævnes ingen sten ved Jens Vissings 
begravelse 1749, jfr. note 8.
69 Jfr. note 8.
70 Der kan måske være tale om færgeskipper Peder 
Rasmussen Møll, †26. sept. 1805, 75 år. Dog hed den
nes (første?) hustru Anna Kirstine Wamming,

†1O. febr. 1792, 66 år, og hverken ved hendes eller 
Mølls begravelse omtales en gravsten. En Peder Ras
mussen Tømmermand og en Maren, P. Rasmussens, 
blev begravet på S. Olai kirkegård henholdsvis 1767 
og 1777 (jfr. note 8).
71 Der var formentlig tale om en fornyelse. Ved an
førelsen forrest i kirkebogen noteredes i stedet året 
1819 (note 8).
72 Paludan.
73 PersHistT. 12. rk., bd. 2, 1948, s. 201.
74 Jfr. note 8, s. 508f. og note 73.
75 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hoffman 1755 og 1773.
76 Jfr. Jul i Kalundborg 1957, s. 4, 1968, s. 7, 1981, s. 
12.
77 Jfr. Paludan s. 113. Det er bemærkelsesværdigt, at 
der ikke blev gjort indsigelser fra Bechs familie ved 
kirkens nedrivning 1797, som det var tilfældet med 
Høebergs og Bagges begravelsessteder.
78 Jfr. Algreen-Ussing.
79 KglBibl. NyKglSaml. 4°, 2246. Fr. Algreen-Us- 
sing: Gravskrifter osv. 1859, 2, s. 15f.
80 Jfr. note 79 og 78, s. 126. 1859 beskrevet som en 
sandsten i jorden på S. Olai kirkegård.
81 S. 2929, nr. 19. Om det i Køge se Marie Bach: Set. 
Nicolai - en helgen - en kirke - en udstilling, i Køge 
Museum 1993, s. 15.
82 Jfr. note 78 og 79.
83 Jfr. note 82. Sml. Th. Oppermann: Billedhuggeren
H. E. Freund, 1916, s. 161, nr. 55.
84 Jfr. I. C. L. Lengnick: Genealogier over adelige og 
borgerlige Familier 1844-47.
85 Jfr. note 82 og Jul i Kalundborg 1965, s. 11.
86 Jfr. noterne 82 og 79. Se også H. Hjorth-Nielsen: 
Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660- 
1869, 1935, s. 226, 461.
87 Jfr. LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kalundborg kirkes 
rgsk. 1848-83. Ikke hos Algreen-Ussing. Jfr. også Tul
i Kalundborg 1978, s. 3.
88 Jfr. note 82 og Jul i Kalundborg 1972, s. 6.
89Jfr. Anna Myrhøj: Gammel Gaard i Adelgade, i 
ÅrbHolbæk 1965, s. 22 og Jul i Kalundborg 1946, s. 
14f.
90 Jfr. Gunnar Poulsen: Stenlars, i ÅrbHolbæk 1935, 
s. 142-49. Ikke hos Algreen-Ussing.



†BORGKAPEL

Kapellet omtales første gang 1437.1 1.jan. bekræftede 
et antal mænd i S. Johannes evangelistens kapel på Ka
lundborg slot (in capella lohannis euangeliste in castro 
Kalundburg) indholdet af nogle ældre breve. En snes 
år senere, i 1455, forsøgte den norske ærkebiskop 
Henrik Kalteisen hos paven at udvirke aflad for dem, 
der besøgte kapellet på slottet.2 Kapellet eksisterede i 
de følgende århundreder frem til borgens nedrivning 
1660.3

Dets placering kendes fra en tegning af Ka
lundborgs højby med slottet før 1660 (sml. s. 
3022, fig. 5). Den viser et prospekt af byen og 
derunder en grundplan (fig. 1), hvor kirken eller 
kapellet (5) er markeret i den indre borgs østfløj 
mellem kancelliet (4) og rustkammeret (6). Rum
met har to vinduer i hver side og er som det 
eneste dækket af to fag hvælv. Men det er uvist, 
om tegningen fremstiller det middelalderlige 
kirkerum eller en nyindretning fra tiden efter 
reformationen. Det fremgår heller ikke, om den 
konsekvent viser stueetagen eller en sammen
blanding af flere etager. Slotskapellet har 
formentlig omfattet både nedre og øvre stok
værk.

INVENTAR

Inventaret kendes alene fra de inventarielister, 
der udarbejdedes hver gang en ny lensmand til
trådte. Den ældste, bevarede er nedskrevet 
1566.4

Alterklæder. 1566 omtales to alterklæder, det 
ene af rødt »setteni« (en slags silketøj) stukket 
med guld, det andet af sort fløjl, der begge kom 
fra Bosjø (Bosse) kloster. På altret lå til daglig et 
gammelt klæde, som nævnes igen 1580, men 
ikke senere. Derimod opgives de to førstnævnte 
klæder siden 1592 at være gamle.

Gyldent alter? Ifølge Christiern Pedersen3 
(o. 1480-1554) tog Erik af Pommern, da han 
drog fra Kalundborg 1438, »Danmarks ypperste 
klenodie, som var 12 apostle støbt af nobel guld 
og kaldtes Dan, som danske mænd i tidligere tid 
holdt for deres afgud, før de blev kristne. Han 
tog også et banner, som kaldtes Dannebrog«. 
Det præciseres ikke, hvor i Kalundborg, de 12 
gyldne apostle befandt sig, men formentlig har 
der enten været tale om slotskapellet eller Vor 
Frue kirke.6

En »skøn, forgyldt« altertavle omtales midt i 
1700’rne i S. Olai kirke (s.d.) og siges da at 
stamme fra slotskirken.7

Altersølv. Fra 1566 til 1628 nævnes en forgyldt 
kalk og disk, hvis vægt skiftevis opgives at være 
37 og 32 lod.

To alterstager til vokslys opregnes i alle inven
tarierne. 1634 sendtes de til skriver Gotfried Mi- 
chelsen på Bremerholm.

Fig. 1. Plan af slottet. Udsnit af plan over Kalundborg 
før 1660 (sml. s. 3022, fig. 5). - Plan of the castle. Sec
tion of plan of Kalundborg before 1660 (cf p. 3022, fig. 5).
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To messehagler, den ene, der ligesom alterklæ
derne kom fra Bosjø kloster, var af rødt blom
stret fløjl hvorpå kors (fra 1623 sort) påstukket 
med guld, den anden af leverfarvet blomstret 
fløjl, også med kors, der 1566 kaldes gammelt. I 
skrivelse af 17. aug. 1665 anmodedes Hans Chri

stoffersen om at levere de to messehagler, der 
var ret gamle og »som let kunne henligge og slet 
fordærves«, til fattige kirker i amtet, der havde 
brug for dem, eller sælge dem efter vurdering.8

Fra 1592 nævnes et tårnur, som var ufærdigt, 
og en klokke.

Henvisninger. 1 Repert. nr. 6855.
2 ActaPont. III, 211 nr. 2034, identisk med Alexander 
Bugge, udg.: Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopi
bog, Christiania 1899. s. 170.
3 RA. Lensrgsk. Kalundborg len. Kvittansiarumsbi- 
lag 1552-1658. Inventarfortegnelser 1566, 1580, 1592, 
1620, 1623 og 1639.
4 RA. Rgsk. ældre end 1559. 1536. Inventarier på 
Krogen, Abrahamstrup, Kalundborg, det yngste 
1628.
5 Danske Skrifter V, 488, udg. af C.J. Brandt og 
R.Th. Fenger 1856.
6 Deres udformning omtales ikke lige så lidt som pla
ceringen i rummet eller hvilket rum. Af muligvis lig
nende forekomster kan nævnes nogle, forsvundne, 
»skønne forgyldte kobberbilleder over korset«, dvs. 
lektoriet i Lunds domkirke (jfr. Poul Nørlund: 
Gyldne Altre, 2. udg. Århus 1968, s. 7-8, jfr. Lauritz 
Weibull: Anteckningar till Skånes konsthistoria. En

inventarieförteckning från början af reformationsti- 
den, i Historisk Tidskrift för Skåneland II, Lund, 
1904-08, s. 98-99). Disse er omtalt i en fortegnelse, 
formentlig fra 1500’rnes første halvdel over forgyldte 
kobbersager i landets kirker, særlig i Skåne og Hal
land, Sjælland og Fyn. Endvidere kan peges på et 
relief fra Assensegnen, nu i Nationalmuseet, antage
lig forestillende en apostel og dateret til snarest 
1100’rnes anden halvdel og anset for at være del af en 
alterudsmykning, men isoleret blandt de øvrige dan
ske alterprydelser (afbildet som fig. 187 hos Poul 
Nørlund (jfr. ovf.). Relieffet erhvervedes 1871 hos en 
antikvitetshandler efter hvis opgivelse, det skal 
stamme fra en af Assensegnens kirker. Sml. også 
Beckett: DaKunst I, 228).
7 DaAtlas II, 413.
8 RA. Sjællandske Tegneiser 17. aug. 1665.

Red. Aage Andersen og Marie-Louise Jørgensen.



Fig. 1. Nordre halvdel af kor og apsis set fra vest. I forgrunden til højre gravsten nr. 1 (s. 3337), til venstre spor af 
†korstole (s. 3335). I baggrunden højalterbordet (s. 3335). Erik Skov fot. 1961. - North half of the chancel and apse 
seen from the west. In the foreground, on the right, tombstone no. 1; on the left, traces of †choir stalls. In the background, the 
high altar.

KALUNDBORG †KLOSTERKIRKE

Franciskanerklostret grundlagdes ifølge ordenens hi
storiker Peder Olsen († o. 1570) ikke længe efter 1237 
af Jacob Sunesens datter, fru Ingegerd af Regenstein, 
der desuden støttede oprettelsen af konventer i Kø
benhavn, Roskilde og Næstved.1 Klosterkirken indvie
des 1279 af Roskildebispen Stig Nielsen,2 og samme 
år afholdtes provincialkapitel for de nordiske grå- 
brødre i Kalundborg.3 Pave Innocens VI gav 1361 
Valdemar Atterdag tilladelse til at flytte franciskaner

klostret.4 Vi får her at vide, at klostret lå nær ved 
borgen, dog uden for befæstningens indhegning, og 
at netop denne beliggenhed var baggrund for kon
gens ønske om at fa konventet flyttet. Dette er dog 
næppe sket. Klostret synes i 1490’erne at være blevet 
beskadiget, muligvis ved en bybrand 1495. I hvert 
fald gav paven 1497 tilladelse til, at franciskanerne måt
te blive boende i deres kloster, skønt deres adkomst
breve var bortkommet, da deres hus blev ødelagt.5
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Fig. 2-3. Aftryk af segl fra franciskanerklostret (s. 
3328). 2. Konventssegl, 1400’rne. 3. Klosterforstan- 
dersegl, 1500’rne. Efter H. Petersen: Danske gejstlige 
Sigiller fra Middelalderen, 1886. - Impressions of seals 

from the Franciscan monastery. 2. Monastery seal, 15th 
century. 3. The Superior’s seal, 16th century. After H. Pe
tersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886.

Klostrets indtægter måtte i overensstemmelse med 
franciskanerordenens fattigdomsidealer alene bestå af 
de troendes gaver,6 men også jordejendom blev over
draget til klostret.7 Forbudet mod besiddelse af fast 
ejendom overholdtes ikke så strengt i 1400’rne af 
konventualerne, men efter et mislykket reformforsøg 
i århundredets slutning,8 indførtes observansen dog
1517,9 hvorefter klostrets ejendom afhændedes.10

1532 blev brødrene fordrevet,11 og bygningerne 
indgik herefter i Kalundborg slot som ladegård frem 
til 1700’rnes midte, da hele komplekset nyopførtes.12 
Den endnu bevarede hovedbygning på klostertom
tens vestre del, siden 1907 benævnt Kålund kloster, 
opførtes 1751-52 af Chr. Lerche, mens de øst herfor 
liggende avlsbygninger, der var genopført 1806-10 
efter en brand, blev nedrevet 1949.13 Klostrets sidste 
guardein, Melchior Jensen, blev senere sognepræst i 
byen, provst i Ars herred og sognepræst i Raklev (s. 
1375).

Hvilken helgen gråbrødrenes kirke var indviet til, 
vides ikke.14 Af klosterkirkens altre har vi efterretning 
om ét viet S. Katarina.15

Klostrets kirkegård nævnes flere gange i 1400’rne, 
hvor det kongelige retterting trådte sammen på 
denne under linden og afsagde domme.16

Fra klostret kendes aftryk af to seglstamper (fig. 
2-3). 1) 1400’rne? Konventssegl, spidsovalt, 3,9x2,4 
cm. Viser en gejstlig person stående foran et alter. 
Omskrift med majuskler: »S(igillum) fr(atrv)m mi- 
norvm Kalendeborg« (Segl for de små brødre i Ka
lundborg). Kendes i aftryk fra 9. april 1518.17

2) 1500’rne. Klosterforstandersegl, cirkulært, tvm. 
2,4 cm. Bomærke. Indskriften afslidt. Seglet tilhørte 
Christian Pedersen, borger i Kalundborg og forstan
der for gråbrødreklostret; kendes i aftryk fra 9. april 
1518.18

Arkæologiske undersøgelser. 1948 registreredes ved 
kloakering i Klosterparkvej flere murstrækninger, 
der senere har kunnet identificeres som dele af kir
kens vestgavl og nordmur samt søndre korsgang. En 
mindre prøveundersøgelse 1960 på arealet syd for 
søndre længe af de 1949 nedrevne avlsbygninger be
rørte kun kirkegårdsområdet syd for kirkens kor og 
skib. 1961 muliggjorde anlæg af have foran det nyop
førte bibliotek en frilæggelse af hovedparten af kir
kens kor og apsis samt dele af skibets nordmur; des
uden frilagdes stort set hele østfløjen samt de tilhø
rende klostergange i øst og syd. 1964 afdækkedes i 
fortovet ved Klosterparkvej s vestside, foran hoved
bygningen til Kålund kloster, rester af klostrets nord- 
og vestfløj med tilknyttede korsgange, og væsentlige 
dele af disse fløje registreredes under hovedbygnin
gen efter dens brand 1975.

Møntfund og andre arkæologiske fund. I forbindelse 
med de nævnte undersøgelser af klostrets kirke og 
den tilhørende kirkegård, navnlig 1960 og 1961, er 
der gjort en række fund. I korgulvet fremkom en 
Erik af Pommern kobbersterling.19 Bygningsrester i 
form af *profilsten, *gulvfliser og *tagsten omtales i 
forbindelse med bygningsbeskrivelsen og gravfun
dene, to *gravsværd og en *rosenkrans, under be
gravelserne. En række *fund fra prøvegravningen
1960, der ikke sikkert kan knyttes til klostret, er ude
ladt.20

Gråbrødreklostret indtog en central plads i det 
middelalderlige bybillede umiddelbart nord for 
det nu ligeledes nedrevne Kalundborg slot.21 
Den nuværende Lindegade, der ligger i forlæn
gelse af hovedfærdselsåren gennem »neder
byen«, Kordilgade, må have passeret tæt syd for 
klostret mellem dette og voldgraven og ud
gjorde forbindelsen til »højbyen«. Nord for 
bygningskomplekset lå bydelens sognekirke, 
†S. Olai (s. 3303), og mod vest bredte Munkesø
ens vandspejl sig.

Afgrænsningen af klosterområdet kendes 
ikke. Mod øst dannede S. Olaigade formentlig 
skel; en murstrækning, der forud for en arkæo
logisk undersøgelse 1961 afdækkedes langs ga
dens vestside, kan hidrøre fra klostret, men er 
dog snarere af yngre dato.22 I syd kan Valdemar 
Atterdags voldsomme udbygning af slottet, jfr. 
planerne om flytning af klostret, have medført 
ændringer af klostrets afgrænsning og den oven
nævnte vejstrækning. Fund af begravelser, der 
1914 og senere er afdækket i det aktuelle om
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råde, viser, at klostrets kirkegård har ligget på 
arealerne syd og øst for klostret, ligesom også 
klostergården har tjent som gravplads (jfr. s. 
3337).

BYGNING
I sin slutfase var klostret et regulært, firefløjet anlæg 
med kirken i syd; men de stedfundne undersøgelser 
har vist, at udformningen var et resultat af talrige 
ændringer og tilføjelser. Kompleksets ældste del ud
gjordes af kirkens apsis og kor, der sandsynligvis er 
opført ved midten af 1200’rne; fuldt udbygget er klo
stret og kirken næppe blevet før hen mod middelal
derens slutning; sidstnævnte bestod da af apsis, kor 
og skib med klostergang langs nordsiden og muligvis 
med et sideskib knyttet til skibets sydside. Kirkens 
orientering afveg kraftigt mod nord.

Kor og apsis udgjorde uden tvivl den ældste del af 
såvel kirken som klostret i øvrigt.23 Koret var 
omtrent kvadratisk med en udvendig bredde på 
8,9 m og en længde på 8,5 m. Hertil sluttede sig 
i øst en halvcirkulær apsis i korets fulde 
bredde.24 Det undersøgte murværk var opført 
som kassemur af munkesten i omtrent regel
mæssigt munkeskifte med en kærne af brokker, 
små marksten og mørtel. Murene hvilede på et 
fundament af rå marksten uden bindemiddel. 
Apsiden var stedvis bevaret i to til tre skifters 
højde, mens der af korets nordmur kun fore- 
fandtes mindre partier af facademurværket.25 
Der konstateredes ingen spor af sokkel, men 
den lave højde af det bevarede murværk ude
lukker ikke tilstedeværelsen af en sådan. En af de

Danmarks Kirker, Holbæk amt 223
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Fig. 5. Kloakudgravning i Klosterparkvej set fra syd. 
I forgrunden skibets nordmur (s. 3332), bagved 
nordmuren i søndre korsgang (s. 3332). Stadsbygme- 
steren i Kalundborg fot. 1948. - Drainage trench in 
Klosterparkvej seen from the south. In the foreground, the 
north wall of the nave; and behind, the north wall in the 
south cloister.

fundne *formsten, et sandsynligvis vandret lig
gende rundled (fig. llj), kunne finde en pas
sende anbringelse i en profilsokkel.26 Den ringe 
tykkelse af korets vestmur, ca. 85 cm mod ca. 
115 cm i de øvrige mure, viser, at en forlængelse 
mod vest var forudset allerede ved byggeriets 
begyndelse.27

Koret var fra opførelsen udstyret med støtte
piller. I sydøst, ved overgangen til apsis, regi

streredes rester af en pille, der var ca. 100 cm 
bred, mens længden ikke konstateredes. På 
modsvarende plads i nordøst kunne tilsynela
dende udskilles fundamentet til østsiden af en 
tilsvarende pille, der i givet fald sprang omkring 
90 cm frem i forhold til murflugten.28 I nordvest 
var der ikke rester af en pille, idet murværk og 
fundament her var fjernet ved nedgravning af en 
rørledning,29 men murkærnen sprang så langt 
frem mod nord i forhold til den bevarede mur
flugt længere mod øst, at der også her må have 
været en murpille.30 Begge har muligvis været 
udstyret med fortandinger på nordsiden til op- 
fangelse af en projekteret østfløj (jfr. ndf.).

Levn af døre og vinduer fremkom kun i ringe 
omfang. Længst mod øst i korets nordmur af- 
dækkedes rester af en dør, der må opfattes som 
adgangen til et samtidigt planlagt sakristi (jfr. 
ndf.). Det stærkt forhuggede murværk anty
dede en åbning, der havde haft anslagsfalse nær 
søndre murflugt. I nordsiden havde den vestre 
vange smig, mens den østre formentlig var ret
vinklet.31 Tærsklen var belagt dels med kvadra
tiske fliser, dels med munkesten på fladen.32

Nogle formsten kan med stor sandsynlighed 
henføres til vinduerne i apsis og kor. En riffel
hugget *smigsten (fig. lig) kan have tilhørt en 
smiget vinduesåbning,33 og en ligeledes riflet, 
stor *trekvartrundstav (fig. lli) finder en natur
lig plads i en vinkelfals mellem smig og indre 
eller ydre murplan. En baselignende *formsten 
må have udgjort den omtalte rundstavs nedre 
afslutning.34

Det fremgår klart, at i det mindste apsis har 
haft hvælv. Den har tilsyneladende været adskilt 
fra koret af en bred og dyb tribunbue, der samti
dig har tjent som gjordbue for hvælv i den ene 
eller i begge de nævnte bygningsdele. Der var 
ikke bevaret murrester af buens piller, men i 
nord registreredes et fundamentsfremspring, der 
må have båret en ca. 100 cm bred, men kun lidt 
fremspringende pille. Hvælvet i apsis var fem- 
eller snarest seksdelt med de fire østre ribber bå
ret af halvstensbrede hvælvpiller.35 Heraf var be
varet det nedre retkantede skifte af to;36 højere 
oppe har pillerne formentlig været udformet som 
rund- eller profilstave. En spinkel *rundstav
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Fig. 6. Klosterkirketomten under udgravning, set fra vest. I forgrunden skibets nordmur, sml. i øvrigt fig. 1. 
Erik Skov fot. 1961. - Site of monastery church during excavation, seen from the west. In the foreground, the nave’s north 
wall, cf. fig. 1.

(fig. llh) kan have kantet hvælvkappernes ud
spring fra vægplanet. Af de ved undersøgelsen 
fundne *ribbeprofilsten (fig. 11c) er en bred, tre- 
kløverformet sten fremkommet i kirken, mål: 
27x18x8 cm.37 Antydningen af støttepille ved ko
rets nordvesthjørne sandsynliggør, at også dette 
bygningsafsnit har været overdækket af hvælv, 
omend egentlige rester heraf ikke registreredes.
I korets indre sås ikke spor af hvælvpiller i det 
bevarede nordvesthjørne eller i de mere frag

mentarisk overleverede østhjørner. Heller ikke 
midt på nordmuren konstateredes spor af en 
pille til gjordbue eller hvælv.38 Korrummet har 
sandsynligvis været overdækket af to rektangu
lære, konsolbårne hvælvfag,39 men også et en
kelt stort, kvadratisk fire- eller seksdelt hvælv
fag kan tænkes. Den manglende hvælvpille midt 
på nord væggen kan forklares af de her opstillede 
korstole (s.d.), og sydsiden må da have været 
udformet på tilsvarende vis.

223*
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Arkitektur og datering. Apsis og kor har en 
række iøjnefaldende ligheder med de tilsvarende 
bygningsdele i gråbrødreklostret i Viborg, om
end der også ses markante forskelle. Fællestræk 
er den med koret jævnbrede apsis og dens hvælv 
med spinkle piller, der i Viborg var udformet 
som trekvartsøjlestave med trapezkapitæler. 
Antydet er også, at vinduerne i Kalundborg kan 
have været udformet med smige og indfældede 
trekvartsøjler, som det var tilfældet i Viborg. 
Kalundborg-apsiden mangler de fra Viborg 
kendte støttepiller, og om koret i sidstnævnte 
vides med sikkerhed, at det var delt i to rektan
gulære hvælvfag.40

De ældste dele af de to kirker må være om
trent jævnaldrende. En nøjere datering af Ka- 
lundborg-kirken er vanskelig, men planud
formningen sammenholdt med de kendte en
keltheder: riffelhugne sten, smigede vinduer?, 
trekvartrundstave mm., sandsynliggør en date
ring til 1200’rnes anden fjerdedel, hvilket også 
harmonerer med klostrets formodede grund- 
læggelsestidspunkt i slutningen af 1230’rne. Kir
keindvielsen 1279 forekommer vel sen til ibrug
tagningen af kor og apsis alene, men gælder sna
rere den fuldførte kirke efter skibets tilføjelse.

Skibet kan, som netop berørt, være føjet til 
kirkens østafsnit kort efter dettes fuldførelse. 
Ved undersøgelsen 1961 afdækkedes udeluk
kende den østligste del af nordmuren; 1948 regi
streredes korte strækninger af henholdsvis nord
muren og vestgavlen. Det bemærkes straks, at 
skibet var bredere end koret - hvilket næppe var 
oprindeligt planlagt - idet skibets udvendige, 
nordre murflugt sprang godt 50 cm frem for 
korets.41 Af det udgravede fremgik, at skibet har 
haft en udvendig bredde af ca. 9,5 m og en 
længde af ca. 19,5 m.42

Murværket rejste sig over ca. 1,5 m brede 
fundamenter, lagt af mindst fire skifter store 
kampesten. I den østlige del af nordmuren var 
kun mindre partier af inderfacaden bevaret, 
mens der i den 1948 undersøgte vestre ende 
endnu stod indtil seks skifter munkesten i mun
keskifte.

Østligst i nordmuren registreredes de stærkt 
forstyrrede rester af en dør, der gav adgang til en

senere anlagt korsgang langs skibets nordside. 
Tærsklen af munkesten på fladen samt enkelte 
kvadratiske fliser var hovedsagelig kun bevaret i 
form af aftryk i mørtlen, mens der ikke konsta
teredes sikre rester af døråbningens vanger. Lys- 
ningsbredden må have været ca. 90 cm.

To *formsten (fig. 11b) fundet i tilknytning til 
skibets nordmur, er fra et sprossedelt vindue, der 
kan have siddet i denne.43 Stenene stammer fra 
henholdsvis karm og post i en lysåbning med 
pudset og hvidtet smig både uden for og inden 
for glasfalsen.

Klosterfløjene sluttede sig (jfr. fig. 7) til kirkens nord
side.44 Byggeriets rækkefølge lader sig kun delvis ud
rede; klarest fremtræder forholdene i anlæggets nord
vesthjørne. Ældst var sandsynligvis østfløjen i dens 
oprindelige skikkelse, ligesom den vestlige del af 
nordfløjen formentlig var af relativ høj ælde. En ud
bygning af klosterkomplekset mod vest indledtes 
med en forlængelse af den smalle nordfløj, hvorefter 
en vestfløj opførtes mod stående fortandinger i for
længelsens sydmur. Næste trin i udviklingen var til
syneladende en udvidelse af nordfløjen ved øgning i 
bredden mod syd.45 Klostergården var til alle fire si
der omgivet af korsgange, der tilkom successivt; 
ældst var rimeligvis den søndre langs kirken, og en 
korsgang langs den ældre østfløj var forudset samti
dig. Nordre korsgang var yngre end såvel nordflø
jens udvidelser som opførelsen af vestfløjen; senest 
tilføjedes den vestre klostergang.46 Klosteranlæggets 
sidste store ændring inden reformationen bestod i en 
flytning af østfløjen og den tilhørende korsgang ca. 5 
m mod øst.

Den ældste østfløj var sandsynligvis planlagt 
samtidig med korets opførelse. Dens bredde var 
bestemt af korets længde, således at øst- og vest
muren skulle placeres i forlængelse af nordre 
kormurs støttepiller ved de respektive hjørner.47

I forbindelse med den arkæologiske udgravning 
1961 fremkom kun få rester af denne fløj, der 
allerede i middelalderen var erstattet af en læn
gere mod øst liggende østfløj. En kort stump 
murværk i tilknytning til korets nordøstre pille 
var et levn af fløjens østmur, og et pillelignende 
murparti indkapslet i søndre klostergang må 
have indgået i dens vestmur. Det ses ikke klart 
af undersøgelsen 1961 om fløjen fuldførtes, idet 
der ikke afdækkedes yderligere rester af funda
menter eller murværk herfra.
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Fig. 7. Grundplan af klostret med rekonstruktion af manglende bygningsdele. 1:300. Målt af Stadsbygmesteren i 
Kalundborg 1948, Mogens Brahde 1961, K. Toftvad 1964 og Morten Aaman Sørensen 1975, tegnet af Mogens 
Vedsø 1995 delvis på grundlag af sammentegning ved MN 1989. - Ground-plan of the monastery with the missing 
parts reconstructed.
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Klostrets ældste sakristi må uden tvivl lokali
seres til det sydligste rum i den oprindelige øst
fløj.48 Rummet har optaget fløjens fulde bredde, 
ca. 6,25 m indvendig, og en bevaret stump mur
i nord længst mod vest antyder en udstrækning i 
nord-syd på 2,75 m. Adgang til rummet gav 
den i forbindelse med koret omtalte døråbning 
længst mod øst i dettes nordmur.

Undersøgelserne blotlagde ikke rester af nat
trappen, der forbandt koret med munkenes so
vesal i østfløjens 2. stokværk, sml. ndf. Den op
rindelige trappes placering må formentlig søges 
ved nordmurens midterste eller snarere vestlige 
del, idet den ellers ville blokere for adgangen til 
sakristiet.

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Et søndre 
sideskib? er ikke påvist arkæologisk,49 men det 
aktuelle område - under Lindegades vestligste 
del - er kun sporadisk undersøgt. Gadens tid
ligere forløb med et markant sving mod syd

Fig. 8. Søndre del af apsis samt korets sydøstre støtte
pille, set fra vest (s. 3330). Erik Skov fot. 1961. - 
South part of the apse, and the chancel’s south-east pier, 
seen from the west.

Fig. 9. Detalje af apsidens inderside med plint fra 
hvælvpille nordøst for alterbordet (s. 3330). Erik 
Skov fot. 1961. - Detail of the inner face of the apse wall 
with plinth of vault pier north-east of the altar.

umiddelbart øst for klosterområdet kan trods 
nærheden til slottet og slotsgraven, skyldes et 
sideskib på det nævnte sted. Herved finder en 
øst-vestgående murstrækning, der 1948 afdæk- 
kedes vest for skibets angivelige vestgavl, en na
turlig forklaring som hegnsmur (jfr. fig. 7).

En ombygning af østfløjen fandt sted ved mid
delalderens slutning. Den oprindelige fløj med 
tilhørende korsgang sløjfedes og en ny opførtes 
ca. 5 m længere mod øst. Den nye bygning 
havde, formentlig på grund af sin placering op 
til apsis, selvstændig gavl mod syd.30

Samtidig må sakristiet være flyttet til sydenden 
af den nye bygning, mens de vestligste to tred
jedele af det oprindelige sakristi blev inddraget i 
korsgangen. Dets udstrækning kan ikke direkte 
aflæses af de bevarede rester,31 men de få levn af 
fundamenter til skillevægge antyder et rum på 
ca. 5,5x5,5 m. Sakristiet har været overhvælvet, 
og en på stedet fundet *ribbesten kan formentlig 
henføres hertil (fig. 1le).52 Adgangen besværlig-
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gjordes af fløjens forskydning mod øst. Den op
rindelige dør østligt i korets nordvæg fandt for
mentlig anden anvendelse (jfr. ndf.), mens ind
gangen til sakristiet blev forlagt til apsis. Umid
delbart øst for dennes sammenbygning med ko
ret registreredes spor af en sandsynligvis sekun
dært gennembrudt døråbning. I slippen mellem 
apsis og østfløjens sydgavl afdækkedes funda
mentrester, der formentlig har båret en lille, 
halvtagsdækket? mellembygning, hvorfra der 
videre var adgang til sakristiet nær dettes syd
vesthjørne.

Fra denne fase i kirkens udvikling er der til
syneladende heller ikke registreret spor i koret af 
en trappe? til østfløjens overetage, men den kan 
muligvis lokaliseres umiddelbart nord for den 
oprindelige sakristidør. De få bevarede funda
mentrester antyder et mindre rum mellem sa
kristiet i øst og korsgangens sydøsthjørne, hvor 
et lige trappeløb stigende fra syd mod nord 
kunne finde naturlig plads.53

Gulue. Ved udgravningen 1961 afdækkedes et 
større stykke intakt gulv i korets nordøstre del. 
Der var bevaret otte *munkesten, størrelse ca. 
27x19x10 cm og 106 kvadratiske, uglaserede
* teglfliser, der fordelte sig på fem forskellige ty
per: A) Af rødbrændt, til tider flammet, ler, 
24x24x6,5 cm. B) Af rødbrændt eller flammet 
ler, 18x18x4 cm. C) Af rødbrændt ler, enkelte 
lidt flammede, 14x14x3-4,5 cm. D) Af rød
brændt ler, enkelte let gullige, 13x13x3,5 cm. E) 
Som foregående, men rent gule.54 Yderligere 
opsamledes en række * gulvfliser spredt i korgul
vet eller i nedbrydningsfylden, alle glatte, kva
dratiske eller, i nogle fa tilfælde, trekantede fli
ser, enkelte med spor af glasur.55

Tagbeklædning. I forbindelse med undersøgel
sen 1961 fremkom en række fragmenter af * tag
tegl. I korsgangen fandtes to levn af tagpander, 
formentlig oprindelig ca. 18 cm brede og ca. 2 
cm tykke. Den ene havde bevaret nakke. Spredt
i klostertomten afdækkedes adskillige stumper 
af typen munke og nonner. I en, muligvis se
kundært ændret, skillemur i den yngre østfløj 
mellem de to rum, der formentlig kan identifi
ceres som kapitelsal og sakristi, fandtes indmu
ret et fragment af en vingetagsten.56

Fig. 10. Gulv i korets nordside, set fra nordvest (s. 
3335). I forgrunden rest af rulskifte fra †korstole (s. 
3335), i baggrunden gravsten nr. 1 (s. 3337). Erik 
Skov fot. 1961. - Floor level in the north side of the 
chancel, seen from the north-west. In the foreground, frag
ment of brick-on-edge course from †choir stalls; in the back- 
ground, tombstone no. 1.

INVENTAR

Rester af inventar fra klosterkirken kendes kun i 
meget begrænset omfang. Østligt i apsis var be
varet de to nederste skifter af alterbordet (fig. 1) 
fra kirkens højalter. Det ca. 2,05x1,25 m store 
bord var opmuret af teglsten udelukkende i lø
berskifter omkring en kerne i fuld mur og på et 
spinkelt fundament af små kampesten.

Usædvanlige er de afdækkede spor af korstole.
1,2 m syd for korets nordvæg var gulvfladen 
begrænset af et øst-vestløbende skifte af munke
sten i omtrent regelmæssigt munkeskifte, og 
umiddelbart syd herfor registreredes en én sten 
bred mørtelbræmme med aftryk efter et fjernet 
rulskifte, der havde hævet sig over gulvfladen. 
Denne lå i øvrigt stort set i samme niveau nord 
og syd for sporet. Rulskiftet har sandsynligvis 
tjent til at bære en fodrem under forkanten af en 
række korstole. Sporet afsluttedes i øst ret ud
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Fig. 11 a-k. Formsten fra kirken og klostret, a. Karmsten og post fra stavværksvindue i østre korsgang, b. 
Karmsten og post fra stavværksvindue i skibets nordside? (s. 3332). c. Hvælvribbe fra kirken (s. 3331) og 
klostrets østfløj, d. Hvælvribbe fra klostrets østfløj, e. Hvælvribbe fra sakristiet (s. 3334). f. Hvælvribbe fra 
klostrets østfløj, g. Karmsten fra vindue eller dør (s. 3330). h. Vulst fra klostrets hvælv (s. 3331). i. Trekvartrund
stav fra vindue? (s. 3330). j. Rundstav fra sokkel? (s. 3330). k. Sten med hulkel. 1:10. Målt af Mogens Brahde 
1961 og tegnet af Mogens Vedsø 1995. - Moulded bricks from church and monastery. a. Moulded bricks from window 
casing and vertical bar of tracery window in the east cloister. b. Moulded bricks from window casing and vertical bar of tracery 
window in north side of the church? c. Vaulting rib from the church. d. Vaulting rib from the east wing of the monastery. e. 
Vaulting rib from the sacristy. f. Vaulting rib from the east wing of the monastery. g. Moulded brick from window casing or 
door. h. Brick with three-quarter round moulding from vaults in the monastery. i. Brick with three-quarter round moulding 

from window? j. Moulded brick from plinth? k. Brick with hollow moulding.

for vestre vange i den oprindelige sakristidør, og
i vest syntes det at dreje mod syd i en afstand af 
ca. 85 cm fra korets vestafslutning. Der konsta
teredes ikke tilsvarende rester i syd, men den her

bevarede gulvstump levnede plads til en fodmur 
af samme konstruktion og placering. Det er ikke 
muligt at datere sporet - og dermed korstolene - 
nærmere.
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Af de mange gravmindesmærker, der uden tvivl 
har været i kirken og klostret, var ved under
søgelsen 1961 kun én gravsten samt muligvis en 
gravmarkering med gulvfliser bevaret.

*1) 1300’rne (fig. 10). Trapezformet kalksten, 
lys grå med ortoceratitter, 172x83-64x18-20 cm. 
Oversiden glat uden spor af indskrift eller ud
smykning. Sidernes øverste del lodret over en 
indadsvungen hulkel; undersiden kun groft til
dannet. Stenen lå uden tvivl på eller nær sin op
rindelige plads over grav nr. 2 i korets midtakse 
umiddelbart vest for trinnet mod apsis.57 I Ka
lundborg og Omegns Museum, inv. nr. 9566.

*2) I sydøsthjørnet af koret indgik i gulvbe
lægningen et mindre parti af trekantede og dia
gonalt anbragte, kvadratiske gulvfliser (jfr. 
gulve), der kan have udgjort markering af en 
begravelse (fig. 4).

BEGRAVELSER

Både i og uden for kirken er konstateret talrige 
begravelser, bl.a. 1914 og ved de s. 3328 nævnte 
undersøgelser, men hovedparten synes dog kun 
summarisk undersøgt.

1) 1200’rne (fig. 12). Muret, trapezformet grav 
af munkesten med særskilt hovedrum og dække 
af tagstillede tegl. Udvendig 172x60-43 cm, ind
vendig ca. 148x36-19 cm.58 Afdækket 1961, nord 
for døren i østenden af korets nordmur. På be- 
gravelsestidspunktet lå her kirkens oprindelige 
sakristi (jfr. s. 3334), og graven synes anlagt i 
dettes øst-vestakse nær østenden. Ved østfløjens 
flytning mod øst overlejredes gravens vestende 
af fundamentet til den nye fløjs vestmur - skille
muren mod østre korsgang, hvorved overdæk
ningen beskadigedes. Liget var tilsyneladende 
ved nedlæggelsen indsyet eller svøbt i et læder
hylster.59

2) 1300’rne. Kistegrav, sml. gravmindes- 
mærke nr. 1. Den rektangulære kiste, der kun 
var bevaret i form af træspor i gravfylden og 
rester af søm fra hjørnesamlingerne, målte ca. 
200x50 cm.

3) 1450-1532. Kistegrav, afdækket 1961, i ko
rets midtakse umiddelbart foran hovedaltret. Af

GRAVMINDER

Fig. 12. Muret grav nr. 1, 1200’rne, nord for koret, set 
fra øst (s. 3337). Erik Skov fot. 1961. - Brick cist no. 1, 
13th century, north of the chancel, seen from the east.

den rektangulære kiste var kun bevaret formul- 
dede rester (fig. 13). Ved ligets højre side var 
nedlagt et *tohåndssværd, der må dateres til sidste 
halvdel af 1400’rne og ved afdækningen tilsyne
ladende stadig var indesluttet i en skede af træ? 
Sværdets samlede længde er ca. 140 cm, hvoraf 
klingen alene udgør 99 cm (fig. 14). Skæftet er 
træklædt med fem omløbende bånd af messing
tråd og den nu afbrudte sværdknap er pærefor- 
met og facetteret. Den 23 cm lange, let krum
mede parerstang har rektangulært tværsnit. 
Klingen har fladt, rhombeformet tværsnit med 
ca. 18 cm langt klingebryst.60 Nu i NM2, inv. 
nr. D 1575/1961.

4) 1450-1532. Ved kloakarbejde i Klosterpark- 
vej blev 1948 i klostergårdens sydvestre hjørne, 
umiddelbart uden for søndre korsgang, påtruf- 
fet et *tohåndssværd, der uden tvivl har været 
nedlagt i en grav.61 Sværdets samlede længde er 
ca. 145 cm, hvoraf klingen udgør ca. 100 cm. 
Skæftet har rester af muligvis læderovertrukket 
træbeklædning med omløbende jernbånd. 
Knappen er pæreformet og facetteret. Parerstan-
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Fig. 13. Grav nr. 3, 1450-1532, i korets midtakse, set 
fra øst (s. 3337). Ved ligets højre side et tohånds
sværd. Erik Skov fot. 1961. - Grave no. 3, 1450-1532,
on the chancel’s centre axis, seen from the east. By the right 
side of the deceased is a *two-handed sword.

gen er stærkt korroderet ved enderne. Klingen 
har rhombeformet tværsnit og klingebryst; på 
sidstnævnte et uidentificeret stempel.60 Datering 
som sværdet i grav nr. 3. Nu i Kalundborg og 
Omegns Museum, inv. nr. 6605. Gravens pla
cering er bemærkelsesværdig, idet begravelser 
med gravsværd hyppigst træffes på fremtræ
dende pladser inde i kirkerne.62

5) 1400’rne?. Ved forundersøgelsen 1960 af- 
dækkedes på den tidligere kirkegård syd for kir
ken en begravelse indeholdende en *rosenkrans, 
der var nedlagt ved ligets venstre overarm. Be
varet er 32 perler, mens et par stykker gik tabt 
ved optagelsen. En perle er cirkulær og af et

benlignende materiale; tvm. 1,1 cm og tykkelse
0,5 cm. De resterende er af rødbrunt, ugennem
skinneligt glas og fremstillet ved at sno en glas
tråd flere gange om en tynd dorn; tvm. 0,6 cm. 
Nu i Kalundborg og Omegns Museum, inv. nr. 
9090.

6) Udateret. En jordbegravelse i østfløjens 
sydlige del nord for den s. 3335 omtalte øst- 
vestgående murstump eller pille (jfr. fig. 4) lader 
sig vanskeligt indpasse tidsmæssigt i forhold til 
klosterfløjen, men den tilhører sandsynligvis en 
tid før fløjens flytning mod øst. Begravelsen har 
dermed fundet sted enten før opførelsen af den 
ældre østfløj eller i et rum beliggende umiddel
bart nord for det oprindelige sakristi i denne 
fløj.

7-8) Udaterede. I apsis udgravedes ud over nr.
2 og 3 yderligere to begravelser nord for sidst
nævnte. Den sydligste var en barnegrav med re
ster af trækiste, 105x30 cm, samlet med søm i 
hjørnerne, den nordligste en jordbegravelse, der 
indeholdt liget af en voksen person.
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det lå ca. 1,5 m nord for korsgangen.
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Fig. 1. Kalundborg 1870. I midten foroven S. Olai kirkegård, yderst til højre S. Jørgensbjerg. Efter Trap. - 
Kalundborg 1810. In the middle above the churchyard of S. Olai, outermost to the right S. Jørgensbjerg.

†S. JØRGENSGÅRDENS KAPEL ELLER 
KIRKE

Spedalskhedshospitalet nævnes første gang 4. 
marts 1292,1 da stiftelsen, som ofte senere hen,2 
betænktes med en gave til dens drift.

Hospitalet var viet til den hellige Nikolaj 

(sancti Nicolai leprosorum in Kalundburg), hvilket 
kilder fra 1327 og 1391 oplyser.3 Fra begyndelsen 
af 1400’rne er den hellige Jørgens (Georgs) navn 
knyttet til stiftelsen.4

31. dec. 1361 godkendte pave Innocens 6. Val
demar Atterdags oprettelse af kapeller »i, foran 
eller i nærheden af« borgene Vordingborg, Ka
lundborg, Søborg, Gurre, Korsør og Køben
havn og tilstod dem, der besøgte nævnte kapel

ler, aflad.5 Hvilke kapeller, der har ligget i, foran 
eller i nærheden af de seks nævnte borge, lader 
sig ikke afgøre. 7. marts 1364 gav pave Urban 5. 
aflad til dem, der besøgte kapeller på Vording
borg, Gurre og Søborg samt S. Jørgenskapllet i 
Kalundborg (sancti Georgii in Kalingeburgh). Ved 
samme lejlighed skænkede paven relikvier til ka
pellerne.6 Relikvierne bestod af smådele af »den 
glorrige« jomfru Marias hår og klæder og af 
»det hellige korsets træ« og tillige relikvier efter 
S. Johannes døberen, S. Jørgen, S. Vincentius, 
S. Nercus og S. Achilleus. 1401 meddelte pave 
Bonifacius 9. dem, der besøgte S. Jørgens kapel
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i Kordel ved Kalundborg (capella sancti Georgii in 
Cordil prope Calundborch) på S. Jørgens dag 
samme aflad som dem, der 1. og 2. aug. besøgte 
Pontiunculakirken ved Assisi.7 Heraf fremgår, 
at S. Jørgens kapel ikke har ligget på borgen, 
men i vestbyen i Kordel. Om kapellet har været 
selvstændigt i forhold til S. Jørgensgården lader 
sig vanskeligt afgøre,8 men hvis det har været 
tilfældet, må man vel forestille sig, at den milde 
stiftelse må have haft en eller anden form for 
kirkerum. I alle fald giver Valdemar Atterdag 
3. maj 1361 gods til et alter i de spedalskes hospi
tal i Kalundborg til underhold for en præst, der 
dagligt skulle afholde messer her. Kongen for
beholder sig og sine efterkommere præsenta- 
tionsretten til nævnte alter.9 1447 nævnes en 
præst i S. Jørgen.10

Henvisninger. 1 DiplDan., DanRigBr. 2. rk. IV, nr. 
67.
2 DiplDan., DanRigBr. 2. rk. VI, nr. 91, 9. okt. 1307;
2. rk. IX, nr. 372, 21. febr. 1327; Repert. nr. 10433.
3 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IX, nr. 372, 4. rk. IV, nr. 
380.
4 HofmFund. X, 176-78.
5 DiplDan., DaRigBr. 3. rk. VI, nr. 118-19.
6 Michel Hayez, udg.: Lettres communes des papes 
du XIVe siècle. Urbain V (1362-70), Rome 1976, s. 
449 nr. 11397, identisk med DiplDan., DaRigBr. 3. 
rk. VII, nr. 36.
7 ActaPont. II, 137 nr. 1000, s. 139 nr. 1004.
8 Tore Nyberg og Thomas Riis, red.: Kalundborgs 
Historie 1, 1985, s. 49, 4, 1992, s. 83-84, 107-108.

Med Ribeartiklerne 1542 nedlagdes alle S. Jør- 
gensgårdene som følge af spedalskhedens efter
hånden ringe omfang. Deres ejendomme og 
indtægter henlagdes til brug for fattige og syge. 
Således bortforlenedes Kalundborgs S. Jørgens- 
gård flere gange på betingelse af, at ihændeha
veren skulle underholde et antal nødlidende.11 
1631 underlagdes stiftelsen Vartov i København 
som led i en almindelig statslig hospitals- og fat- 
tigvæsensreform.12

Der er ved flere lejligheder fundet skeletdele 
vest for S. Jørgensbjerg nr. 2-4 (fig. 1), hvor stif
telsens kirkegård må antages at have ligget, og 
ved nedgravning af kloak og ledninger i for
bindelse med en ombygning 1984 blev der fun
det fundamenter af kampesten og mursten, som 
dog ikke tegner noget billede af en bygning.13

9 DiplDan., DaRigBr. 3. rk. VI, nr. 41.
10 Repert. nr. 7718.
11 KancBrevb. 29. april 1564, 28. maj 1579, 16. april 
1586 og 9. okt. 1611.
12 HofmFund. X, 44-48.
13 Henrik Larsen: Kalundborg By og Omegn i For
tiden, i ÅrbHolbæk 1936, s. 150; Tore Nyberg og 
Thomas Riis, red.: Kalundborgs Historie 3, 1982, s. 
390-95; indb. ved Lisbeth Pedersen 16. marts 1984 og 
Pia Bennike: Antropologisk rapport vedrørende 
knoglefund fra Skt. Jørgensbjerg, Kalundborg, 
26. marts 1984, i Kalundborg Museums arkiv.

Redaktion Aage Andersen.
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†HELLIG KORS KAPEL, 
S. JØRGENSBJERG

Det nu forsvundne andagtssted har ligget mel
lem S. Jørgensstiftelsen (spedalskhedshospitalet) 
og slottets tegllade øst for byen. Roskildebispen 
Niels Skave overdrog 28. sept. 1495 med kapit
lets samtykke byens sognepræst, Birger Gun- 
narsen, og hans efterfølgere retten til at oppe
bære de ofre, der erlagdes ved nævnte kapel, til 
opretholdelse af samme og til at understøtte

messer i Vor Frue kirke oprettede til Guds og 
jomfru Marias ære. Kapellet omtales kun denne 
ene gang, og dets præcise placering kendes ikke.

Kilder. Repert. nr. 7978, identisk med Lauritz Wei- 
bull, udg.: Diplomatarium Dioecesis Lundensis V, 
Lund 1921, s. 264-66 nr. 319.

Redaktion Aage Andersen.

†PETERSMINDE KIRKESAL

1919 skænkede ingeniør, skibsreder Valdemar 
Henckel en gård, Petersminde, bygget 1804 og 
beliggende på Slagelsevej, til Kalundborg me
nighed. Det var tanken, at skibsværftets arbej
dere, som overvejende boede i denne bydel, 
kunne mødes her, indtil der var opført en ny 
kirke, hvortil skibsrederen lod tegninger udar
bejde ved arkitekt Ludvig Andersen.1 Foreløbig 
ændredes gårdens stuer til mødesal. Arkitekt var 
(Carl) Jørgensen, der bl.a. 1917-20 opførte by
ens skibsværft. Imidlertid krakkede værftet al
lerede to år senere, i 1921, og gården afhænde- 
des, men ved de nye ejeres imødekommenhed 
fik menighedsrådet mulighed for at leje kirkesa
len. 1943-44 gennemførtes en tiltrængt restaure
ring af den gamle gård, og salen indrettedes til 
egentlige gudstjenester efter opstilling af et 
transportabelt alter og køb af et nyt orgel.2 I 
løbet af 1950’erne genoptoges planerne om at 
opføre en ny kirke. Synet konstaterede 1956, at 
bygningen var ret forfalden, og tidssvarende

foranstaltninger var nødvendige;3 disse realise
redes dog først en snes år senere (jfr. s. 3299).

Af inventaret er bevaret en * alterdug, af hvidt 
hørlærred, kantet på de tre sider med knipling af 
type som flamske kniplinger fra 1600’rne. Skæn
ket til Kalundborg Museum (inv. nr. 17.058). Et 
krucifiks låntes fra Vor Frue kirke, hvor det 
havde plads i sakristiet.4 En †messehagel anskaffe- 
des 1952.3 Et kirkeskib overførtes ligesom klok
ken,, fra 1949, støbt i Brønderslev, til Nyvangs- 
kirken (s.d.).

Henvisninger. 1 Jfr. Kalundborg Folkeblad 12. maj 
1919. Ludvig Andersen var efter 1920 bl.a. virksom 
ved skibsværftet.
2 E. Kragh-Schwarz: Skal der bygges en Kirke i den 
østlige Bydel? i Jul i Kalundborg 1945, s. 25, sml. 
også Kalundborgs Historie 2, s. 390.
3 Jfr. Ved embedet. Synsprot. 1862-19(86) for Vor 
Frue kirke.
4 NM2. Det særlige kirkesyns arkiv.

Redaktion Marie-Louise Jørgensen.





Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1954. - The church seen from the south-east.

NYKØBING KIRKE

Nykøbing eller den ny handelsplads, som navnet må 
tolkes, omtales tidligst 1349, da Jakob Karlsen af 
Højby pantsatte sit gods i Højby til Jakob Mus. 
Blandt besegierne nævnes Peder Grib af Nykøbing 
(de Nykøpingh).1 Man må dog antage, at bydannel
sen er ældre. I alle fald blotlagdes i 1980’ernes slutning 
på sydsiden af Algade kulturlag fra o. 1300. På denne 
udgravnings nabogrund var allerede 1930 fremdraget 
en lerpotte med ca. 3500 mønter, antagelig nedsat o. 
1290. Man må formode, at den middelalderlige bys 
kerne har ligget ved den brede del af Algade.2

Som købstad nævnes Nykøbing første gang 1443, 
da Christoffer af Bayern tog byen under sin beskyt
telse.3 Byen har hørt til blandt de mindre købstæder, 
og den forblev en af Sjællands mindste. Svenskekrig
ene 1658-60 ramte også her hårdt, selv kirkens porte, 
døre og hængsler blev fordærvet og stjålet,4 men i 
løbet af 1700’rne spores et vist opsving, antagelig 
med baggrund i landboreformerne.5

Kirken er i Roskildebispens jordebog (o. 1370) an
sat til 12 øre.6 1460 nævnes sognepræsten hr. Niels,7 
og 1493 kapellanen Oluf Jakobsen.8 1515 var Højby

Danmarks Kirker, Holbæk amt 224
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anneks til Nykøbing, og få år senere, i 1524, omtales 
Nykøbing som anneks til Højby.9 1634 synes kirken, 
skolen og skoletjenerens bolig så forfalden, at borg
mestre og råds anmodning om hjælp fra andre, for- 
muende kirker i Ods herred blev imødekommet, 
men kongen indskærpede lensmanden at påse, at ind
komne midler kun anvendtes til reparationer.10 At 
sognene har været forarmede, synes at fremgå, da der 
1667-68 blev erhvervet en passende præstebolig til 
kaldet i Nykøbing, hvilket man ikke tidligere havde 
haft. På grund af udgifterne forbundne hermed op
fordredes Roskilde Stifts kirker til at yde et bidrag. 
Tilsyneladende har kun menighederne i Jørlunde og 
Ølsted reageret.11 1737 nedblæste den latinske skole, 
jfr. s. 3348, resterne af bygningen solgtes, og det ind
komne beløb tilfaldt bl.a. kirken i Nykøbing, der 
herefter måtte udrede skolelederens husleje.12 Den la
tinske skole underlagdes 1740 skolen i Slagelse, men 
en dansk skole fortsatte dog på stedet.13

Patronatsretten lå formodentlig allerede i middelal
deren hos kongen. I alle fald fik Jakob Hoye 1515 i 
henhold til et kongeligt præsentationsbrev lovning på 
kirken i Nykøbing med annekskirken i Højby.14 
Dette forhold synes uændret i de følgende århundre
der.15 1822 meddeler synsprotokollen, at Nykøbing 
kirke tilhører byen.16 1862 ejes den af staten, men 
1869 oplyses at ejerforholdet er overgået til kommu
nen.50

Hvilken helgen kirken har været indviet til vides 
ikke.17

Et middelalderligt alter kendes, viet S. Anna. 3. juni 
1493 overdrog fru Hebbele Lydikesdatter, enke efter 
ridderen Peder Eriksen Gyldenstjerne, til nævnte al
ter et hus med nogle grundstykker og haver nord for 
kirken,8 hvilken ejendom hun forbeholdt sig brugs
retten til resten af sit liv.18 Den fungerede herefter i 
tiden frem til o. 1700 som præstegård.19

Der kendes aftryk af ovennævnte sognepræst hr. 
Niels’ segl, cirkulært, 2,3 cm. I seglfeltet ses en utyde
lig figur. Kendes i aftryk fra 1460.7

*Møntfund. I forbindelse med restaureringen 
1956-57 blev der fundet 206 mønter, fra midten af 
1200’rne til 1956.20

Kirken ligger på det højeste punkt i byen, et par 
hundrede meter nord for den middelalderlige 
bykerne langs Algade. Kirkegården vender mod 
syd ud til det trekantede torv Holtet, med den 
gamle Amtstue på østsiden og det 1868 opførte 
Råd-, Ting- og Arresthus på vestsiden. Midt på 
torvet står et monument for Frederik VII, rejst 
1872.

Kirkegården har til alle sider bevaret gamle 
grænser. I slutningen af 1800’rne blev den gamle 
kirkegård erstattet af den i 1880 planlagte Assi- 
stens kirkegård,21 placeret ved Klintevej, ca. 400 
m nordvest for kirken. Stærkt udvidet 1937 og 
1975.22

Hegn og indgange. Kirkegården hegnes alt
overvejende af senmiddelalderlige mure, rejst i 
røde munkesten i munkeskifte over en sokkel af 
kamp, i vest og nord kronet af et fremspring
ende, kantstillet skifte. Mod øst afgrænses kir
kegården delvis af den gamle skolebygning. 
Murpartiet øst for den søndre låge prydes på 
indersiden med en enkelt båndblænding. 
Samme sted, men på ydersiden, er syv små pi
beblændinger, hvoraf to er sammenstillet om
kring en aftrappet midterstav. Endvidere en 
båndblænding. Desuden er nordmuren, umid
delbart vest for ligkapellet, på indersiden prydet 
af en stor blænding med vandret falset afslut
ning, båret af fire konsoller, på ydersiden af to 
lange båndblændinger.

Et murparti vest for den søndre låge er i små 
røde sten og stammer formentlig fra 1775.23 Vest 
herfor og frem til kirkegårdens sydvestre hjørne 
er muren opført helt i marksten, måske 1850, da 
murermester C. Hansen betaltes for at opsætte 
84 kvadratalen mur af kamp.24 Her stod tidli
gere et hus, jfr. fig. 2 og s. 3349.

Murene, der er afdækket med to, enkelte ste
der tre rækker af indadvendte vingetegl, frem
står overalt hvidkalkede og til dels pudsede.

Kirkegården har sin hovedindgang fra syd 
med køreport og ganglåge. Sidstnævnte er mid
delalderlig, opført i munkesten og med en flad- 
buet, udadtil falset åbning. Pillerne er på ydersi
den forsynede med samtidige, halvanden sten 
brede og en halv sten dybe, mandshøje støttepil
ler, skråt afdækket med munkesten. Ganglågen 
er afsluttet med tre brynede kamtakker, med 
vingetegl. I den midterste kamtak sidder på 
begge sider en firkantet blænding med vandret 
falset afslutning. Køreporten er sikkert middel
alderlig i sin oprindelse, men må i den nuvæ
rende skikkelse stamme fra 1600- eller 1700’rne. 
Den vestre pille er opført i munkesten, mens 
den østre og den mod kirkegården falsede kur-



KIRKEGÅRD 3347

Fig. 2. Prospekt af Nykøbing ca. 1670, fra Reesens Atlas Danicus. - Prospect of Nykøbing c. 1670 in Reesen’s Atlas 
Danicus.

vehanksbue er af små røde sten. Buen er sidst 
ommuret 1980. Foroven afsluttet med tre bry- 
nede kamtakker, afdækket med røde vingetegl. 
Ganglågen i kirkegårdens nordvestre hjørne er 
opbygget helt tilsvarende den mod syd, dog ud
gøres åbningen af en til indersiden falset, flad
trykt rundbue, prydet med et stikomkransende 
løberskifte. I østmuren er en enkel, glat gen- 
nembrydning, der er omtalt første gang 1723 og 
fører nu ud til sognegården.25 Låger nævnes tid
ligst samtidig, ved opsætning af en ny låge mod 
syd. Fra 1804 omtales en port og tre låger af 
stakitværk.26 Køreporten og de to ganglåger har 
nu sortmalede, empire-agtige smedejernslåger 
fra 1960-63,22 mens åbningen mod øst er for
synet med en lav, ganske enkel plankelåge fra 
1980.

1663 oplyses, at der ligger en †rist i den søndre 
låge.11 1679 omtales kirkeristene som meget 
brøstfældige27 og 1722 indkøbes fire egestolper 
til en ramme ved den østre ristlåge.28 1753 så 
man sig nødsaget til at forbyde Hr. Hiort at lade 
sin dyr gå på kirkegården, hvorefter han flyttede 
en ko og en kalv.29 Træristene er inden 1804 ud
skiftet til jern,26 og omtales sidste gang 1819.30

En †brønd er tidligst nævnt 1667-68, da der 
blev indkøbt et læs ris til at lægge over hullet.11 
Et nyt dække udførtes 1727-28 af otte brædder.28 
Omtales sidste gang 1781.

Den nye kirkegård, som oprindeligt var af rekt
angulær form, hegnes mod syd, ud mod Klinte
vej, af rødstensmure, overalt afdækket med to 
rækker af indadvendte røde vingetegl; på inder
siden støttepiller af røde mursten. De tre øvrige
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Fig. 3. Kirkegårdens indgang fra syd (s. 3346). NE fot. 1995. - Churchyard entrance 
from the south.

mure er støbt i beton med støttepiller på inder
siden. Det med mure hegnede afsnit udgør nu 
kun en mindre del af den meget store kirkegård, 
som ellers hegnes af høje trådhegn. Den oprin
delige kirkegård har indgang fra syd ad en køre
port, flankeret af to ganglåger. De fire piller er i 
røde mursten med vinkeltag, afdækket med 
røde vingetegl, pillerne ommuret 1995. Lågerne 
er af jern, enkle og sortmalede, formentlig fra 
opførelsestidspunktet. Umiddelbart vest for det 
oprindelige afsnit er senere indrettet en brolagt 
parkeringsplads, der mod syd afgrænses på 
samme måde som selve kirkegården. De øvrige 
sider er med trådhegn. Den nyere del af kirke
gården har indgang dels fra nord, ved en enkel 
trådhegnslåge, dels mod sydøst ved en lav plan
kelåge.

Sydøst for Assistens kirkegården er i 
1980’erne opført en bygning, som rummer kir- 
kegårdskontor.

Bygninger på den gamle kirkegård. Ud for kirke
gårdens nordøstre hjørne er 1956, ved arkitekt 
Rolf Graae, opført en bygning, som rummer 
ligkapel, redskabsskur og toiletter. Det enkle,

kvadratiske hus er opført i gule mursten, detal
jer i brunlakeret træ og med pyramidetag, tæk
ket med brunglaserede vingetegl. Ved kapellets 
opførelse blev et stykke af den middelalderlige 
kirkegårdsmur fjernet.

En del af kirkegårdens østlige afgrænsning 
udgøres af den gamle skolebygning, siden 1912 
Odsherreds Museum. På dette sted lå den i 1591 
oprettede latinskole, jfr. fig. 2.31 Den har mulig
vis haft til huse i en middelalderlig †kirkelade, 
men en kornlade optræder sideløbende med 
skolen i 1729,28 hvilket kunne antyde, at der er 
tale om to forskellige bygninger. Begge var 
tækket med rør. Latinskolens bygning turde 
heller ikke have været særlig solid, da den blæste 
ned 1737, og der indkøbtes et læs tjørn og 100 
stave til udfyldning af hullet i kirkegårdsmu- 
ren.30 1738 opførtes ny mur, hvor skolen havde 
stået,32 og inventaret blev bortsolgt på auktion. 
En skolebygning omtales igen 1779, og brand- 
takseredes 1791, hvoraf fremgår, at den midter
ste del af bygningen bestod af et 12 meter langt 
grundmuret hus. Skolen blev nybygget 1843, og 
ingen rest af det grundmurede hus er bevaret.
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†Huset ved kirkegårdens sydvestlige hjørne 
(se ovenfor) kan have været det hus, der i 1806 
omtales som det eneste hus (foruden skolen), 
der ligger op ad muren, og beboet af klokke-

33ren.
Bygninger udenfor kirkegården. På østsiden lig

ger en ældre, muret bygning i en etage, som 
1980 indrettedes til kirkekontor ved arkitekt Jan 
Esborg. Senere udvidet med menighedslokaler.

Fortovet omkring kirken nævnes første gang 
1801.34 1836 betaltes 1 rdl. for noget stenbro ved 
kirken.30 I forbindelse med kirkens restaurering 
lagdes 1892 et 1½ alen bredt fortov af tjærebe
ton.35 En stenpikning lagdes 1957, som erstatte
des 1975 af det nuværende, en meter brede for
tov af chaussésten med en kant af bordursten.

Fig. 4. Ganglåge i kirkegårdens nordvestre hjørne (s. 
3347). NE fot. 1995. - Gate in the north-west cower of 
the churchyard.

BYGNING
Den ældste del af kirken består af resterne af et (†)kor 
i kampesten fra 1100’rnes slutning. Til dette har mu
ligvis sluttet sig et †skib af træ. O. 1225 opførtes det 
nuværende kor og skib. I løbet af 1300’rne overhvæl- 
vedes kirken og omkring 1450 tilføjedes tårnet i vest 
som den første af en række tilbygninger. Omkring 
1500, tilkom det store kapel på skibets sydside. Fra 
middelalderens sidste del er sakristiet på korets nord
side, samt et †våbenhus foran skibets syddør. Dette 
blev nedrevet 1835 og erstattet af en nygotisk †vesti- 
bule. Denne måtte 1868 vige for et nygotisk †våben
hus, som fjernedes 1956. På korets tag har siddet et 
†messespir. Bygningen præges af to store restaurerin
ger: 1880-92 ved Andreas Clemmensen og J.D. Her
holdt, 1955-57 ved Rolf Graae. Orienteringen afviger 
lidt mod syd.

Kirkens ældste del er (†)koret af kamp, som mu
ligvis har været rejst i tilknytning til et †skib af 
træ. Af dette (†)kor er de indre vægge bevaret op 
til en højde af 3,0 m mod øst, 2,6 m mod syd og 
3,2 m mod nord. Kampestenspartiet løber gen
nem triumfvæggen og kommer således til syne 
på dennes vestside, på begge sider af triumf
buen. Endvidere er ca. 30 cm af skibets lang- 
mure af kampesten. Ved restaureringen 1957 
kunne der iagttages, at dette kampestensmur- 
værk ophørte efter en lodret linie, hvoraf man 
måske kan udlede, at det har stødt op til et ældre 
†skib af træ. Dette kan måske også forklare, 
hvorfor det nuværende skibs plan er så skæv i 
forhold til koret, se ndf. Partiet nord for triumf
buen er det eneste sted, hvor kampestensmur- 
værket er nogenlunde urørt. Her er markstenene 
anbragt i nogenlunde jævne skifter og med pæn, 
udglattet mørtel. Alle andre steder virker sten
ene stærkt omsatte og blandet med tegl. Der sid
der således lavt i nordmuren en niche med en nær
mest spærstiksformet afdækning.36 Overfor, lavt 
i sydmuren, sidder på samme måde to spærstiks- 
dækkede nicher, udført i tegl.37 Dette (†)kam- 
pestenskor synes ombygget i senromansk tid, 
o. 1225.

Det nuværende senromanske kor og skib er opført 
i munkesten, hvoraf flere størrelser kan udskil
les. Således er skibets syd-, vest- og nordmure, 
de nedre dele af triumfmuren, samt de nedre 
dele af koret opført i relativt mindre munkesten
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Fig. 5. Plan 1:300. Målt af C. G. Schultz 1929. Suppleret og tegnet af Peter Kristiansen 1995. Signaturforklaring 
s. 9. - Ground-plan. Key on p. 9.

end de øvre dele af triumfmuren og korets 
mure.38 Man synes altså at have påbegyndt skib
et vestfra, hvilket kan forklare skibets påfal
dende skævhed i forhold til koret. Dels må byg
ningen således være afsat fra vest, dels har der 
måske været et ældre †skib, der skulle tages hen
syn til. Skibet og det nye kor er opført i for
bandt, og må altså være samtidige.

Materialer og teknik. Den rigt detaljerede sen
romanske kirke er opført i munkesten i regel
mæssigt munkeskifte over en profileret sokkel 
på et fundament af kamp. Bygningen er for
mentlig opført i fuld mur, ca. 100-110 cm tyk. 
Til vinduesstik i koret er brugt riflede sten. Ud
vendig, såvel som indvendig, har kirken oprin
delig stået i blank mur, hvilket endnu ses bag 
kapel og sakristi samt på overvæggene. Und
taget er felterne i skibets rundbuefrise, og vin
duernes topsmige, der fra først af har været pud
sede og kalkede. Ved korets og skibets sydøstre 
hjørner udgør murhøjden henholdsvis 5,7 og 
6,8 m målt fra terræn til underkant af gesims.

Kor og skib prydes i det ydre af en dekora
tion, hvis enkeltheder og disposition også gen
findes i den nogenlunde samtidige, men langt 
mindre kirke i Rørvig (s. 2060). I begge afsnit af

Fig. 6. Ydre, set fra nord. Tegning af Burman Becker, 
dateret 27. jun. 1855. (Kgl. Bibi.). - Exterior from the 
north. Drawing by Burman Becker, dated 1855.
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Fig. 7. Skibets østgavl før restaurering (s. 3352). 1:100. Opmåling ved A. Clemmensen o. 1880. - The nave’s east 
gable before restoration.

bygningen rejser murene sig over et todelt sok
kelprofil, en skråkant over et kvartrundt led, ad
skilt af et skifte. Af den oprindelige sokkel er 
kun bevaret to partier på korets nordmur, bag 
sakristiet, samt et par skifter omkring skibets 
oprindelige syddør. Soklen går i de frie hjørner 
over i halvstens fremspringende hjørnelisener.

Korets flankemure afsluttes opad med et sav
skifte og derover en stærkt fornyet falsgesims, 
bestående af to kvartstens fremspring. Hjørneli
senerne, der før 1880-92 afsluttedes med en 
skråkant i gesimshøjde, danner nu grundlag for 
den rekonstruerede blændingsgavl. Selve gavlen 
var før 1880-92 glat med 11 kamtakker. Gavlens
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Fig. 8. Skibets buefrise og et vinduesstik, set fra kapellets loft. 1:20 Tegning af 
C. G. Schultz 1929. - Blind arcade in the nave and voussoirs of a window seen from the 
loft above the chapel.

inderside står velbevaret med den originale fug
ning; glattet og skåret foroven og forneden.

På skibets langsider forbindes lisenerne af en 
rundbuefrise, muret af smalle, buede sten på 
profilkonsoller. Kun bag kapellet ses dele af den 
originale frise. Her er også bevaret spor af den

Fig. 9. Ydre, set fra syd. Tegning af Burman Becker, 
ikke dateret, men formentlig efter 1868. (Kgl. Bibi.).
- Exterior from the south. Drawing by Burman Becker, 
undated probably post-1868.

pudsning og kalkning, der oprindeligt udfyldte 
frisens buefelter. Rundbuefrisen og den overlig
gende gesims, som består af et savsnit og et 
kvartstens rundet fremspring, adskilt af et 
skifte, er ellers overalt stærkt fornyet. Allerede 
ved midten af 1800’rne manglede store dele af 
rundbuefrisen (sml. fig. 6 og 9). Begge skibets 
taggavle er bevaret. Af den østre er det dog kun 
den nordlige og den sydlige del, som er oprin
delige. Gavlen bar på ydersiden, indtil 1880-92 
(fig. 7), rester af en blændingsgavl med stigende 
rundbuefriser, af samme type som vestgavlen, 
og med spor af en skrå taglinie. Blændingsfel- 
terne var udfyldt med zig-zag-murværk. Fra 
den sydøstlige hjørnelisen løber på østmuren et 
savskifte i samme højde som det tilsvarende på 
koret. Skibets vestgavl står derimod næsten in
takt, skjult bag det senere tårn (fig. 10). Tværs 
over gavlen løber nederst en savsnitsfrise, i 
samme højde som langsidernes savskifter. Der
over sidder selve blændingsgavlen, der med 
halvandenstens piller er delt i tre felter, afslut
tede med stigende rundbuefriser. Pillerne er
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Fig. 10. Skibets vestgavl før restaurering (s. 3352). 1:100. Opmåling ved A. Clemmensen o. 1880. Se også fig. 75. 
- The nave’s west gable before restoration.

trukket lidt frem i forhold til gavlen nedenun
der. Felterne afsluttes med en lille skråkant for
neden og udfyldes i midten med sildebensmur- 
værk, til siderne zig-zag-murværk. Gavlens op
rindelige skrå afslutning er bevaret. Den nuvæ
rende adgang til skibets loft er brudt i forbin
delse med restaureringen 1880-92.

Døre. I korets sydmur sidder en oprindelig 
præstedør i et portalfremspring med aftrappet 
gavl, i alt syv »takker«. Udadtil en rundbuet, 
forhen profileret åbning,39 prydet med to skifter 
af stikomkransende løbere, omkring et savskifte 
(fig. 11). Indvendig sidder den fladbuede døråb
ning i en dyb, spærstiksafdækket niche. Genåb-
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Fig. 11. Præstedør i koret (s. 3353). LL fot. 1981. -
Priest’s door in the chancel.

net 1957. På ydersiden, vest for døren, har tid
ligere siddet en *mursten med indridsede ru-

40ner.
Af skibets to døre er kun den søndre bevaret 

og endda i stærkt restaureret stand. Syddøren sid
der i et portalfremspring og nu afdækket med to 
rækker vingetegl. Knækkede bindere i murvær
ket fortæller dog, at fremspringet har været hø
jere. Selve døråbningen formes af en række pro
filled; yderst en trekvart rundstav, dernæst en 
hulkel og inderst en kvart rundstav og en platte. 
Den yderste rundstav danner i vederlagshøjde et 
kapitæl, og går derefter over til kvartrunde led. 
Det er kun det yderste profilled, samt dele af det 
inderste, som er originale, resten er rekonstru
eret efter fundne spor. I halvstens stikket ses en 
vekslen mellem røde og sorte sten, og omkring

Fig. 12. Skibets syddør under fremdragning. ElM 
fot. 1957. - The south door of the nave is exposed.

stikket ligger et prydskifte af krumhugne lø
bere. Indadtil var døren smiget.

Resterne af døren fremkom ved våbenhusets 
nedrivning 1957 og har siden da været tilmuret. 
Ind mod kirkerummet fremtræder døren nu 
som en 10 cm dyb rundbuet niche, delvis til
muret med tiloversblevne formsten fra hvælv
pillerne.

Norddøren, der rimeligvis har været tilmuret 
siden middelalderen, ses endnu på Burman Bec
kers tegning (fig. 6), hvor den fremtræder som 
en bred, rundbuet markering. Udvendig for
svandt alle spor ved restaureringen 1880-92 og 
indvendig fremstår døren blot som en 10 cm 
dyb, vandret afdækket niche. Ved undersøgel
serne 1957 fremkom rester af en profileret dør
åbning med et hulkelformet led. De ydre led var 
borthugget ved skalmuringen 1880, og det blev 
ikke undersøgt, om der gemte sig rester af flere 
profilled under terræn. Indvendig fremstod dø
ren smiget.
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Alle korets vinduer kan påvises. Ved restaure
ringen 1880-92 genåbnedes mod øst en tre
gruppe af rundbuede, dobbeltsmigede vinduer, 
dog er det i midten lidt højere og prydet af et 
stikomkransende løberskifte.41 Vinduerne sidder 
indadtil i et fælles halvsten forsænket felt, som 
forneden udgår fra profileret sokkel, et rundet 
led over en skråkant, adskilte af et skifte. Et af 
sokkelskifterne er ført længere ud end feltet, 
som således måske er et sekundært påfund. Det 
afbrydes nu foroven af det senere indbyggede 
hvælv, som også har ødelagt et hvert spor af 
afslutningen foroven. Midt i korets nordvæg 
sidder et ligeledes rundbuet, dobbeltsmiget vin
due med halvstensstik, hvis vestre smig er syn
lig fra loftet over sakristiet og muret i smig
dannede sten med riffelhugget forside.42 Af vin
duets pendant i sydvæggen er bevaret det meste 
af et rundbuet stik, samt dele af vestre smig.

Af skibets vinduer er der spor af fem, et mod 
vest, samt i skibets to østlige fag, to mod syd og 
to mod nord. Det i vestgavlen er det bedst be
varede og fremstår udadtil (mod tårnrummet) 
som rundbuet og smiget vindue i en retkantet 
fals. Hjørnerne dannes af riffelhugne sten. Buen 
har halvstensstik og topsmigen er pudset. Ejen
dommeligt er, at vinduet indadtil sidder i en 
blænding, der til begge sider går lodret op indtil 
tre skifter over vinduets vederlag, derover er 
murværket forstyrret. Smigene er noget for
huggede, hvilket skyldes, at vinduet indtil 1880 
fungerede som adgangsvej fra tårnrummet til 
skibets loft. Af samme årsag er der på indersiden 
muret en trappe fra vinduet og op ad den til
stødende gjordbue.

De øvrige vinduer fremstår alle tilmurede 
indvendig. Bedst bevaret er det vestlige mod 
syd, som også kan iagttages fra ydersiden, fra 
kapellets loft. Vinduet har halvstensstik, muret 
skiftevis i røde og sorte sten, og omkranset af et 
løberskifte. Mod kirkerummet har vinduet kun 
et halvstensstik.43 Det østlige vindue i sydsiden 
har ligeledes et halvstensstik, men er stærkt for
styrret af stikket over gennemgangen til kapel
let. De to vinduer mod nord er iagttaget 1957. 
Det lader ikke til, at der har været vinduer i 
dørfagene. Øverst på indersiden af korets tag-

Fig. 13. Skibets syddør (s. 3354). NE fot. 1994. - 
South door of the nave.

gavl ses den nedre del af en (†)vinduesglug med 
pudsede smige.

Indre. Kor og skib har oprindelig stået med 
flade lofter, hvor bjælkerne formentlig har lig
get på murkronen, men ingen spor er bevaret. I 
korets sydmur fremkom ved restaureringen en 
stor niche, som blev sat i forbindelse med væg
bænkene. Nu udmuret med små sten. Triumf
buen er ganske bred, rundbuet, uden markering 
af vederlag. De nederste ca. 1,5 m af murværket 
er tydeligt ældre end den øvre del. Buen er om
bygget og udvidet flere gange, hvad også de 
store forstyrrelser i murværket vidner om. Ved 
restaureringen 1957 fremkom spor af †murede 
bænke i koret, både langs langvæggene, men 
også langs triumfvæggen, jfr. s. 3386. Da bæn
kene næppe kan have gået ud i bueåbningen, 
kan denne oprindeligt ikke have været bredere 
end ca. 2,5 m. Nogle af de spring, der kan iagt-
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Fig. 14. Vindue i korets nordvæg (s. 3355). NE fot. 
1995. - Window in the chancel’s north wall.

tages i triumfvæggen hænger uden tvivl sam
men med ombygningen af (†)kampestenskoret 
og skibets tilslutning. I skibets nordvestre 
hjørne, nu skjult bag orgelet, sidder to tilmu
rede, kun 6 cm dybe, rundbuede nicher.44 Mur
værket står med mange åbne stilladsbomhuller.

Tilføjelser og ændringer. Måske allerede i slut
ningen af 1300’rne er kirkerummet blevet over
hvælvet, koret med et fag, mens skibet grundet 
sin store bredde gjordes toskibet, overdækket 
med to gange fire fag, hvilende på tre piller i 
hovedaksen. Det store hvælv i koret hviler på 
elegant formede halvstensribber, hvoraf den 
nedre del er af form som en (rygget) pærestav, 
mens den øvre er retkantet.45 Ribberne springer 
direkte frem fra muren uden konsol. Hvælvets 
kapper hviler også direkte i muren, på indhug
gede forlæg. Ribbernes overside er repareret 
med cement. I hvælvets top, på nordsiden af 
ribbekrydset er et tilmuret klokkerebshul med ty

delige slidspor. I nordkappens vestre svikkel er 
en tilmuret lem, der har givet adgang til korets 
loft. Karmen er dannet af buede løbere.

De otte, meget elegante hvælv i skibet udgår 
ligeledes direkte fra huggede forlæg i murene. 
De tre piller, som hviler på en to-tre skifter høj 
rund fodplade, muret næsten udelukkende af 
bindere, har derover, i fem til seks skifters 
højde, et postament af kvadratisk plan med dob- 
beltfalsede hjørner. Det øverste skifte har på 
hjørnerne af de helsten brede sider en afrunding 
med en lodret rille, og fremtræder således som 
en base. Herover følger den egentlige, leddelte 
pille. De fire hovedled, der bærer gjordbuerne, 
er helsten brede og med et trepassigt profil. De 
vinkelrette fremspring mellem disse, der tjener 
til støtte for ribberne, er på den østre pille ført 
uændret helt op til kapitælet. På de to andre pil
ler er dette fremspring affaset. Øverst et form-

Fig. 15. Vindue i skibets andet fag fra øst (s. 3355). 
NE fot. 1995. - Window in the second bay of the nave 

from the east.
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Fig. 16. Indre, set mod øst. LL fot. 1981. - Interior to the east.

stenskapitæl i et skifte. Over trepas-leddene på 
hovedsiderne en formsten med en rygget profil 
og med rundede nedre hjørner og kanter. De 
affasede led på midter- og vestpillen er ført helt 
op, mens på det vinkelrette fremspring på øst
pillen er det øvre hjørne og den øverste sten af
skåret. Pillerne står nu i blank mur og stærkt 
restaurerede efter 1880-92. Pillerne havde i tider
nes løb fået et noget mishandlet udseende, og 
havde en helt anden karakter, hvis man tør tro 
Burman Beckers tegning (fig. 46). Hvælvene 
hviler på kvartstens ribber, med pærestavsfor- 
met profil. Gjordbuerne er halvstens, og pro
filerede på samme måde. I næsten alle hvælv
hjørner er tilmurede afløbshuller. Det forekom
mer rimeligt at antage, at man snart efter hvælv- 
slagningen har fået et sæt spidsbuede vinduer, 
svarende til hvælvenes placering, men ingen 
spor er bevaret.

Langmurene er ikke forhøjet ved hvælvslag- 
ningen. Skibets taggavle blev inden tårnets op
førelse forsynet med trappegavle. På skibets 
vestgavl kan tælles 11 tinder, og da hver tinde 
kun er to sten bred, ca. 52 cm, kan der nemt 
gemme sig yderligere fire til seks kamtakker bag 
tårnmurene.46 Østgavlen havde indtil 1880-92 
en lignende gavl med mange tinder (fig. 7), 
hvoraf de fire nederste på hver side var oprinde
lige. Tinderne mod nord havde, mod sædvane, 
en tagformet afdækning, enten i affasede mur
sten eller måske bæverhaler, der kunne være den 
originale.

Det markante og ganske bemærkelsesværdige 
tårn i vest er formentlig opført omkring 1400- 
tallets midte. Ikke mindst det indre er af stor 
interesse, dog noget forvansket af senere tiders 
tilføjelser. Tårnet er bygget i røde munkesten i 
munkeskifte47 over en sokkel af kamp og østsi
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den er rejst oven på skibets vestgavl. I murvær
ket ses til alle sider indmurede kampesten, dels i 
regelmæssige bånd, dels indsat enkeltvis. Mur
tykkelsen forneden er meget stor, i syd 3,1 m. 
Tårnets facader er i stort omfang ommurede. 
1682 omtales det sydvestre hjørne som brøstfæl- 
digt, men murværket blev dog ikke udbedret og 
udsattes 1697 igen til reparation.48 1847 blev mu
rene berappet med cement.27 Tårnet præges ge
nerelt af istandsættelsen 1880-92. J.D. Herholdt 
besigtigede tårnet 1887 og konkluderede, »at 
Tilstanden er vanskelig at bedømme, da Fladen 
til dels er overkalket, og bestaar delvis af smaa 
Sten fra tidligere Reparationer. Hele den ydre 
Flade maa ommures i Munkesten.« Arbejdet 
blev udført året efter ved murermester Brdr. 
Pihl. Et par år senere, 1891, blev kammene ned
taget og genopmuret, og glamhullerne ommu- 
ret.35

Virker tårnet lidt tillukket i det ydre, er tårn
rummet et rum af stor interesse og har en her
hjemme sjældent set nærmest korsformet 
grundplan, dog noget forvansket af tårntrap
pen.49 Tårnrummet åbner sig mod skibet med 
en oprindeligt, førhen noget større, spidsbuet 
åbning, der i forbindelse med rummets funktion 
som ligkapel fra 1880-1956, har været tilmuret 
til begge sider i plan med væggen. Bueåbningen 
blev 1993 formindsket ved en delvis tilmuring, 
men fremstår stadig som en spidsbuet åbning, 
med affasede sider op til vederlagshøjde mod 
skibet og en falset bue mod tårnrummet. Rum
mets indre dækkes af et velformet krydshvælv, 
båret af helstens gjordbuer og kvartstensribber, 
hvor krydset markeres af en toprude. Helstens 
overribber med trin. I hvælvets nord-, øst- og 
sydkapper er tre nu tilmurede klokkerebshuller. 
1821 klagede man over, at der er flere åbninger i 
hvælvet, hvilket forårsager træk i kirken.16 Hul
lerne blev dog formentlig først lukket i forbin
delse med restaureringen 1880-92. Tårnrummets 
tre stornicher dækkes af spidsbuede tøndehvælv 
af samme form som hvælvets skjoldbuer.

Indgang til tårnrummet sker idag fra syd. Her 
etableredes 1880 den nuværende dør i form af en 
udadtil spidsbuet, falset åbning med markerede 
vederlag, placeret i en firkantet blænding, ud

fyldt med sildebensmurværk. Indadtil fremtræ
der døråbningen fladbuet med trekvartstens 
stik. Denne dør, som oprindelig var indgang til 
ligkapellet, har siden 1956 været kirkens hoved
dør. Ved samme lejlighed sløjfede man sydsi
dens vindue, der nu kun kan ses fra det indre, 
hvor det fremstår som en fladbuet niche med 
halvstens stik. Nichens nedre dele er forstyrret 
af døren. Mod vest får tårnrummet lys af et 
spidsbuet, udadtil falset, indadtil smiget vindue, 
som stammer fra restaureringen 1880-92. Nord 
for vinduet ses rester af et ældre vindue, for
mentlig fra 1500’rne.

I forbindelse med tårnrummets omdannelse 
til indgangsparti 1956, afskiltes de tre »kors- 
arme« til brug for hhv. vindfang, dåbsværelse 
og rengøringsrum. Skillevæggene, som er rejst i 
lakeret eg, med dobbelte, fladbuede døre og 
småsprossede lysfelter, og overdækkede med 
hvidmalede bjælker og fladt loft, er udførte efter 
tegning af Rolf Graae.

Opgangen til de øvre stokværk sker gennem 
den oprindelige, ganske lille, fladbuede, falsede 
dør i tårnrummets nordøstlige hjørne. Murpar
tiet omkring døren springer en hel sten frem i 
forhold til væggen og aftrappes opefter. Den 
snævre spindeltrappe med 30 murede trin, har 
loft af fladbuede binderstik. De nederste trin er 
udført i flensborgsten, måske fra en reparation i 
1825, da trappen var så slidt, »at paa samme ikke 
kan gaas uden at risikere Liv og Lemmer« og 
derfor blev sat i stand for 22 rdl.30 Halvvejs er en 
nu tilmuret, smiget glug, der gav lys fra tårn
rummet. Trappen udmunder i mellemstokvær- 
kets nordøstre hjørne i en fladbuet, falset over
dør, hvis vestre hjørne er affaset. Tårntrappen 
har også indgang fra det fri, hvor en brunmalet 
stigetrappe af træ med fire trin, leder op til en 
fladbuet døråbning med affasede sider. Den nu
værende form stammer sikkert fra restaurerin
gen 1880-92, men døråbningen går formentlig 
tilbage til 1838, da man i et syn fastslog, at en 
udvendig trappe burde anlægges.50

Umiddelbart over toppen af hvælvets skjold
buer danner muren en afsats langs de tre frie 
sider ved at springe ca. 75 cm tilbage. Derved 
blottes murkernens kampesten. Murværket er



BYGNING 3359

Fig. 17. Kirken set fra nordøst. M. Mackeprang fot. 1918. - The church seen from the north-east.

ellers ganske regelmæssigt, dog med enkelte 
kampesten indsat. Mellemstokværket får lys fra 
de tre frie sider ved tre udadtil fladbuede vin
duer i spidsbuede spejle. Indadtil sidder vindu
erne i store fladbuede nicher med halvstens stik. 
Nicherne er senere, måske 1880-92, delvist luk
kede, formentlig af konstruktive årsager. Gul
vets egebjælker hviler i huller i murene og støt
tes af små stolper, som står på afsatsen.

Til klokkestokværket er der adgang ad en ny 
stigetrappe. Gulvbjælkelaget var oprindeligt af 
eg, men er næsten totalt fornyet i fyr, og støttes 
af en øst-vest-gående drager. Lige over gulvet er 
hele vejen rundt et sæt to skifter høje, radiært 
stillede bomhuller, hvor igennem bjælker kunne 
skydes ud gennem muren og således danne et 
stilladsgulv omkring tårnet. Derover en halv
stens afsats. Klokkestokværket har glamhuller

mod alle fire verdenshjørner. Til de tre frie sider 
er to smalle og derfor meget spidsbuede åbnin
ger, kun adskilte af en helstens pille. Mod øst er 
de ligeledes spidsbuede, men bredere og adskilte 
af en trestens pille. Glamhullerne er formentlig 
oprindelige i både form og placering, men 
stærkt ommurede ved restaureringen 1880-92. 
Indadtil er åbningerne mod de frie sider anbragt 
parvis i meget høje fladbuede nicher med halv
stensstik, mens de mod øst sidder direkte i den 
glatte mur. Taget er lagt med røde vingetegl.

Flankemurene afsluttes med falsgesims, et 
savsnit og derover et kvartstens fremspring. De 
øst-vestvendte taggavle med 13 kamtakker pry
des af hver 11 højblændinger med vandret fal
sede afslutninger. De tre midterste blændinger 
har samme højde, og afsluttes på østgavlen med 
tvillingdelte spærstik samlet på konsolbårne
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hængestave af forskellig længde.51 Gavlenes dis
position er oprindelig, men blændingstoppene 
er alle ommurede. De enkelte kamtakker er bry- 
nede og afdækkede med indadvendte hultegl.

Det prægtige kapel på skibets sydside er op
ført i røde munkesten52 over en sokkel af store 
kampesten. Murværket er hårdt behandlet ved 
hovedrestaureringen 1880-92, værst er det gået 
ud over vestmuren, hvortil det senmiddelalder
lige †våbenhus sluttede sig. Kapellet har mod 
syd to spidsbuede, dobbeltfalsede vinduesåbnin- 
ger, hvis form stammer fra restaureringen 
1880-92. Indvendig og på Burman Beckers teg
ning (fig. 9) ses, at vinduerne oprindeligt var 
fladbuede. Sydgavlen er prydet med tre cirkel
blændinger, mens langsiderne hver har to. Der
over, lige under gesimsen, sidder på hver af de 
tre frie sider en to skifter høj, men kun et par 
centimeter dyb båndblænding. Gesimsen udgø
res af to kvartstens fremspringende skifter. Ta
get er lagt med røde vingetegl. Sydgavlen er ne- 
derst prydet med to savskifter, adskilt af et al
mindeligt skifte. Gavlen har 13 kamtakker, med 
indadvendt hulteglsafdækning, hvortil svarer li
geså mange spidsbuede høj blændinger. Midter
blændingen, som krones af en cirkelblænding, 
er dog afdækket med dobbelt spærstik på en 
lang hængestav, der hviler på et vandret bånd, 
og således forneden danner en rektangulær 
blænding, måske oprindeligt en glug ind til ka
pellets loftsrum. Blændingsgavlens opbygning 
er, i modsætning til tårnets, ikke sædvane i Ods 
herred, men har ligheder med gavle på den an
den side af Isefjorden.53

Kapellets indre står i forbindelse med skibet 
ved to uregelmæssige, fladbuede åbninger. Den 
østre, som har været den oprindelige passage, er 
falset til begge sider i selve buen, mens vangerne 
blot er brudt i skibets murværk og nødtørftigt 
foret i siderne. Den vestre åbning er falset til 
begge sider, og på samme måde brudt i det 
ældre murværk og foret. Åbningens bund lå op
rindelig ca. 110 cm over det nuværende gulv. 
Senere blev denne plint delvist fjernet, brudfla
den dækket med mursten på kant, og den fun
gerede som støtte for prædikestolen og dens op
gang, jfr. s. 3382. Murstumpen blev senere

Fig. 18. Kapellets gavl mod syd (s. 3360). LL fot. 
1981. - The chapel’s south gable.

gemt under †orglet og blev endeligt fjernet ved 
restaureringen 1956.

Alle tre vægge prydes af store, helstens dybe 
nicher. I østvæggen to spidsbuede, næsten tag- 
dækkede, mod syd to fladbuede omkring vin
duerne, og mod vest to spidsbuede.54 Den nor
dre niche i vestmuren springer i dybden med en 
sten. Øverst sidder en halvstens udfyldning af 
spidsbuens øverste top, og sammenholdt med, 
at bunden er meget flikket, kunne man for
mode, at her kan have siddet et vindue. Den 
søndre niche i vestmuren har samme dimensio
ner, og rummede tidligere en dør til det fri. 
Denne omtales imidlertid allerede 1874 som til
muret og er nu udvendigt forsvundet.

Det indre dækkes af to hvælv med halvstens- 
ribber, hvoraf det vestre afsluttes i et ribbe
kryds. Fem rektangulære afløbshuller er synlige. 
Hvælvene udspringer i hjørnerne mod skibet fra 
to kraftige, falsede piller, der kunne antyde, at 
man oprindeligt ville have overdækket rummet
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med et stort hvælv. Mod nord hviler hvælvene 
på to rundbuede, helstens skjoldbuer, der mødes 
i midterpillen og løber til gulv. Også langs vest- 
og østvæggene hviler hvælvene på helstens 
skjoldbuer, mens hvælvene mod syd kan hvile 
på forlæg i muren. Ved restaureringen 1880-92 
opførtes en skillevæg under gjordbuen. 1945 
delvist erstattet af en tremmevæg, og forsvandt
1956, jfr. orgler, s. 3394.

Sakristiet på korets nordside må ligeledes 
stamme fra tiden omkring 1500, og er bygget af 
munkesten i munkeskifte uden synlig sokkel.55 
Nordmuren prydes af en enkelt spidsbuet høj
blænding, der strækker sig op på taggavlen. Ne- 
derst et til begge sider dobbeltfalset, fladbuet, 
oprindeligt vindue, dog er den indre fals fornyet 
i forbindelse med vinduets genåbning 1957. 
Både i vinduet og i blændingen ses en bevidst 
vekslen mellem røde og sorte sten. Øverst i 
blændingen et forsænket kors, som ses på Bur
man Beckers tegning (fig. 6). I den stærkt for
nyede østmur sidder to tilmurede, falsede, flad
buede vinduer, hvor der i det sydlige findes re
ster af gamle false. Anders Glarmester fik 
1663-64 betaling for to store vinduer.11 Disse 
blev tilmuret efter 1847 og erstattet af et større 
spidsbuet, der var placeret mellem vinduerne.56 
Formentlig samtidig etableredes en dør på det 
sydlige vindues plads, men sakristiet har dog 
haft dør til det fri siden 1663-64, da Anders 
Murmester blev betalt for udhugningen.11 Det 
spidsbuede vindue forsvandt 1880-92, da det 
nordlige af de fladbuede vinduer genåbnedes.24 
På det sydlige vindues plads indsattes samtidig 
en ny og større dør. Døren og det nordlige vin
due blev tilmurede 1957. Indvendig ses kun de 
fladbuede stik, mens tilmuringen af falsene er 
sket i forbandt. I vestmuren er idag en ganske 
enkel fladbuet åbning, hvormed sakristiet har 
adgang til kirkegården. Denne åbning tilmure- 
des 1880-92, og må således være af ældre dato, 
men den ses ikke på Burman Beckers tegning 
(fig. 6). Genåbnet 1957. Flankemurene afsluttes 
med en falsgesims, to kvartstens fremspring. 
Selve taggavlen er glat, bortset fra den tidligere 
nævnte blænding, og 1892 forsynet med trappe
gavle med ialt ni brynede tinder, afdækkede

med indadvendte hultegl. På taget røde vinge
tegl. Tagfladen er skåret ind i korets nordmur.

Det indre dækkes af et lavt spændt kryds
hvælv med, nedadtil noget forhuggede, halv- 
stensribber. Mod koret hviler hvælvet på en hel- 
stensskjoldbue, ellers på murede forlæg. I mid
ten af nordvæggen sidder det tidligere nævnte 
dobbeltfalsede vindue. Den indre vinduesniche 
har i en periode frem til 1957 været omdannet til 
en halvrund niche, hvorfor vinduets top er no
get forskåret. Lavt i nordvæggen sidder to op
rindelige fladbuede nicher,57 som siden 1957 ud
fyldes af skabe udførte i egetræ. I vestmuren, 
lige nord for døren anes de tilmurede rester af en 
fladbuet, højtsiddende niche eller vindue.58

Sakristiet forbindes med koret med en flad
buet døråbning fra 1880-92. Over døren mod 
koret ses rester af et spidsbuet stik, muret som et 
spærstik i løbere, men udført i gule sten og kan 
altså ikke være oprindeligt.

Et †messespir, sikkert fra katolsk tid, har siddet 
på korets tagryg, jfr. klokkerebshul, s. 3381. 
Spiret kan ses på Reesens prospekt fra 1670 (fig.
2). Det optræder første gang i regnskaberne 
1663, da det blev beslået med jern. Omtales sidst 
1679, da det var ganske brøstfældigt, både bly
render og skifersten.27 1758 oplyses, at spiret 
skal være taget ned 1698.59

Der kendes til tre †våbenhuse foran skibets 
syddør.

1) Sandsynligvis senmiddelalderligt og var 
bygget op mod kapellets vestmur. Omtalt første 
gang 1665, da Anders Murmester bliver betalt 
for reparation af renden mellem †våbenhus og 
kapel.11 En rude mellem kapellet og vognhuset, 
som våbenhuset også kaldtes, omtales 1682.27 
Taget har været beklædt med tegl. Fra skibets 
loft ses stadig den tilmurede åbning til våben
husets loft. Det blev nedrevet 1835, hvilket ko
stede 20 rdl og 40 sk.30

2) Som erstatning opførtes samme år et min
dre †våbenhus, nu kaldet en vestibule, forment
lig efter tegning af kgl. bygningsinspektør F.F. 
Friis (1793-1865). Udformningen har tilsynelad
ende været gennem flere faser, hvoraf det første 
var i en ret voldsom nygotik med søjleportal, og 
af hofbygmester J.H. Koch betegnet som smag

Danmarks Kirker, Holbæk amt 225
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løs.27 Byggeriet blev reduceret i omfang og re
sulterede i et stort, muret vindfang med zinktag. 
1851 blev vestibulen kalket rød med hvide ge
simser. 24

3) Det yngste våbenhus opførtes 1868, i røde 
mursten, og var en lidt tør gentagelse af det 
store kapel. I sydmuren sad en stor, falset, rund
buet dør, og derover to cirkelblændinger. Selve 
gavlen havde nederst en tre skifter høj bånd
blænding, derover et savskifte, hvorover otte 
højblændinger afsluttet med spærstik på en lille 
konsol. De midterste fire blændinger var af 
samme højde, og kronedes af en cirkelblænding. 
På taget var der tegl. Nedrevet 1957, da man 
fandt, at det misklædte kirken.

Efterreformatoriske reparationer og ændringer. For
mentlig i 1500’rnes anden halvdel blev triumf
muren udsat for en større reparation, som endnu 
kan ses på taggavlens vestside. Hele midterpar
tiet er ommuret i krydsskifte og muligvis har 
årsagen været en sammenstyrtning af triumf
buen. Indtil 1880-92 ytrede denne reparation sig 
også i det ydre, hvor hele østgavlens midterparti 
tydeligt adskilte sig fra den senromanske gavl 
(fig. 7). Gavltoppen var således prydet med 12 
mindre trappestiksafdækkede blændinger.

De bevarede regnskaber fra 1663 og fremefter 
giver et levende indtryk af, hvordan man med 
alle midler har forsøgt at holde kirkebygningen 
tæt på »tag og fag«. Således har kirkens blytag 
jævnligt voldt store problemer.

Tidligt må der også have været konstruktive 
problemer i skibets nordvestlige del. Allerede 
1663 omtales to piller ved skibets nordmur, 
hvor disse forbedres, »så de bedre kan sky 
vand«. 1679 nævnes de to piller som meget 
brøstfældige og det tilføjes, at tagværket har gi
vet sig. Der bør indsættes murankre.27 1730 er 
problemet så stort, at varig skade befrygtes, 
hvis der ikke bliver grebet ind. Pillerne blev året 
efter nedtaget og genopmuret ved murermester 
Johannes Frich.60 Synet 1847 anbefalede at pil
lerne igen måtte blive ommuret, men det resul
terede mærkeligt nok i, at de året efter blev fjer
net.61 Pillernes præcise placering kendes ikke, 
men de har stået nogenlunde ud for skibets 
næstvestligste fag.

Kirkebygningen undergik 1801 en hovedrepa
ration for 700 rd. ved murermester Michael Al- 
brechtsen fra Holbæk.62 Murværket var i 1847 
blevet så lappet, at soklen blev malet med ce
ment, og hele den øvrige bygning berappet og 
farvet, dog ikke blændingerne, som blev hvid- 
tet.27 Kirken blev 1852 pudset udvendigt med 
cement og året efter blev det indre overalt ud- 
spækket og hvidtet.24

1860 indkøbtes 100 stjerner af forgyldt pap
maché,63 som antagelig har været opsat på blå- 
malede hvælv, men farver nævnes først 1868, da 
korets vægge blev malet tyrkisk røde og sakri
stiet ultramarinblåt.24

Kirkens store restaurering blev godkendt i ef
teråret 1879 og startede året efter under ledelse af 
arkitekt Andreas Clemmensen (1852-1928). Op
gaven er dygtigt, men hårdt udført. Afsluttet 
1892.24 Alt murværk blev afrenset og i stort om
fang fornyet. I skibet blev stort set alle facade
sten udskiftet. Skibets og korets østgavle blev 
fornyet i stil med vestgavlen. Korets østvinduer 
genåbnedes, mens alle øvrige vinduer fik en 
»passende« gotisk form, dvs. spidsbuede og 
smigede til begge sider. Vinduerne afsluttedes 
udadtil med en fals. Alle indre vægge og hvælv 
blev renset for kalk og puds og genoprettet med 
cement. Triumfbuen blev udvidet og i den for
bindelse blev store dele af skibets østlige hvælv 
nedtaget. Skibets hvælvpiller rensedes og blev i 
stor udstrækning ommuret. Tårnbuen fik sin 
oprindelige form og blev lukket. Alle gulve blev 
omlagt.

Trekvart århundrede senere gennemførtes en 
ny restaurering under ledelse af arkitekt Rolf 
Graae, der til dels skulle råde bod på 1880’ernes 
forsyndelser. Således blev de indre vægge renset 
for cement og fremstår nu, specielt i koret, no
get rustikke, med deres tynde kalklag. Gulvene 
blev omlagt og tårnrummet inddraget i kirke
rummet. Våbenhuset blev nedrevet og i stedet 
genskabtes den oprindelige syddør. Endvidere 
blev der gennemført en udgravning af korets 
gulvlag.

Vinduer. I begyndelsen af 1500’rne tilkom nye 
vinduer i skib og kor. I skibet fem fag, et mod 
syd og fire mod nord, i koret et mod syd. Vin-
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Fig. 19. Kirken set fra syd. Hude fot. 1902. - The church seen from the south.

duerne var smigede og fladbuede og alle steder 
hugget ualmindeligt sjusket ind i eksisterende 
murværk. De fleste steder er det gamle mur
værk kun nødtørftigt foret og ellers pudset for 
at skabe nogenlunde rette sider. De store stik er 
oftest kun halvstens. Enkelte steder ses, at smi
gene er muret med hulsøm. Disse vinduer har 
været lukket med blyindfattede ruder, hvad en 
regnskabspost fra 1757-58 fortæller. 1801 blev 
blyvinduerne erstattet med trærammer med en
gelsk glas, for hvilket glarmesteren Erich de 
Gier fik 35 rd.26 Skibet fik vinduesrammer af 
støbejern 1847, kapellet 1862. Alle vinduer fik 
nye støbejernsrammer med blyindfattede ruder 
ved restaureringen 1880-92.24

Skibets vestligste vindue i nordsiden blev 
blændet 1994 i forbindelse med opstilling af nyt 
orgel.

Gulve. Ved korets udgravning 1957 konsta- 
teredes flere ældre gulvlag. Lige vest for altret 
fandtes rester af en kampestenspakning, der mu
ligvis kan opfattes som gulv fra det ældre (†)kor.
I det sydøstlige hjørne fremkom rester af tegl- 
stenskorets oprindelige gulv, munkesten lagt i 
mønster. Formentlig sammenhørende hermed

er de to trin, der løb tværs over koret, muret i 
forbandt med vægbænken langs sydsiden. I ski
bets gulv, i området syd for prædikestolen, er 
1957 nedlagt tre gulvfliser fra kirken, af brændt 
ler (fig. 20), formentlig fra o. 1300. Fliserne, 
som har en kantlængde på ca. 14 cm, prydes af 
indstemplet hjerteformet planteornamentik, 
omgivet af en kantbort med perler. Ingen spor 
af glasur.64

1663-64 fik Anders Murmester betaling for 
omlægning af gulvet omkring altret med mur
sten.11 1734 nævnes gulvet overalt i kirken som 
værende »meget ujævnt og ilde optrådt, behø
ver at omlægges og en del nye sten, thi de fleste 
er i stumper og stykker.«65 Nyt gulv af mursten 
på kant blev 1834 lagt i kor, skib og kapel. Sam
tidig fik sakristiet plankegulv.66 Alle gulve blev 
omlagt ved restaureringen 1880-92.24

Det nuværende gulv i kor og skib hidrører fra 
1957 og består af ældre røde munkesten lagt på 
fladen i mønstre. Kapellets gulv er sikkert lige
ledes fra 1957 og er af røde mursten på fladen i 
løberforbandt. I sakristiet er stadig plankegulv. 
Tårnrummets gulv består af røde mursten på 
kant, og stammer formentlig fra 1880.

225*
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Tagværker. Skibets bevarede taggavle viser, at 
det oprindelige tag havde en hældning på ca. 
50°. Kapellet og sakristiet har bevaret deres mid
delalderlige tagværker af eg. Kapellets er udført 
som en dobbelt dragerstol, med spærstiver og to 
lag hanebånd. Stregnumre udført med huljern.

Fig. 20. Senromansk gulvflise (s. 3363). LL fot. 1981. 
- Late Romanesque floor tile.

Sakristiets tagrum er svært tilgængeligt efter en 
afstivning af kortagværket, men er ganske en
kelt med et lag hanebånd. Over koret er rester af 
krydsbåndstagværk i eg, sikkert samtidigt med 
hvælvene. Tagværket har spærstivere og et lag 
hanebånd. Numre af romertal skåret med hul
jern. Skibets tagværk, af fyr, stammer forment
lig fra 1800’rne og består af en mægtig, forstær
ket dragerstol, med to lag hanebånd. Kongerne 
står på kraftige, nord-syd-gående bindbjælker, 
der hviler på piller muret oven på hvælvenes 
piller.

Tårnets fyrretagværk er fra 1891,35 dragerstol 
med to lag hanebånd.

Tagbeklædning. Af de ældste omtaler fra 1660’- 
erne kan man udlede, at kor og skib havde bly
tag, mens de øvrige bygningsafsnit stod med 
tegltage. Blytagene omtales op gennem 1670’erne 
som meget brøstfældige og pladerne på skibets 
sydside blev omlagt 1681 af blytækker Poul 
Christensen fra Raklev.27 Tagene blev igen re
pareret 1722-26, hvor Hans Sørensen fik beta
ling for bl.a. en blystøbeform.28 Skibets blytag 
blev forsynet med nye plader og ellers efterset 
overalt med lodning af blytækker Nicolai Gu- 
derding fra København, for hvilket han fik 67
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Fig. 21a-c. Opmålinger af kirken før restaureringen 1:300. Plan, sydfacade og nordfacade. A. Clemmensen o. 
1879. - a-c. Measured drawings of the fabric prior to the restoration. Ground-plan, south facade and north facade. 1879.
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Fig. 22a-c. Glasmaleri (s. 3366). NM2 inv.nr. D225/1957. 1:1 Fotografi fra forsiden, tegning af forside, tegning 
af bagside. NE fot. 1995, tegninger ved Birgit Als Hansen. - a-c. Glass painting. Frontal photograph, and drawings of 
the front and back respectively.

rdl.67 1734 blev det dog fastslået, at »blytaget nu 
af ælde er så brøstfældigt, tyndt og hullet, at det 
ikke længere kan ligge«,65 og allerede året efter 
opnåede man kongens tilladelse til at nedtage 
blytaget og sælge det, hvoraf 92 skpd. gik til 
Roskilde Domkirke.26 Nu står kirken overalt 
tækket med røde vingetegl.

Opvarmning. På auktion 1724 blev fra kirken 
solgt en lille og »næsten ubrugelig« †kakkelovn, 
som man tidligere havde lejet.28 1880 blev opsat 
to kakkelovne, formentlig i kapellet og i skibets 
vestlige del. Disse blev 1908 erstattet af et nyt 
varmeværk, som var placeret i en grav under 
den da lukkede tårnbue.68 Fornyet 1924.22 Ved 
restaureringen 1957 opsattes elektriske rørovne 
under bænkene, samt varmepaneler langs korets

vægge. Tårnrummet, kapellet og sakristiet er 
opvarmet med elpaneler.

Et †solur på våbenhusgavlen er omtalt 1763.33

Glasmalerier. 1958, i korets østvinduer fore
stillende Jomfru Maria og Johannes omkring 
Helligåndsduen, udført af Thor Bøgelund og 
skænket til kirken af godsejer Hempel fra An- 
neberg.69 1961, i korets sydvindue; Kristi op
standelse, udført af Johan Vilhelm Andersen fra 
København. Ligeledes en gave fra godsejer 
Hempel.70

†Glasmalerier, formentlig fra 1200’rne. I for
bindelse med udgravningen i koret 1957 frem
kom en del brudstykker af middelalderligt *vin- 
duesglas.71 Omstændighederne tyder på, at det 
meste af glasset stammer fra de tre vinduer i
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Fig. 23. Kalkmaleri o. 1520 i sydkapellets vestre hvælv (s. 3368). NE fot. 1995. - Mural painting, c. 1510, on the left 
vault of the south chapel.

korets østvæg. 10 af stykkerne er af stærkt grønt 
glas, otte af rødt overfangsglas, og resten af 
ufarvet, dvs. klart gulligt eller grønligt glas. 59 
af skårene bærer rester af en bemaling, primært i 
form af enkle borter eller bladornamentik. En
kelte af skårene kan sættes sammen til en bryn- 
jeklædt torso, og udmærker sig ved, at glasset er

bemalet på begge sider (fig. 22), vel for at opnå 
en vis dybdevirkning.

O. 1500. Fra sakristiet stammer otte skår, som 
blev fundet ved åbningen af den nordvestre 
gemmeniche. Glasset er klart grønligt, et skår er 
bemalet med bladværk, mens to andre skår bæ
rer en ikke læsbar indskrift i minuskler.

KALKMALERIER
Ved hovedistandsættelsen 1880 fremkom kalk
malerier og spor af †kalkmalerier flere steder i 
kirken; på væggene i skibet rester af en forment
lig romansk udsmykning, i korets østligste 
kappe og skibets østligste par hvælvinger, hvor 
der var dele af to formentlig sengotiske dekora
tioner over hinanden, og endelig sydkapellets

vestre hvælv foruden enkelte indvielseskors på 
dets vægge. Kun udsmykningen i kapellets 
hvælv blev fundet bevaringsværdig, mens alle 
de fragmenterede malerier kalkedes over. 
Umiddelbart inden og under restaureringen 
1956-57 blev disse og andre malerifragmenter i 
kor og skib igen fremdraget. Desuden blev der
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Fig. 24. Vildmand eller den onde selv i rankeværk (s. 
3368). Kalkmaleri o. 1520, østkappens top i sydkapel
lets vestlige fag. NE fot. 1995. - Savage or the embod
iment of evil in twined foliage. Mural painting c. 1520, top 
of the east cell in the west bay of the south chapel.

fundet enkelte rester i tårnrummet. Efter be
handling med skummetmælk blev de alle over- 
kalket igen. I forbindelse med rensning 1965 af 
udmalingen i kapellet fremkom dele af rummets 
antagelig samtidige vægudsmykning, hvoraf 
den bedst bevarede detalje, på nordvæggen ind 
mod skibet, nu står fremme.

O. 1520. I sydkapellets vestre hvælv, indtil
1955 næsten helt skjult af orglet. På alle fire 
hvælvkapper er malet rankeværk med spidse, 
fligede blade og små og store tidsellignende 
kurvblomster mellem de spiralformede ranker. 
Såvel enkelte blade som blomsternes kronblade 
slynger sig om rankernes stængler og binder 
herved udsmykningens dele sammen.72 I svik
lerne ses blomsterkurve med mandspersoner i 
halvfigur, alle i trekvart profil, formentlig gam
meltestamentlige konger eller profeter, hvis 
navne, hvoraf kun et er bevaret, har været malet 
på skriftbånd. De er alle iklædt folderige vamse 
og gengives i ivrig samtale med gestikulerende 
håndbevægelser. Ved de to afløbshuller, der 
genåbnedes 1965, er masker.

I østkappens top ses en tilsyneladende nøgen, 
mørkegrå eller sort mandsperson, der klatrer i 
rankeværket (fig. 24). Hovedet, muligvis delvis 
skaldet, kun med hår i nakken, er gengivet i

profil mens kroppen ses lige forfra, formodent
lig den onde selv eller snarere en vildmand.73 Af 
manden i østkappens nordsvikkel er kun hans 
hoved og dele af overkroppen bevaret, mens 
nordfligens mand, næsten i trekvartfigur, med 
stor krave og bælte om vamsen og hovedbe
klædning, ført rundt om hagen, er ret ubeskadi
get. I skriftbåndet, der ses på begge sider af hans 
hoved, er nu kun et »A« tilbage. I sydkappens 
østre svikkel sidder ligeledes en mand med ba- 
retlignende hat og tvedelt skæg. På skriftbåndet 
ved hans højre side er skrevet med minuskler: 
»David« (fig. 25). I kappens anden flig er malet, 
vendt på hovedet, en djævlemaske med to horn i 
panden. Over den søndre mand i vestkappen er 
et nu tomt skriftbånd, hvorpå 1880 muligvis 
kunne læses Simeon. Kun sydkappens vestflig 
har bevaret en dekoration, en stor maske med 
store udspilede ører. Udsmykningen er i dag 
domineret af blågrønt, gult, rødt og sort.

Ved afdækningen 1880 blev iagttaget indskrif
ter med minuskler på latin på to skjoldbuer, 
hvoraf den ene næsten var udslettet, den anden, 
formentlig den ind mod skibet, var delvis læ
selig, et citat fra Luk. 2,35: »Et tuam ipsius 
anima(m) pertra(n)s[iet] gla[dius] Ut [rev]elen- 
tur ex multis cordibus cogitationes«.74 (Også 
din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for 
at mange hjerters tanker kan komme for en 
dag.) 1965 var indskriften »aldeles ødelagt og 
gået til grunde«, dog er i dag bevaret enkelte

Fig. 25. Kong David i blomsterkurv (s. 3368). Kalk
maleri o. 1520, sydkappens østre svikkel i sydkapel
lets vestlige fag. NE fot. 1995. - King David in a flower 
basket. Mural painting c. 1520, east spandrel of the south 
cell in the west bay of the south chapel.
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bogstaver (fig. 26). Ved samme restaurering 
blev i kapellet fremdraget kalkmalerifragmenter 
på alle vægge, pikhuggede for at få ny mørtel til 
at binde. Kun hoved og skulderparti af en kvin
defigur på nordvæggen, lige under ovennævnte 
indskrift, ansås for bevaringsværdig. Kvinden, 
hvis ansigt er gengivet i trekvartprofil, bærer 
hovedlin eller kappe over hovedet og rød kjole. 
Formentlig retter hun blikket ned mod venstre, 
mod en svag antydning af noget, der ved af
dækningen formodedes at være et hoved, Jesus- 
barnets?75 Da teksten ovenover henviser til Præ
sentationen i Templet, men også kan illustrere 
Marias fem eller syv sorger, i samtiden gengivet 
med henholdsvis fem eller syv sværd i Marias 
hjerte,76 er muligheden for et af disse motiver til 
stede. Samtidigt blev fremdraget tre indvielses- 
kors, i rødt, grønt og gult, også registreret 1880.

†Kalkmalerier. 1) Romanske? På skibets 
vægge, set 1880 og 1955, hvoraf kun nogle 
slanke stammer af en gruppe træer var synlige, 
forstyrret ved hvælvenes opførelse og vinduer
nes udvidelse. Maleriernes underkant var om
trent tre alen over gulvet.

2) 1460-80. I korets østkappe og det østligste 
hvælvpar i skibet konstateredes ved afdæknin
gen 1880 to lag malerier, hvoraf dele af det yng
ste tilsyneladende samtidigt blev fjernet. Vi kan 
derfor formode, at de malerier, der ved restaure
ringen 1956-57 igen afdækkedes, fortrinsvis har 
tilhørt det ældste lag, formodentlig udført af 
Isefjordsværkstedet.77 I korets østkappe var ma
let en knælende Maria, Kristus i mandelformet 
glorie og grupper af hellige, sandsynligvis en 
dommedagsfremstilling.78 I skibets østre hvælv
par, hvoraf betydelige dele allerede var nedtaget 
i forbindelse med forhøjelse af korbuen, var ma
let grupper af engle. Ved afdækningen 1956-57 
sås i skibets nordøstlige kappe derudover Maria 
med barnet og Josef, muligvis en fødselsscene. 
På de øvrige hvælv blev kun fundet simple tre
kant-o g zigzagmønstre på ribberne. Også rester 
af en S. Christoffer til højre for kvindedøren så 
dagens lys ved denne restaurering. 1880 omtalte 
som ukunstneriske og skødesløse, udført i gult 
og rødt med sorte linjer.

3) 1400-1500. I korets østkappe og i skibets to

Fig. 26. (†)Indskrift og Præsentationen i Templet eller 
Marias sorger (s. 3368). Kalkmaleri o. 1520, sydka
pellets nordvæg, vestligst. NE fot. 1995. - (†)Inscrip
tion and the Presentation in the Temple, or the Sorrows of 
the Virgin Mary. Mural painting c. 1520, north wall far
thest west in the south chapel.

østre hvælv. Om denne dekoration ved vi kun, 
at den havde figurlige fremstillinger, var udført 
på samme måde og med de samme farver, som 
†nr. 2.

4) 0.1520, i tårnrummet, over døren til tårn
trappen var tilsyneladende malet et årstal, læst
1956 som 152?. Derudover var rester af dekora
tioner i rød streg, hvoraf et parti måske kunne 
tydes som et skib.

5) Efterreformatoriske? 1758 omtales, at på 
piller og hvælvinger skulle have været adskillige 
våbener og inskriptioner, der imidlertid var ble
vet overkalket ved kirkens reparation.59 Rester 
heraf blev ikke registreret 1880.

6) (Fig. 27) 1880, i kor og skib, kapel og sa
kristi, var udført dekorationer af C. F. Bokken- 
heuser og C. Christoffersen,24 forskellige borter 
malet på hvælvribber, rundt om vinduer, i kor
bue og buen ind til kapellet. På pillerne var ste
nene vekselvis grå og røde. Hvælvene havde en 
svag gul farve med dekorationer i gult, grønt, 
rødt og blåt.
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Fig. 27. Indre set mod øst. Hude fot. 1902. - Interior to the east.

INVENTAR
Oversigt. Takket være en udgravning i koret foretaget 
i forbindelse med kirkens restaurering 1956-57 er vor 
viden om korets tidlige indretning forholdsvis stor. 
Alterbordets oprindelige placering og form, flere 
middelalderlige ændringer og sekundære murede 
vægbænke, foruden en yngre muret begravelse, blev 
fundet. Kirken bærer i dag præg af restaureringer i 
forrige og dette århundrede og har kun bevaret en
kelte ældre inventardele.

Fra middelalderen er den senromanske font, mær
ket af senere ændringer, og det store korbuekrucifiks 
på nyt korstræ, der siden sidste restaurering tjener 
som alterprydelse. Mindst en af kirkens klokker, med 
latinsk indskrift, kan dateres til senmiddelalderen. 
Derudover var i spiret over koret ophængt en eller 
muligvis to messeklokker.

De mange skriftlige kilder fra 1600’rne og 1700’rne 
fortæller om et særdeles rigt efterreformatorisk in
ventar, hvoraf enkelte dele fremdeles er bevaret. Den 
flere gange ombyggede degnestol fra 1550-75 er 
endnu placeret i koret. Altret var prydet af en renæs

sancealtertavle fra 1590, muligvis en katekismustavle, 
og en formentlig samtidig alterbordsforside. Mens 
forsiden med malerier i arkader igen står på sin op
rindelige plads, er kun to mindre paneler fra tavlen 
endnu i kirken. Den nu meget omdannede prædike
stol bar tidligere årstallet 1636 og var indtil 1880 op
hængt på pillen mellem skib og sydkapel.

Grundtvigslægten stammer fra Nykøbing, hvor 
repræsentanter for familien var borgmestre eller 
havde andre fremtrædende stillinger gennem genera
tioner. Den første i rækken, borgmester Morten Tue
sen, hvis gravsten delvis er bevaret, døde 1618.

I det hvælvede toskibede kirkerum har der været 
siddepladser i tre rader, stolestader, bl.a. benyttet af 
Grundtvigslægten, og bænke, foruden herskabsstole 
fra o. 1600. Derudover var enkelte lukkede stole. Kir
ken blev oplyst af tre store, endnu bevarede, lysekro
ner fra 1600’rne, skænket af borgmester Jørgen Mor
tensen og andre af byens betydningsfulde borgere, 
samt seks lysearme, to opsat i forbindelse med en 
begravelse; heraf er fem fremdeles i kirken. Den kø
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benhavnske sølvsmed Jørgen Mortensen leverede 
1667 kalk og disk, oblatæsken er ligeledes fremstillet i 
hovedstaden, af Jacob Sørensen 1692.

Ved 1600’rnes slutning hang fire klokker i tårnet, 
den lige omtalte middelalderklokke, den største 
klokke støbt 1629 af Felix Fuchs i København på 
Claus Daas og Ingeborg Parsbergs foranledning, og 
to mindre klokker, den ene uden indskrift og date
ring, den anden støbt 1680. 1786 blev de to små klok
ker omstøbt til den mellemste af de nuværende, af 
Johan Frederik Classen i Frederiksværk. 1828 led kir
kens to største klokker samme skæbne; ved støbning 
af den nye klokke hos I. C. & H. Gamst, København, 
indgik malmens vægt i handlen. Den nyeste klokke, 
fra 1969, er støbt i England.

Kirken fik meget sent sit orgel, bygget 1804 af or
gelbygger Gronenberg. Det er det eneste kendte or
gel fra hans hånd.

Farveholdningen har varieret gennem tiderne; ved 
en renovering 1834-35 blev inventaret malet lys per
lefarve med marmorering i fyldingerne. Under den 
indvendige restaurering i 1880’erne indrettedes tårn
rummet midlertidigt til gudstjenestebrug, med inter
imistisk alter og prædikestol.68 Samtidigt ansøgtes 
om tilladelse til at sælge det kasserede inventar og 
»ros« under hånden.24 De nuværende bænke tilkom 
på samme tid, og blev, sammen med andet inventar, 
såvel gammelt som nyt, egetræsmalet af C. F. Bok- 
kenheuser og C. Christoffersen. Sidste restaurering 
1956-57 ved Rolf Graae. Ved undersøgelser i og om
kring kirken blev fundet flere mindre genstande, nu i 
Nationalmuseet og i Odsherreds Museum.79

Fig. 28. Alterbord under restaurering 1957 (s. 3371). 
Olaf Olsen fot. 1957. - Altar during restoration 1957.

Alterbord (fig. 28), formentlig fra kirkens opfø
relse, af tegl, men såvel i romansk som gotisk 
og nyere tid forhøjet og ændret. Bordets nu
værende udformning stammer fra restaurerin
gen 1957, ca. 195xca. 130 cm, højde ca. 100 cm, 
da det blev genopført bag den velbevarede ro
manske alterfront af bevarede og nye munke
sten, men ikke i dets oprindelige bredde. Samti
digt fjernedes en tilføjelse i vest fra gotisk tid og 
senere opmuringer.

Det romanske alterbord må, efter sporene un
der den i gotisk tid forhøjede gulvflade at 
dømme, have været placeret ca. 30 cm fra korets 
østmur og have målt 226x128 cm, højde 112 cm, 
muret op i fuld mur af 11 skifter med omhygge
lig fugning, svarende til korvæggens, synlig un
der den bevarede forsides hvidtekalk. På bordets 
øverste skifte var et efter romanske forhold ret 
groft, tykt lag puds. I de bevarede murrester var 
der ingen spor efter helgengrav. Allerede i ro
mansk tid er alterbordet forhøjet to gange. Den 
første forøgelse, til 122 cm, er muret op med et 
omhyggeligt fuget skifte, hvorpå et fint glittet 
pudslag er lagt. Heri blev iagttaget aftryk af et 
vævet klæde, nok afhør, formodentlig alterdug
ens underklæde.

Helgengraven, hvis østre del senere er bort
hugget (jfr. nedenfor), har formentlig ligget 
nøjagtigt i alterets midte. Den ca. ½ sten brede 
grav, der var opfyldt med mørtel og teglstum
per, har fint pudsede sider i nord og syd. Mulig
vis er de nedlagte relikvier forblevet urørt ved 
den næste forhøjelse, der var på endnu et skifte, 
til en højde på 132 cm fra det oprindelige gulvni
veau. Foroven var også her et meget fint glittet 
pudslag, der dog manglede på et parti midt på 
alteret, lige over helgengraven. En dæksten var 
senere blevet fjernet, vel nok ved den, evt. de 
underliggende helgengraves tømning. I dette 
skifte er fugerne glattet ud over teglstenenes 
kanter, hvilket kan indicere, at bordets forside 
på dette tidspunkt har været tildækket.

Senere, muligvis allerede i gotisk tid, men 
mere sandsynligt i forbindelse med anskaffelsen 
af alterbordsforsiden og altertavlen o. 1590 flyt
tedes alterbordet delvis længere mod vest. Mod 
nord og syd reduceredes det med en sten i bred
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den, og dets østre del blev nedbrudt. Samtidigt 
bliver der foran det romanske alter opmuret en 
halvstens kassemur af genanvendt tegl med bl.a. 
kampesten og murbrokker i murkærnen. Slutte
lig forhøjedes bordet med mindst et skifte. 
Murværket her var langt ringere end det roman
ske og blev, inden afdækningen, kun holdt sam
men af en bræddebeklædning. Ingen helgengrav 
sås heri, men mørtelspor på oversiden af det 
øverste skifte, der var afsluttet med en upro- 
fileret gesims, og fund i altergulvet af munke
sten med affasning i den ene side, kan mulig
gøre, at der har været nok et skifte. Alterbordet 
stod nu ca. 90 cm fra østvæggen. 1778 var bor
det 3 alen og 1 kvart (204 cm) langt, 1 alen, 3 
kvarter og 4 tommer (120 cm) bredt og 1 alen, 2 
kvarter og 4½ tommer (106 cm) højt.23 1880 blev 
bordet opmuret, pudset og gesimserne trukket 
af murermester Pihl, vel nok af hvide kunststen, 
iagttaget 1955. Bag altret, i hele korets bredde, 
var der, både før og efter restaureringen 1880, en 
forhøjning.

Alterbordsforside (fig. 29), fra o. 1590, med ma
lerier o. 1650, af fyrretræ, 105x197 cm. Forsiden 
har tre arkadefelter, adskilt og flankeret af kan- 
nelerede pilastre med prydbælte og jonisk kapi
tæl, næsten svarende til forsiderne i Undløse (s. 
375) og Føllenslev (s. 1666), sidstnævnte dateret 
1590, men også andre i Nordvestsjælland jfr. 
f.eks. Kundby, Svinninge, Tømmerup og Breg- 
ninge.80 Arkaderne har glat, omløbende ramme 
og akantustreblad i sviklerne, forneden posta- 
ment med beslagværk og bosser samt frem
spring under pilastrene, foroven glat gesims. 
Manglende stykker, bl.a. en af baserne og dens 
postamentfremspring, dele af fodprofillisten og 
alle endeforkrøpningerne fornyedes 1958, tillige 
øverste gesimskronliste, der var tæt besat med 
jernsøm efter alterklædets fastgørelse. Ved 
istandsættelsen sås afbrudte dyvler i forsidens 
yderste lodrette rammestykke, sikkert tilhø
rende nogle nu forsvundne endestykker i nord- 
og sydsiden, jfr. Undløse.

Den uovermalede staffering, formentlig i 
tempera, er udført på en ældre, temmelig skadet 
bemaling på tynd kridtgrund. Pilasterskafterne 
er rødmarmorerede, arkaderammerne har

hvide, røde, grønne og blågrå led og grønne 
treblade, mens postamentets beslagværk er 
hvide, på rød bund, skiftevis med gule og 
grønne bosser. Gesimsen har malede sorte felter 
mellem rudebosser over pilastrene. I felterne, 
hvorunder ældre indskrift kan skimtes, er malet 
med hvid fraktur: »Abraham offrer sin søn 
Isaac. Genes. 22, Jeg er Opstandelsen oc Liffuit 
Iohan. ii, Moses Opreiser Een Kaaberorm«.81 I 
arkadefelterne nedenunder er malerier (fig. 
76a-c), der korresponderer med indskrifterne, 
sandsynligvis malet oven på ældre malerier med 
tilsvarende motiver, Abraham ofrer Isak, Op
standelsen og Kobberslangen i ørkenen foran is
raelitternes teltlejr.82 Forlæggene til de tre ma
lerier ser ud til at være hentet fra tre næsten sam
tidige trykte værker: Isaks ofring fra Crispin de 
Pas den ældres Liber Genesis fra 1612,83 en spejl
vendt Kobberslangen i ørkenen kan ses i Meri- 
anbiblen fra 1625,84 og opstandelsesbilledet kan 
være hentet i J. Arndts Postille, trykt 1620 i Jena, 
eller fra en dansk udgave, København 1634.85

Farverne er afdæmpede, i røde og brunlige 
nuancer, mens himlen nærmest er beige. 1907 
opbevaredes alterbordsforsiden i orgelrummet, 
dvs. sydkapellets vestre halvdel, lagt af vejen 
sammen med enkelte andre inventardele, der 
ikke havde fundet anvendelse efter restaurerin
gen 1880. I forbindelse hermed ønskedes forsi
den ophængt i orgelrummet, hvilket kan være 
sket, da brudstykker af det gamle alterbords for
væg godt 15 år senere noteredes i orgelrum
met.86 1918 deponeredes forsiden i Odsherreds 
Museum,87 hvorfra den, 1959, efter istandsæt
telse, igen blev placeret foran alterbordet.

†Alt erklæder. Anskaffet 1672,23 nævnt i inven
tariet 1698 som et rødt plys alterklæde temmelig 
ved magt.27 1730 omtales det som et anhæng til 
alteret af gammelt rødt fløjl,26 mens det 1746 
betegnes som et rødt plys alterklæde.27 1763 var 
der frynser på det røde plys alterklæde,33 hvor
imod man året efter skildrer det som værende af 
fløjl med guldgaloner.24 1778 var dette klæde så 
gammelt, falmet og forslidt, at der ønskedes et 
nyt og prydeligere tøj til høj tidsbrug.23 Først 
1803 ser det ud, som om alterbordet fik ny teks
til udsmykning, da hattemager og kirkeværge
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Fig. 29. Alterbordsforside fra o. 1590 med indskrifter og malerier fra o. 1650 (s. 3372). H. Wichmann fot. 1996. - 
Altar frontal c. 1590 with inscriptions and paintings c. 1650.

Frantz Nicolai Dahls efterlevende enke skæn
kede et nyt fløjls alterklæde,88 der fremdeles 
1819 omtaltes som nyt og med gule silkefryn
ser.30 Samtidigt havde hun et ønske om, at det 
gamle, forslidte måtte skænkes til kordegnen til 
eget brug. 1833 blev anskaffet nyt alterklæde, og 
igen 1847, da der indkøbtes silkefløjl og guld
galoner.68 Næste år bortsolgtes ved offentlig 
auktion to stk. gammelt fløjl, formentlig de 
gamle alterklæder.24 1850 bemærkedes, at guld
galonerne burde vaskes eller nye anskaffes for
uden, at det var nødvendig at opfarve fløjlsalter- 
klædet,50 hvilket blev gjort (purpurrødt) året ef
ter.89 Allerede 1860 var det dog så falmet, at fløj
let blev vendt og guldgalonerne påsyet igen. Ef
ter restaureringen 1880 indkøbtes hos L. P. 
Hansen, rødt silkefløjl, som fæstedes til alteret 
af sadelmager O. Madsen.24

†Alterdug. skænket 1740 af Madam Maria, 
Jens Jensens i København, med kniplinger om, 
1805 omtalt som stoppet og med gamle knip
linger.26

Som alterprydelse tjener et krucifiks (fig. 30), 
fra o. 1375-1400, restaureret 1952, på korstræ fra

1957, monteret på et lavt retabel og opstillet bag 
altret. Retabel og korstræ stafferedes samme år 
af maler Paul Høm. Kristusfiguren, 191 cm høj, 
hænger i strakte arme med hovedet drejet til 
højre ned mod brystet. Ansigtet er langstrakt 
med åbne øjne og mund samt fuldskæg i store 
symmetriske krøller; to snoede hårlokker, (var i 
venstre side delvis brækket af) ligger på skuld
rene (fig. 77). En snoet krone (nu igen med 
torne) om hovedet, så næsten hele panden er fri. 
Kun de åbne hænders tommelfingre er oprinde
lige. Sener og blodårer er markeret langs arme
nes indersider. Ud fra de bevarede spor at 
dømme, kan der også have været indfældede 
plastiske bloddråber ved naglehul, langs armene 
og en større »klase« ved hver albue (fig. 31). 
Ribbenene er fremtrædende med et dybt skåret 
lansesår i højre side, nu udlappet med fyrretræ, 
hvorunder der muligvis ligeledes var en større 
»klase« plastiske bloddråber. Det blødt drape
rede lændeklæde dækker venstre knæ og har 
nedhængende snip fra begge hofter. Knæene er 
bøjede, fødderne lagt over hinanden med højre 
øverst; kraftigt markerede hudfolder fra naglen
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Fig. 30. Korbuekrucifiks fra o. 1375-1400 efter restaurering 1952 (s. 3373). N.J. 
Termansen fot. 1952. - Chancel arch crucifix c. 1375-1400 after restoration in 1952.

ud til tæerne (dele af storetå fornyet). Figuren er 
hulet i ryggen, dækket med træ, der er fuldt 
udformet i skæringen.

En beslægtet fremstilling findes i Kirke Hel
singe (s. 1272), dog uden at Nykøbingkrucifik- 
set kan henføres til den omtalte Petersdorf- 
mester.

Kristusfiguren står nu med en delvis oprinde
lig staffering, afdækket 1952, der er retoucheret 
og let kompletteret bortset fra på armene, hvor 
næsten al farve var gået tabt. Træet er flere ste

der sikret med lærred, bl.a. over knæene og 
samlingerne på ryggen samt ved lansesåret, men 
også, ret usædvanligt, i hele den skægløse del af 
ansigtet. Figurens kridtgrund var meget tynd 
undtagen på lændeklædet, hvor den lå ret tykt. 
Figuren har lys hudfarve og over hele kroppen 
sår efter piskningen, malet som tre bloddråber 
fra en kort tværgående rift (fig. 32). Hår og 
skæg er brunt og tornekronen grøn. På lænde
klædet synes der ikke at have været anden farve 
end blåt, formodet at være smalte af restaura-
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Fig. 31. Detalje af korbuekrucifiks (s. 3373), Kristi højre arm under restaurering, sml. fig. 30. N.J. Termansen 
fot. 1952. - Detail of the chancel arch crucifix, Christ’s right arm during restoration, cf. fig. 30.

tor,90 i klædets foer og de røde bloddråber malet 
direkte på den lidt gullige kridtgrund.

Ovenpå denne bemaling var to næsten identi
ske lag; bleg og kold hudfarve med bloddråber, 
hår og skæg brunt og grøn tornekrone samt 
hvidt lændeklæde med smalle kanter og højlys i 
guld, hvilket også prydede det lyseblå foer. For
mentlig 1880, da Kristusfiguren blev istrøget og 
matteret, blev den malet med mørk egetræså
dring.24

Kristusfiguren har sikkert tidligere været pla
ceret på korbuebjælken; 174627 og 176333 om
tales bjælken i koret, dog uden at krucifikset 
nævnes. 1880 blev et Kristusbillede taget ned fra 
hvælvingerne og repareret.24 1907 lå det fast
klemt under kirkens orgel i kapellet, hvorefter 
det 1918 deponeredes i Odsherreds Museum, 
indtil 1936 i udstillingen, derefter på loftet.91

(†)Altertavle, med årstallet 1590, ifølge indbe
retning 1874. Muligvis en katekismustavle, for
mentlig med postament og storstykke, hvis 
skriftfelter, formodentlig i første halvdel af 
1600’rne, overmaledes med scener fra Kristi liv. 
Tavlen er tidligst nævnt 1726, i forbindelse med 
en istandsættelse,28 ligeledes 1737, da den blev 
repareret af Rasmus Snedker.92 1840 indpassedes 
et maleri af Lucie Ingemann i tavlen. Forholdet 
bekræftes af en beskrivelse fra 1874: »Altertav
len, ..., er udført i italiensk Renæssancestil, og 
det meget uheldige Oliemaleri har Indskriften 
Lucie Marie 1838« og igen 1880.24 Ved den ind
vendige restaurering dette år blev altertavlen ta-

Fig. 32. Detalje af korbuekrucifiks (s. 3374), Kristi 
venstre ben under restaurering, sml. fig. 30. N.J. Ter
mansen fot. 1952. - Detail of the chancel arch, Christ’s 
left leg during restoration, cf. fig. 30.
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Fig. 33. Maleri fra o. 1590, forestillende Lad de små børn komme til mig, formentlig fra †altertavles postament 
(s. 3376). LL fot. 1981. - Painting c. 1590, representing »Let the little children come unto me«, probably from †altar-piece 
pedestal.

get ned og stillet i ligkapellet, indrettet i tårn
rummet, der blev benyttet som midlertidigt kir
kerum. 1907 oplystes, at der ikke var mere til
bage af tavlen, og den kan derfor have været 
blandt det bortsolgte inventar 1880.93 Dog kan 
to malerier herfra være bevaret.

Et lille maleri (fig. 33), fra o. 1590, på træ, 
28x114 cm, der efter motivets beskæring at 
dømme må have haft tilsvarende eller snarere 
smallere tilføjelser foroven og forneden, kan 
stamme fra tavlens postament. I siderne affaset 
som en fylding. Motivet er formentlig »Lad de 
små børn komme til mig« på trods af, at kun et 
lille nøgent barn er gengivet i Kristi favn. Om
kring står moderen og tre mænd, apostle?, og i 
højre side en gestikulerende mand, måske apost
len Peter. I baggrunden gengives et træ og flere 
bygninger. Det synes at være malet direkte på 
træet, i mørke farver, især blågrønne, enkelte af 
kapperne er i douce røde farver. Opbevaredes 
1908 i orgelrummet (sydkapellet), hænger nu 
østligst på skibets nordvæg.

Det andet maleri, fra første halvdel af 1600’rne, 
forestillende Den sidste Nadver (fig. 34), 100x54 
cm, på fyrretræ, med rundbuet afslutning for
oven, er sandsynligvis fra tavlens storfelt. Un
der motivet skimtes en nu svært læselig versal
indskrift på latin. I et højloftet rum med pilastre, 
bueslag osv. i pudset mur, sidder apostlene tæt 
rundt om et lille bord, med Kristus, der vel- 
signer brødet, i deres midte. Venstre arkadeåb
ning dækkes ved et forhæng over en stang, lige
ledes delvis den højre, med udsigt til natteland- 
skabet bagved, foran hvilken to stager med

brændende lys og en opslået bog er placeret (i 
den brede karm eller på et højt bord). Farve-

Fig. 34. Maleri fra 1600’rnes første halvdel fra †alter- 
tavle (s. 3376). Den sidste nadver, malet ovenpå ind
skrift på latin. LL fot. 1981. - Painting from the first half 
of the 17th century from †altar-piece. The Last Supper 
painted on top of a Latin inscription.
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holdningen er ret mørk, apostlenes dragter 
røde, gule og blå, mens Kristus, med stråleglo
rie, har hvid kjortel. Forhængene er grønne. 
Øverst til venstre er senere, formentlig 1823, 
ifølge en indskrift på bagsiden: »Beck d. 6 octbr. 
1823« malet et nu næsten afslidt, rødt draperi. 
Tilmålingen kan eventuelt også være tilkommet 
ved hovedreparationen 1835, da H. L. Johansen 
fik 30 rdl. for malearbejde på tavlen.94 1840 må 
maleriet imidlertid være taget ud af altertavlen 
og sat i en forgyldt, 11 cm bred, senempire- 
ramme. 1860 blev det ifølge nok en indskrift på 
dets bagside, restaureret på bekostning af 
F. Schepelern, toldforvalter i Nykøbing. Nad
verbilledet hang 1864 i selve kirken, formentlig i 
skibet,24 1880 i koret, og hænger nu på sakristi
ets østvæg.

Altertavlemaleriet (fig. 35), dateret 1838 og sig
neret Lucie Marie (Ingemann) i nedre højre 
hjørne, 178x93 cm, er malet med olie på lærred 
og forestiller Forklarelsen på bjerget.93 Maleriet 
viser Kristus iført lilla kjortel og lyserød kappe, 
mens de fem apostle har gule, grønne, lilla, 
røde, blå og orangefarvede dragter. Klipperne er 
brune, med enkelte grønne planter i forgrun
den, himlen er gul. 1839 ventedes den nye alter
tavle,96 der afhentedes fra Sorø 1840 og derefter 
indpassedes (i tavlen).97 Maleriet, nu i en enkel, 
forgyldt ramme, blev 1880 ophængt i skibet,24 
formentlig på vestvæggen hvor det hang 1907, 
men er senere, efter 1969, flyttet til sydkapellets 
vestvæg.

Et †retabel (sml. fig. 27), fra 1880, afen sleben 
og kanthugget sort skiferplade, med 82 hug
gede, forgyldte bogstaver, leveret af sten- og 
billedhugger H. Olsen.24 Herover placeredes et 
krucifiks (sml. fig. 27), skåret 1880, af træ, af bil
ledskærer W. Fjeldskov. Korstræet, 142 cm højt, 
med evangelistsymboler, Kristusfiguren 62 cm 
høj, nu i ligkapellet.98

†Kristusfigur, købt 1861 hos hofgipser V. Or- 
landi i København,99 af gips, efter Thorvaldsen, 
formentlig kopi af statuen fra 1821, der 1839 op
stilledes i Vor Frue kirke i København. Kristus
figuren opstilledes i sakristiet, formodentlig i ni
chen i det tilmurede nordvindue, omtalt sidste 
gang 1928?100

Fig. 35. Maleri dateret og signeret Lucie Marie (Inge
mann) 1838 (s. 3377). Forklarelsen på bjerget, indsat i 
†altertavle 1840. LL fot. 1981. - Painting dated and 
signed Lucie Marie (Ingemann) 1838. The Transfigura
tion, set in †altar-piece 1840.

Altersølv. Kalk og disk fra 1667, da sølvet fra 
kirkens gamle kalk og disk indgik i det nye sæt, 
hvis vægt herved blev forøget med 8 lod til 32 
lod.101 Kalken, med yngre bæger (fig. 36), er 
22,5 cm høj og har sekstunget fod, med fod
plade, i tre afsæt, de øverste fodtunger graveret 
langs kanten op til skaftet. Skaftleddene er seks- 
sidede med profilled ved overgangen til den 
runde, fladtrykte knop, som er forsynet med 
fem små rudebosser mellem foldeværksagtige 
led. På bosserne er graveret INRI, på den sidste

Danmarks Kirker, Holbæk amt 226
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Fig. 36. Alterkalk udført 1667 af Jørgen Mortensen i 
København. Bægeret er fra 1761 (s. 3377). LL fot. 
1981. - Chalice made in 1667 by Jørgen Mortensen of 
Copenhagen. The cup is from 1761.

et bladornament, ligesom på knoppen og skaft
leddene. Det gamle bæger blev 1761 gjort større, 
således at alle »Comunicanterne« kunne betje
nes.102 På en af fodtungerne graverede versaler: 
»Anno 1668«, og på fodpladen to stempler: fir
kantet mestermærke med sammenskrevet IM for 
Jørgen Mortensen (Bøje 155) og Københavns- 
mærke 1667. Nederst på bægeret, lige over skaf
tet, er fire ret slidte stempler, nu knapt læse
lige,103 men formentlig CJ over (17)61 for Chri
stopher Jonsen, København (Bøje 375).

Disken, 14 cm i tvm., flad og med cirkelkors 
på fanen, har under bunden to stempler som på 
kalkens fodplade.

†Kalk og disk, på tilsammen 24 lod sølv, blev 
1667 genanvendt til kirkens nye kalk og disk.11

†Kalkklcede, nævnes første gang i inventariet 
1730, som et dækkelse af guld »fandor«26 (fond

Fig. 37. Oblatæske udført 1692 af Jacob Sørensen i 
København. Graveret indskrift fra 1695 (s. 3378). LL 
fot. 1981. - Wafer box made in 1692 by Jacob Sørensen of 
Copenhagen.

d’or, betegnelse for guldstof eller gylden
stykke),104 med guldkniplinger til patellet. Om
tales sidst 1835, da det siges at være bortkommet 
1822.27

Oblatæske (fig 37), 1692, cylinderformet, 4 cm 
høj, 10 cm i tvm., med smal bølgeliste foroven 
og forneden på de lodrette sider og langs lågets 
kant. Det lidt hævede glatte låg har i cirkelfeltet 
graveret skriveskrift omgivet af bladkrans: 
»Niels Monsen Rask Haffuer Giffuet Denne Es
ske Til NyKiöbings Kierke 1695«. Under bun
den fire stempler: mestermærket IS over 1691 
(Bøje 210) for Jacob Sørensen, Københavns- 
mærke 1692, guardeinmærke for Conrad Ludolf 
og månedsmærke jomfruen? I inventariet 1698 
oplyses æsken at veje 12 lod 3½ qtr.105 1805 er 
æsken hos kordegnen og bruges til at hente 
oblater i.26

Alterkande, fra 1968, ifølge graveret versalind- 
skrift under bunden: »Skænket af C V Christen
sen og hustru Kristine Christensen 1968«. Ster
lingsølv. *Alterkande fra Den kongelige Porce- 
lænsfabrik, sort med guldkors og -kanter, 27 cm 
høj. Muligvis anskaffet 1845,68 formentlig den, 
der blev afleveret på Odsherreds Museum 
1967.106 En †fajancedisk omtales i inventariet 
1928?22
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Fig. 38. †Alterkande fra o. 1740 muligvis udført af 
Ålborgmesteren Laurids Thomassen Holm (s. 3379). 
M. Mackeprang fot. 1918. - †Wine jug, c. 1740, pos
sibly made by Laurids Thomassen Holm the master silver
smith in Ålborg.

†Alterkander. 1) 1642 blev en sølvkande, der 
stod på altret »til kirkens brug«, bortstjålet. 2) 
0.1740, 19,5 cm høj, af kaffekandeform med 
træhank (fig. 38). Under bunden var to ret uty
delige mærker; LH el. EH og måske årstallet 
1742, formentlig for Ålborgmesteren Laurids 
Thomassen Holm (Bøje 1281). Kanden nævnes 
første gang 1763,33 og bliver sidst noteret 1928?22 
1742 omtales en sølvvinkande til altret, vægt 39 
lod 3 quint,107 og igen 1746, muligvis denne 
†sølvflaske til altervinen. 1698 oplyses, at Niels 
Mogensøn Rasch, (jfr. oblatæske) også havde 
givet en ottekantet flaske, vægt 37 lod 2 qtr., til 
kirken.27 Ca. 1730 erstattet af et †sølvkrus,26 an
ført sidste gang 1751.33 †Tinflasker. 1698 omtales 
en stor tinflaske på to potter,27 der ifølge inven
tariet 1730 blev borte i Københavns store ilde
brand (1728),26 men igen var »forskaffet« år

Fig. 39. Sygekalk med graveret årstal 1676 (s. 3379). 
LL fot. 1981. - Chalice for the Sick, engraved date 1676.

1752, muligvis den i regnskaberne 1748 omtalte 
tinflaske på to potter til altervinen.30 1805 be
nyttes to †glasflasker, på »en heel og en halv 
Potte« hertil,26 mens flaskerne 1823 rummede 
henholdsvis 3 pægl og ½ potte.68

Ske, fra 1893, da en vinske i etui blev anskaf
fet,68 stemplet AF for A. Fleron108 og 826.109 
Skeen har snoet skaft, hvis øverste del er smyk
ket med dragemønster.

Sygesæt. 1) Kalk og disk, fra 1676. Kalken 
(fig. 39), er 15,5 cm høj med flad, sekstunget 
fod. Såvel den spidsovale knop med indgrave
rede spidse tunger på over- og undersiden som 
det høje skaft, der er slankere end foden, ind
rammes af profilled. Lille bæger. På fodtungerne 
graveret skriveskrift: »Ny Kiøbings oc Rørvis 
Kalk oc Disk For de Syge F Gijlsch 1676«. På 
fodpladen et uidentificeret stempel, sammen
skrevet WA (fig. 78). Den tilhørende disk, 9,5 
cm i tvm., har en kun 1 cm bred fane med to 
graverede linier, og under bunden en indskrift:

226*
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»Nijkiøbings oc Rørvis«. 1698 opgives vægten 
18½ lod.27 1774 var berettelsestøjet brøstfældigt 
og ubekvemt, og man ønskede derfor et nyt sæt: 
».. som det nu bruges i Kiøbenhavn, med en 
Sølv Flaske i Beggeret og en Skrin oven paa, 
...«,23 men sættet repareredes i stedet året efter.26 
Opbevares i etui formentlig fra 1906.68

2) Anskaffet efter 1981, af tin, fremstillet af 
Just, Danmark, bestående af kalk, disk og oblat
æske, henholdsvis nr. 508901, 2540 og 2660.110

†Sygesæt. 1645 omtales i Rørvig kirkes inven
tarium et sygesæt af sølv, bestående af kalk og 
disk, som Nykøbing havde halvdel i (jfr. s. 
2074).11 Sættet blev stjålet af svenskerne, hvor
efter der 1665 skulle bekostes et nyt, til brug i 
begge menigheder, anskaffet 1676 (jfr. nr. 1).

Alterstager (fig. 40), 1842, 68 cm høje, støbt 
hos hofgørtler H. Dalhoff, Bredgade 160 i Kø
benhavn.30 Stagerne, der er en forenklet og min
dre version af Dalhoffs store kandelabre til Vor 
Frue i København (DK. Kbh. By, 1, s. 188, med 
fig. 114), har en firesidet fod hvilende på løve
fødder. Det glatte skaft har forneden akantus- 
blade, tilsvarende dekoration under kraven for
oven. - Syvarmet stage med sekssidet glat fod i 
tre afsæt hvorpå er graveret med skriveskrift: 
»Nykøbing Sj. Kirke 1926«.

†Alterstager, hvis messing blev benyttet til 
støbning af de nye stager 1842,30 efter at den ene 
var brækket samme år.50 Stagerne omtales i in
ventariet 1698 som store,27 og 1835 beskrives de 
som ældgamle og beskadigede.50

†Alterbøger. 1698 ejede kirken en gammel la
tinsk bibel, folio, meget ødelagt af møl, og en 
meget fordærvet Frederik II.s Bibel, folio (fra 
1589), hvis første bevarede blad var Gen.(Første 
Mosebog) 14. kap., det sidste fra Act.(Apost
lenes gerninger) 28 kap. samt en »Lutheri Po- 
stilla Latina« temmelig ved magt, som Rørvig 
kirke havde »betalt de halve penge udi«. Derud
over fandtes en alterbog, quarto, noget forslidt 
og hårdt behandlet, muligvis det nye Rituale 
nævnt i regnskaberne 1685 og 1686 samt en Re- 
sens Bibel med D. Svannings Summarier (Re- 
sen-Svaningske Bibel 1647), i fire dele, octavo. 
1746 fandtes både den latinske og Frederik II.s 
Bibel, Luthers postil og alterbogen, quarto.27

Fig. 40. Alterstager fra 1842, støbt hos H. Dalhoff i 
København (s. 3380). LL fot. 1981. - Altar candlesticks 

from 1842, cast by H. Dalhoff of Copenhagen.

1763 var den latinske bibel borte, mens de tre 
andre fremdeles blev opført i inventariet.33 Kun 
et gammelt graduale og en alterbog opregnes
1805,26 og 1823 lå en gammel og en ny alterbog 
på altret, mens tre gamle alterbøger var placeret 
i degnestolen.68

Messehagler. 1) 1892, rødt fløjl med guldkors 
og -kanter, af skjoldtypen. 2) Første halvdel af 
1900’rne, gylden silke med stramajbroderi i uld, 
forside skjoldformet. 3-6) Anskaffet tredje fjer
dedel af 1900’rne, Dansk Paramenthandel, i de 
fire liturgiske farver, hvid, rød og grøn, af »sil
kebrokade«, og violet, afuld. 7) 1993, udført af 
Elisabeth Hofman, hvid med guld i mønsteret.
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†Messehagler. 1663 var det ifølge synet nød
vendig at få nyt for i haglen, muligvis den 
samme røde kaffa messehagel bræmmet med 
guld »spitzer Half Neder« omtalt 1698.27 1722 
betaltes for to messingplader til messehaglen, 
der samtidigt »tilrettegøres« med nye bånd.28 
1730 var haglen af rødt fløjl med guldkors, og 
fik 1747 tre par store †sølvhægter,26 vægt 1½ 
lod.111 Selv om der 1770 klagedes over messe
klædernes tilstand,23 benyttedes formentlig den 
gamle hagel, omtalt både som af fløjl og kaffa 
og med guldgaloner, frem til 1833. Samme år 
anskaffedes en ny af rødt fløjl med guldgaloner, 
der solgtes igen 1892,68 da den nye messehagel 
blev indkøbt.

†Messeklokker. 1) 1663 betales af Mads Olsen 
Møller for den ene klokke i spiret. 2) 1664 købes 
nyt reb til den klokke, som hænger i spiret. 
Samtidigt oplyses klokkens vægt at være 16 
mark (ca. 4 kg.).11 Nævnes igen 1673 og omtales 
sidste gang 1679, da den beskrives som ganske 
ubrugelig.27

De to messeklokker har givetvis hængt i spi
ret over koret,112 der blev nedtaget 1698, jfr. 
bygningsbeskrivelsen. Mindst en har været be
tjent fra korgulvet, hvilket et nu tilmuret klok- 
kerebshul i hvælvet og slidspor på ribben, nær
mest lige over altret, vidner om.

†Skriftetavle, omtales første gang 174627 som 
et »lidet tægne-bræt« i skriftestolen i koret.113 
1763 var den fremdeles i koret, og det oplyses, 
at der var huller udi,33 nok beslægtet med skrif
tetavlen fra Viskinge (s. 1883, fig 37). 180526 og 
igen 181930 nævnes den i sakristiet, sidste gang 
1823.68

Alterskranke, fra 1900’rnes første halvdel, af 
smedejern med små, forgyldte græske kors. 
†Alterskranker. Formentlig benyttedes kun løse 
ryslæderpuder ved alterfoden, nævnt første 
gang 1698,27 brugt af menigheden ved alter
gang,26 muligvis frem til 176123, da alterfoden 
lige var blevet forandret, så der var plads til et 
større antal kommunikanter, måske med et jern
gitter, omtalt 1834.27 Året efter forfærdigedes 
nyt knæfald af I. Hoyer, malet af H. L. Johan
sen, hvilket 1836 omtales som et fast knæfald 
foran og på siderne af altret,30 1877 omtalt som

gelænder, med rette vinkler. 1880 betaltes sned
ker Fred. Larsen bl.a. for balustre.24

†Bogstol, sortmalet, omtalt første gang 1746,27 
i koret, hvor den fremdeles nævnes 1763.33 Det 
kan være denne bogstol, der fra 180526 frem til 
182368 registreres som den ene bogstol, uden be
klædning, af de to i prædikestolen. Muligvis 
analogt til Bedsted (DK. SJyll. s. 1731) kan bog
stolen have været opbevaret i prædikestolen og 
benyttet af degnen, på gulvet, når præsten var 
anden steds i embedsforretning.

Fig. 41. Døbefont af gotlandsk kalksten, senromansk 
(s. 3381). LL fot. 1981. - Late Romanesque font of Got
land limestone.

Font (fig. 41), senromansk114, af hvidgrå, got
landsk kalksten, 90 cm høj, 70 cm i tvm., sva
rende til Rørvigs (s. 2074), men i nyere tid ret 
ophugget. Såkaldt eksportfont, med fod, skaft 
og kumme hugget hver for sig, samlet med ce
ment. Cirkulær, let hulkelet fod, let konisk skaft 
med vulst ved overgangen fra foden, nu sat om
vendt på,115 og lav kumme med næsten lodrette 
sider. 1746 var fonten placeret i tårnrummet, 
hvorfra den 1834 blev flyttet op i koret , i det
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Fig. 42. Dåbsfad nr. 1 af messing o. 1550. (s. 3382). 
LL fot. 1981. - Baptismal dish no. 1 of brass, c. 1550.

nordvestre hjørne,27 og året efter malet af H. L. 
Johansen.30 1880 betaltes stenhugger C. Søren
sen for hugning af døbefonten,116 der samme år 
afpudsedes og opsattes, formodentlig ved kor
buens nordre side. 1957 slibes og opstilles den i 
skibets nordøstre hjørne.

Dåbsfade. 1) (Fig. 42), o. 1550 skænket 1726 af 
Tønnis Nielsen Roeskilde, af messing, tvm. 41,5 
cm, sydtysk. I bunden drevet fremstilling af 
Syndefaldet med Adam og Eva under Kundska
bens træ, sml. Felsted, (DK. SJyll. s. 1883). På 
den 6 cm brede fane stemplede ornamenter og 
graverede initialer, T.N.S.R over 1726, antage
lig skænket til kirken dette år.117 På fanens bag
side graveret »Tönnes Nielsen Roeskel 1726«.118

2) Skænket 1620, af tin, 70 cm i tvm. med 8 
cm bred fane og 8,5 cm dybt. Det helt enkle fad 
har på fanen en versalindskrift: »Anno 1620 haf- 
ver Hans Chrestensen med sin hvstrv Ingeborg 
Anders daater gifvet dete beken til Nykiobings 
kierke«.

Dåbskande, købt 189468, af messing, 35 cm 
høj, balusterformet korpus, hvælvet låg og stor 
bøjlehank. †Tinflaske, omtales første gang i in
ventariet 1730,26 beskrives 1746 som en gammel 
forstødt tinflaske på et par potter27 og nævnes 
sidste gang 1823.68

†Fontelag (sml. fig. 27) fra 1860, af træ, udført 
af drejermester L. Gottschalk. 1880 blev låget 
malet.24

Over fonten hænger nu en forgyldt due, tid
ligere over prædikestolen, formentlig den dre
jermester L. Gottschalk betaltes for 1860.24 De
poneret på Odsherreds Museum o. 1918 (inv. nr. 
1219), igen i kirken fra 1957.

Korbuekrucifiks, se alterprydelse.
†Korgitter. 1773 fik Rasmus Snedker betaling 

for at reparere »afdeelningen« mellem kirken og 
koret,26 og 1805 bortsolgtes ved Nykøbing bys 
auktioner to gamle halvdøre, tidligere stående 
foran koret.34

Prædikestolen (fig. 43), har været udsat for 
flere ændringer. Ifølge pastor Thornebys indbe
retning havde den 1758, »neden under ved fo
den« årstallet 1636,119 opgangen er yngre, for
mentlig fra 1880.120 Kurvens fem fag er vandret

Fig. 43. Prædikestol formentlig fra 1636 med senere 
ændringer og tilføjelser. Staffering fra 1957 (s. 3382). 
LL fot. 1981. - Pulpit, probably from 1636 with later 
changes and additions. Polychromy from 1951.
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Fig. 44a-c. Vor Herre og evangelisterne Markus og Lukas på prædikestol, sml. fig. 43 (s. 3383). LL fot. 1981. - 
Our Lord and the evangelists St. Mark and St. Luke on the pulpit, cf. fig. 43.

delt i storfelt og højt frisefelt af en forkrøppet 
liste over de glatte hjørneafskæringer med evan
gelistfigurer, hvoraf Mattæus og Johannes er 
nyskåret 1973,121 med Vor Herre i midten. Stor
felterne har arkader med bruskværksfladsnit, de 
øvre felter er glatte, indrammet af profillister. 
Evangelistfigurerne med deres symboler står på 
plader over bøjler, herpå reliefversaler: »S Mat- 
the«, »S Marcus«, »Salvator mundi«, »S Lucas« 
og »S Iohannes« (fig. 44a-c). Over dem sidder 
bøjler med englehoveder (fig. 45). Femsidet un
derbaldakin med bøjler, samlet forneden over et 
englehoved mod væggen. 1755 var Christian
IV. s navn og nogle adelige våbener bevaret på 
stolen, samtidigt oplyses, at adskillige indskrif
ter og våbener på prædikestolen var gået tabt.122 
1758 omtales de adelige våbener over evangeli
sterne, og over Vor Frelser var skrevet Chri- 
stus.119 Mellem figurerne, sandsynligvis i arka
defelterne, var bibelske »tegninger« (malerier).

1726 repareredes stolen med nogle nye lister,28 
og 1737 fik den ny †dør med ny lås.123 1829 blev 
fyldinger og zirater herpå repareret30 og fem år 
senere forhøjedes dens kant med fire tommer.27 
1869 betaltes drejermester L. Gottschalk for et 
englehoved, muligvis som erstatning for et 
bortkommet. Inden kirkens reparation 1880 
nedtoges stolen af snedker I. Larsen og blev kørt 
hen i Willumsens gård. Samme år betaltes sned
ker N. P. Rasmussen for at forfærdige en prædi
kestol,24 mest sandsynligt en kraftig ombygning 
med genanvendelse af bl.a. arkadefelter, figurer 
og bøjler fra den gamle stol, foruden for trappe 
og panel. En læsepult, muligvis fra 1880, for
modentlig lavet af dele fra stolen, 25 cm høj. 
†Læsepult, omtalt som bogstol i prædikestolen 
første gang 1805 (jfr. †bogstol).26

Stafferingen udførtes 1957 af maler Paul 
Høm. Stol og opgang står med blågrå marmo
rering og rødt på fladsnit og profillister; figur-
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Fig. 45. Englehoved på bøjle på prædikestol, sml. fig. 
43 (s. 3383). LL fot. 1981. - Angel’s head on a pulpit 
corbel, cf. fig. 43.

erne og bøjler med englehoveder forgyldte. Læ
sepulten er grå, i to nuancer, og med forgyldte 
detaljer. 1835 maledes stolen af H. L. Johan
sen,124 formentlig i lys perlegrå med marmore
ringer i og igen 1880,24 da den var egetræsfarvet 
med hvide skabelonerede mauresker på sort 
bund i fyldingerne.

1752 var prædikestolen ophængt på pillen 
mellem skib og kapel med opgang fra kapellet 
vest for pillen.125 1827 ønskedes ny opgang til 
stolen. 1874 påpegedes, at den burde flyttes.50 
Siden 1880 ved korbuens sydside.

†Timeglas, anskaffet 1741, til prædikestolen,126 
med fire glas.33 1880 var timeglasset i stykker og 
kasseredes.24

Stolestaderne er faste bænke med ryglæn og 
vægpaneler fra 1880, da der fremstilledes 38 nye,
32 i skibet og 6 i kapellet, foruden 5 lange sto
lestadebænke på en forhøjning i tårnrummet, de 
sidstnævnte lavedes af snedker I. Larsen. Ved 
sidste restaurering er foretaget ændringer i pla
ceringen. 1880 blev alle egetræsådret og mat
teret.24 Står nu afrensede.

†Stolestader. Allerede inden første halvdel af 
1600’rne har kirken nok haft tre rader stolestader 
og løse bænke i det brede toskibede rum, for
uden bænke i kapellet. 1693 havde de 14 mande- 
stole fem stader i hver, mens de 15 kvindfol-

kestole midt i kirken hver med fire,127 bortset fra 
2. stol, ved den øverste pille, der kun havde to 
stader.128 Længst mod vest i denne række var to 
åbne stole. I de 12 kvindestole langs nordvæg
gen var også fire stader, derudover var her fem 
åbne stole. Tilsyneladende har mange eller alle 
stolestader haft døre. 1834 blev dørene lukket 
med udvendig anbragte klinker.27 En *vrider, 
med indskårne initialer, sammenskrevet LML 
og årstallet 1698, stammer formentlig fra sto
lestaderne, nu i Odsherreds Museum (inv. nr. 
OHM 1425). I kapellet var 1751 fire åbne stole 
med fire sæder i hver.127

Før 1666 omtales en lukket stol,11 ved nord
væggen 1744.27 En anden, nok under tårnbuen, 
tilkom 1728,28 mens en tredje, muligvis i skibets 
nordvestre hjørne, byggedes 1779.127 1834 blev 
stolene ved den søndre side beskrevet som me
get brøstfældige og uregelmæssige, mens sto
lene i kapellet var aldeles ubrugelige. 1835-36 
nyopsattes kirkens stolestader samt lukkede og 
åbne stole med genanvendelse af brugbare dele 
fra det tidligere stoleværk,27 formentlig over
vejende med tilsvarende placering som tidligere. 
Mandfolkestolene langs sydvæggen, kvindesto
lene i en rad midt i rummet, mellem og nord for 
søjlerne, og lukkede stole langs nordvæggen og 
under tårnbuen. Også i kapellet og under orglet 
blev igen opsat åbne stole. Samtidigt malet af 
H.L. Johansen, med en lys perlefarve, både ud
vendig og indvendig,129 og muligvis med mar
morerede fyldinger og malede numre. Ved re
staureringen 1880 blev alle stole, stolestader og 
bænke nedbrudt og solgt på auktion som pinde
brænde.

Fæste mod betaling af mands- og kvindestole 
omtales første gang 1663.11 I stolestadeanordnin
gen 1696 påpeges, at afgift for stolestaderne 
skulle betales til Phillipi Jacobi dag (1. maj, jfr. 
fornyelse af gravsten), mens de åbne stole i ka
pellet kunne benyttes afgiftsfrit. 1744 oplyses, at 
foruden pladserne i kapellet kunne de åbne stole 
ved skibets nordvæg indtil videre disponeres 
uden afgift, af de fattige og ungdommen.27 In
den 1801 blev imidlertid også opkrævet betaling 
for disse pladser.130 Fyldig dokumentation ved
rørende kirkestolenes benyttelse og betalingen
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Fig. 46. Indre set mod nordøst. Tegning af Burman Becker, dateret 27. jun. 1855. 
(Kgl. Bibi.). - Interior to the north-east. Drawing by Burman Becker, dated 1855.

for pladserne er bevaret gennem tre stolestade
bøger fra 1685 indtil dette gik af brug 1867.131

Ifølge et skøde fra 17. jan. 1643 tilhørte tre 
stole, den øverste mands- og kvindestol,132 der i 
gammel tid skulle være solgt til Hermans Wit- 
feld133 og Maren Juel (jfr. †herskabsstole), og 
den anden øverste på den lille række (langs 
nordvæggen?), borgmester Jørgen Mortensen 
(søn af borgmester Morten Tuesen, †1618, jfr. 
(†)gravsten) som fri og urokkelig ejendom (jfr. 
lysekrone nr. 1 ).134 1696 noteredes disse stole at 
tilhøre byfoged Hans Jørgensen Grundtvig på 
samme betingelse som hans salige fader, borg
mester Jørgen Mortensen. Hans Jørgensen 
Grundtvigs tjenestepiger sad i stolen på den lille 
rad. Også de to rådmænd, Niels Zandersen og 
Knud Dinesen, der udi hver sin stol havde det 
yderste stade, disponerede på livstid over deres 
pladser uden afgift. 1706 betalte Morten Hansen 
Grundtvig imidlertid for den øverste stol ved 
koret, eftersom kongens lov (Christian V.s 
Danske Lov 1683) tilholdt, at ingen arvelige sta
der måtte være.127 Samtidigt fæstede han af 
samme grund den øverste kvindestol til sin hu
stru, Mette Ibsdatter.135 Efter de høje herrer

doctorers ordre 1752 blev den øverste mandsstol 
igen fri for afgift for øvrigheden, dvs. byfoge
den, der på denne tid var ene øvrighedsmand, 
og officer, dog ikke for byfogedens søn, der var 
borger i byen og derfor måtte betale for sit eget 
stade. Ved opsætning af byfoged Mantix’ luk
kede stol 1779 (nr. 3) blev staderne i den tid
ligere byfogedstol, den forreste mandsstol, taget 
bort. I den anden kvindestol forundtes samtidigt 
fri stadeplads for kapellanens og skoleholderens 
koner (jfr. †præstekonens stol). 1755 behagede 
det kirkens høje forsvarer at forunde byfogeden 
de første stader i den første stol til hans familie 
uden nogen afgift.127 Kirkeværge Frantz Dahl og 
hans kone sad 1801 henholdsvis i femte stol 
langs sydvæggen og 12. stol i mellemste rad. 
Som enke (jfr. †alterklæde) benyttede hun 
samme stol 1805.136

Siddepladserne i kapellet nævnes første gang 
1669, da tre stole blev istandsat.11 1744 omtales 
disse stole som åbne,30 og 1751 noteres 13 stole, i 
forsvarlig stand, der i over 50 år upåklageligt er 
blevet besiddet. Året efter oplyses, at nogle af 
stolene i kapellet står lige ved siden af og næsten 
ude ved prædikestolen.125 I fortegnelsen over
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Fig. 47. Indre, set mod nordvest. NE fot. 1994. - Interior to the north-west.

kirkens stole og stolestader fra henholdsvis 1801 
og 1805 fortælles, at stolene blev benyttet af fat
tige borgere og daglejere, mens deres koner sad 
i stolestaderne mellem de lukkede stole langs 
nordvæggen,137 fra 1804 delvis under det nyop
satte orgel.138 1827 var kun få navne opført 
begge disse steder,68 mens de 1812 og 1832 ikke 
mere var udlejet.30

†Præstekonens stol nævnes første gang i regn
skaberne 1663, da Lauridz Snidcher udførte to 
nye døre til stolen.11 1692 blev den næstøverste 
stol i den midterste rad forfærdiget på kirkens 
bekostning til kapellanens og skolemesterens hu
struer.127 1696 omtales samme stol som ny og 
alene og fri til sognepræstens hustru og hendes 
børn, dog skulle der her også være plads til ka
pellanens og rektors hustruer, indtil andet be
lejligt stolestade kunne blive ledigt.27 Fremdeles

1801 og 1805 havde præstekonen en fri stol i 
dette stade. Efter ændringen 1836 benyttedes en 
af de lukkede stole (s.d.) til præstens familie.139

†Kordegnens families stol. Et stade indenfor kir
kens kapeldør, som var alene for sig selv, for
mentlig i skibets sydøstre hjørne, og var fæstet 
bort 1753-61, blev senere overladt kordegn Jens 
Chr. Fischer (kordegn 1777, †1807) til at bygge 
en lukket stol på til hans familie.140

†Murede bænke. Ved udgravning i korgulvet 
1957 blev iagttaget murede bænke langs nord- 
og sydsiden, muret i forbandt med de to gulv
trin op til altret, men ikke med væggene. I syd 
havde den været ca. 170 cm lang og 54 cm dyb, 
fra andet trins fod til 20 cm øst for præstedøren, 
i nord fra samme trin til helt ind i vesthjørnet og 
derfra 175 cm langs triumfvæggens østside mod 
syd.
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†Lukkede stole. 1) En lukket stol, i den nordre 
rad, »udi dend stoel Schabit er udi«, nævnes før
ste gang 1666,11 omtalt samme sted 1744.27 
1751-56 var stolen fæstet af provst Hyphoff, der 
døde 1756, til sidst uendelig fattig,127 og lejedes 
derefter ud til Cornet von Mylent.141 Det er for
modentlig også denne stol, sognepræst Hans 
Thornebye fæster 1758, og som fra 1772, udlejes 
til S. Schou,127 hvis familie, købmand N. K. 
Schou,142 benytter den frem til nyindretningen 
1836 og derefter fæster en lukket stol med om
trent samme placering i nogle efterfølgende 
år.143

2) 1728 betalte Jens Thomsen for det øde sted 
ved kalkhuset,28 sandsynligvis pladsen under 
tårnbuen, og indrettede her en lukket stol, som 
1738 blev fæstet af Hans Birch;144 fra 174427 og 
helt frem til 1800 benyttede Niels Birchs familie 
denne lukkede stol, nedenfor den nederste pille i 
mellemste rad.127 1801 betegnet som Lunds lukte 
stol og 1805 lejet af landinspektør Aschlund, 
indtil 1824.136 Stolen blev først udlejet igen 1827 
til postmester Holm.145

3) 1778 søgte og fik byfoged Mantix tilladelse 
til at opsætte en lukket stol »i en øde krog, der 
falder i øjnene, når man kommer ind i kirken og 
går fra altret ret gennem kirken«, sandsynligvis i 
skibets nordvestre hjørne. Stolen blev bygget 
1779.146 1801 sidder byfoged Kinderberg heri, og 
1805 er den udlejet til Schanderup.136 Købmand 
Munthe opføres som lejer 1812 formentlig indtil 
1815, da byfoged Steenum overtager lejemålet, 
og stolen, efter direktionens ordre, blev tillagt 
byfogeden.147 Allerede 1824 er den ledig igen,30 
men benyttes 1827 af byfoged Berner.127 Inden 
ændringen 1834-36 var der således tre lukkede 
stole, men ikke desto mindre nævnes 1800 kun 
to, hvoraf den ene omtales som halvt lukket, 
mens den anden var forsynet med vinduer.27

Som følge af nyindretningen 1835-36 var der 
syv lukkede stole,148 seks langs nordvæggen, 
hvoraf den ene noteredes som blind, uden sid
depladser, og en på samme sted som tidligere, 
under tårnbuen, alle seks benyttedes formodent
lig med lås og nøgle.149 Indtil o. 1852 sad præ
stefamilien afgiftsfrit i den ene halvdel af den 
østligste stol. Derefter blev alle pladserne heri

fæstet af byens fremtrædende borgere.150 Der
næst kom den blinde stol, mens den tredje dis
poneredes gratis af byfogeden, 1845-48 byfoged 
Bang, og fra o. 1849 af justitsråderne Berg og 
Svanenskjold. De øvrige stole fæstedes af køb
stadens andre ledende familier, bortset fra den 
lukkede stol i tårnbuen, som pastor Budde- 
Lunds familie, ligeledes uden omkostninger, be
nyttede fra o. 1852.

†Skriftestole,151 1) Ved synet 1663 ønskedes en 
stol stoppet og overslået med læder, til skrifte
stedet i sakristiet, foruden en skammel samme 
sted.27 Dog repareredes den gamle stol 1669;11 
samtidigt anskaffedes foran denne en skammel, 
der blev fornyet 172328 og 1737,30 nævnt som en 
lang skrifteskammel i sakristiet. Inventariet 1730 
omtaler fire stk. raskes gardiner til skriftesto
len,26 der tilsyneladende fremdeles stod i sakri
stiet, men inden 1746 blev flyttet ud i koret, 
hvor den stod sammen med to knæskamler og 
skriftetavlen.27

Fra 1750 frem til 1823 havde kirken to skrif
testole, den ene i sakristiet mens den anden var i 
koret, hvilket ikke er usædvanligt i kirker med 
flere præster, i Nykøbing provst og kapellan.152

2) 1750 havde provst Hyphoff på egen bekost
ning ladet indrette en ny skriftestol til kapella
nen,153 hr. Thaarup,125 lavet dels af den forrige 
skriftestol (†skriftestol nr. 1) og dels af den 
gamle degnestol (s.d.), og placeret den i koret, 
formentlig i sydvesthjørnet, mellem degnesto
len og kordøren. I denne forbindelse opstod en 
strid mellem provsten og degnen Bertil J. Ro- 
sendahl (degn 1746, forflyttet 1753 til Græsted, 
Frederiksborg amt) om de forskellige stoles pla
cering i rummet.154 På biskop Harboes155 ordre 
blev denne stol samme år flyttet fra koret til sa
kristiet.156 1763 stod en lang og en kortere skam
mel for skriftestolen.33 1778 anmodedes om et 
rækværk af træ rundt om stolen og om at den 
måtte males perlefarvet.23 1805 var der plads til 
mindst 24 på de lange bænke foran stolen.261823 
omtales den sidste gang som skriftestol med otte 
tilhørende blåmalede bænke,68 herefter, indtil 
1928?, beskrives stolen som en lænestol,22 der 
1852 fik to nye arme.24 Den stod på en forhøj
ning, muligvis fra o. 1835,27 nu omgivet af ni
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malede bænke til kommunikanterne, begge dele 
tilpasset og repareret 1880.24

3) Hyphoff bekostede 1750 endnu en ny skrif
testol,123 til sig selv, der blev placeret i koret, 
formentlig midt på nordvæggen.125 1763 omta
les den fremdeles i koret, med fire grønne rask 
gardiner, muligvis fra den gamle stol (jfr. nr. 1) 
og med to knæskamler, en i stolen, den anden 
foran.33I inventariet 1805 benævnes stolen i ko
ret første gang præstens †stol,26 med fire stk. 
grønne rask gardiner, der også nævnes 1823, 
sidste gang præstens stol omtales.68

Degnestol (fig. 48), sammenstykket af ældre 
og yngre panel, nu på to fag. Forsiden har fire af 
profillister indrammede fyldinger. De nederste 
glatte, mens de øverste har skæringer fra o. 
1550-1575 i form af bladværk med fligede blade, 
der ender i masker. Fyldingerne slutter sig til en 
gruppe stoleudsmykninger i Nordvestsjælland, 
bl.a. i Ruds Vedby (s. 1004) og Kundby (s. 647). 
Foroven afsluttet af tandsnit- og profillister. 
Den vestre kortside har to smallere glatte felter. 
Stolen står nu med gråblå og grå marmorering, 
snitværket blegt grønt og gult, smalfyldingerne 
blå og profillisternes hulkel rød, malet 1957 af 
Paul Høm. I korets nordvesthjørne.

Fig. 48. Degnestol sammenstykket af dele fra for
skellige tider, de ældste fra o. 1550-1575 (s. 3388). LL 
fot. 1981. - Parish clerk’s chair pieced together from parts 
of various age, the oldest c. 1550-1575.

Degnestolen nævnes første gang 1663 da ma
teriale købes til den stol i koret, skolemesteren 
sidder i.11 174627 omtales stolens skab.157 1750 
benyttedes 2/3 af degnestolen til den nye skrif
testol (†nr. 2).125 Resten, ifølge brev fra degnen 
Rosendahl til biskop Hersleb158 fra 1750, blev et 
så stort stykke, som hans person kunne stå udi, 
brugt til den nye degnestol.125 Tidligere havde 
stolen været så lang, at Rosendahl med tre eller 
fire af sine egne børn eller disciple kunne sidde 
heri. Inden 1750 havde den stået ved korets vin
due og lysning, sandsynligvis midt på sydvæg
gen, men blev nu placeret på et af de mørkeste 
steder i koret, bag kordøren i en vrå, formentlig 
på vestvæggen, muligvis tæt op ad korbuen, da 
der også skulle være plads til kapellanens skrif
testol (jfr. †nr. 2). Ifølge Hyphoff flyttede Ro
sendahl på eget initiativ degnestolen foran kor
døren i sydvæggen, efter at have spigret igen og 
tættet døren med ler. Derudover havde han haft 
den frækhed, fremdeles ifølge Hyphoff, at frem
stille en bænk til sine egne børn mellem sin stol 
og skriftestolen, selv om der var plads nok på 
skolebørnenes bænke. 1778 fik degnen en ny 
stol, sandsynligvis den, der 1805 nævnes med 
påslagen bogstol og offerbræt,26 mens omtalen 
1864 begrænser sig til en stol for degnen med 
tilbehør. 1873 påsattes en ny plankefod af sned
ker I. Larsen, og 1880 betaltes snedker Fred. 
Larsen for en »tildels« degnestol, enten med 
genanvendelse af materiale fra degnestolen eller 
muligvis fra den ene skriftestol fra 1750.24 1835 
maledes stolen perlefarvet af H.L. Johansen,159 
og 1880 fik også den en egetræsådring.

1663 stod stolen i koret,11 lige inden 1750 pla
ceredes den ombyggede, mindre stol formentlig 
på korets vestvæg, men stod 1750 foran præ- 
stedøren.125 1778 ønskes degnestolen flyttet fra 
koret til et mere bekvemt sted,23 hvilket nok 
ikke blev gennemført i og med stolen både før 
og efter renoveringen 1880 stod i korets syd
vesthjørne, muligvis indtil 1957, da stolen fik 
sin nuværende plads.

†Herskabsstole. I 1700’rnes tredje fjerdedel sås 
på den øverste mandfolkestols gavle initialerne:
H. W. F. og »Withfelds« våben, for Arild Huit- 
feld, også kaldet Harald, ugift, lensmand på
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Dragsholm fra 1597 til sin død 16. dec. 1609.160 
Sognepræst Hans Thornebye omtaler 1758 et 
andet våben på den øverste mandfolkestol, på 
den forreste ende til det store gulv, muligvis på 
herskabsstolens østre panel. Det beskrives som 
et adeligt våben med to halve heste over et 
skjold med fire felter. Det kan muligvis tilskri
ves en senere lensmand på Dragsholm 1641-45, 
Jørgen Vind, hvis våben har en halv stejlende 
hest i en kurv som hjelmmærke. Ud fra den 
mangelfulde beskrivelse kan der alternativt hen
vises til slægten Juel-Vind, dog uden personan
givelse. Allerede i Jørgen Vinds tid som lens
mand (1641-44) ser det ud som om stolen, 17. 
jan. 1643, gik over til at være borgmesterstol 
(jfr. ovf.), hvilket bekræftes af oplysningen om 
at stolens anden ende bar byens våben, da 
samme stol siden var blevet magistratens.59

Den øverste kvindestols dør var også flanke
ret af våbener.161 På venstre side sås en stjerne i 
skjoldet og en stjerne over hjelmen, og på højre 
side, en halv enhjørning, over hjelmen standar
ter med faner, våbener henholdsvis for Juel og 
Skram, fru Maren (Marinne) Juel til Refstrup 
fædrene og mødrene våbener. Hun blev 1577 
gift med Herman Juel til Åbjerg og Alsted, lens
mand på Dragsholm 1587-95, der muligvis har 
ejet en af de største gårde i Nykøbing by.162

†Bænke. 1668 blev lavet skamler til børnene i 
hørerens (lærerens) kammer,11 formentlig sakri
stiet, da der samme år og sted repareres et vin
due med jern for, sandsynligvis i sakristidøren. 
1730 noteredes i inventariet to siddeskamler og 
en lang skammel til ungdommen samt en lang 
bænk.26 1746 stod i sakristiet en høj bænk med 
bag-og sidesmækker og i våbenhuset noteredes 
en ny bænk;27 1763 omtales både en skammel til 
ungdommen ved degnestolen i koret, en lang 
siddebænk til ungdommen nede i kirken og 
bænken i våbenhuset.33 1805 nævnes to enkelte 
og en dobbelt bænk til kordegnen, sandsynlig
vis en fejlskrivning for kordrengene, nok de 
samme, som 1812 benyttedes af kordrengene, 
der fra 1821 kaldes skoledrengene.26 1848 sad 
skoleungdommen fremdeles i koret,163 på seks 
blåmalede bænke, der 1864 omtales som egema- 
lede.24 1848 var i skibet eller kapellet derudover

Fig. 49. Jernbeslået *egetræskiste fra 1600’rne eller 
1700’rne antagelig til kirkens dokumenter (s. 3389). 
Nu i Odsherreds Museum. NE fot. 1995. - Iron-bound 
*oak chest, 17 th or 18th century, probably for church docu
ments.

fem lange blåmalede bænke og to korte, med 
ryg.164 Til forhallen (våbenhuset) fremstilledes 
og egetræsmaledes to nye bænke 1872.24 Af disse 
nævnes de fleste også 1928.22

†Brudebænk. 1805 omtales en brudeskammel 
med opsats og knæleskammel, hvorpå der 1819 
var tvende lysearme (jfr. lysearme nr. 4-5).30 
Bænken nævnes sidste gang 1823.68

†Møbler i sakristiet. 1730 var i sakristiet, for
uden skriftestolen med tilhørende bænke, også 
et fyrrebord,26 der 1742 omtales som gammelt,107 
og 1805 stod de tre almissetavler herpå.26 1823 
var det gamle fyrrebord blåmalet, og 1881 fik 
præsten nyt bord.24 Derudover omtaltes 1730 et 
lille sort offerbord, som kapellanen havde be
kostet til fornøden brug, men som ikke tilhørte 
kirken og derfor ikke indlemmedes i inventa
riet.26 Ikke desto mindre var et bord på fod igen 
noteret 1751.30 Alle sakristiets vægge har for
mentlig været beklædt med brystpanel op i ca. 1 
meters højde. 1873 reparerede snedker I. Larsen 
ældre paneler og opsatte ca. 2,5 meter nye. 
Samme år blev de egetræsådret. Syv år senere 
nedtoges de, kasseredes og nye sattes op af sned
ker R. Gottschalk.24

Lille *kiste (fig. 49), fra 1600’rne el. 1700’rne, 
jernbeslået egetræ, 50x35 cm og 38 cm høj, med 
en lås og to kramper slået ind i træet, formo-
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Fig. 50. Pengebøsse nr. 1 af kobber med graveret ind
skrift og stempel fra 1759 (s. 3390). NE fot. 1995. -
Money box no. 1, copper, with engraved inscription and 
stamp from 1159.

Fig. 51. Stempel på pengebøsse nr. 1, sml. fig. 50. 
Københavns tre tårne over 1759 (s. 3390). NE fot. 
1995. - Stamp on money box no. 1, cf. fig. 50.

dentlig til hængelåse, på begge sider af låsen. 
Jernet er nu rustet væk i bunden og kistens nedre 
del, men naglerne er bevaret. Træet står ube
handlet, mens jernet er rødt, muligvis mønjebe- 
handlet. I inventariet 1805 oplyses, at kirkens 
dokumenter opbevares hos kirkeværgen i et 
jernbeslået skrin med lås og to hængelåse,26 for
mentlig den endnu bevarede kiste. 1823 fandtes 
den fremdeles hos kirkeværgen,68 nu på Ods- 
herreds Museum (inv. nr. 1344).

†Kiste til kirkens ornamenter omtales første 
gang 1730,26 men allerede 1663 blev der fremsat 
ønske om en kiste til kalk, disk og kirkeklæder. 
1746 stod den sorte egekiste, med lås og nøgle 
og hvis fire knapper (fødder) var rådnet væk, i 
sakristiet,27 placeret samme sted 1763.33 Ligele
des i 1805, da dens indhold var kirkens alter
kande, kalk, disk, forskellige tekstiler og gamle 
bøger mm.,26 men den blev inden 1823 flyttet 
fra sakristiet til et andet sted i kirken,68 sandsyn
ligvis til tårnrummet. Her endte den beskadi
gede og udtjente kiste sine dage efter 1826 som 
opbevaringssted for kirkens graverredskaber.30

†Vægskab, fra 1856, med perlefarvet låge for
synet med lås og nøgle. Fjernet 1880.24 I sakri
stiet.

†Pengeblok, omtales første gang 1728, da blok
ken fik en taskelås og en hængelås i stedet for de 
to låse, der var slået i stykker af indbrudstyve. 
1805 stod egeblokken, til frivillige gaver, næst 
inden for kirkedøren.26 1835 fæstes den med to 
vinkeljern,30 og 1856 males den sorte blok hvid, 
men er atter sort 1864. Udgår af inventariet 
1880.24

Pengebøsser. 1) Købt 1759, af kobber med lås 
og nøgle (fig. 50), 18 cm høj, konisk med let 
hvælvet låg og pengetragt.26 En øsken nederst 
på den ene side er sandsynligvis til fastgørelse 
med en kæde. På korpus inskription med skrive
skrift »Nye Kiöbings Kirke Bösse« og ved lå
gets hængsel et stempel, Københavns tre tårne 
over 1759 (fig. 51). Bøssen, der 1978 blev fundet 
på varmeværkets grund i Nykøbing Sjælland,165 
var brudt op antagelig i forbindelse med tyveri. 
1790 laves ny fod til †gueridonen (lille bord) at 
sætte den på i våbenhuset.26 Ifølge inventarierne 
opbevaredes bøssen i sakristiet, og stilledes på
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en piedestal i våbenhuset, og efter dettes ned
rivning,166 formentlig i skibet indenfor kirkedø
ren. Bøssen, der fra 1848 er i fattigkassererens 
værge, benyttes ved bryllupper, til frivillige bi
drag til de fattige,24 fra 1872 måske til andet 
brug. Opbevares nu i sakristiet.

2) 1900’rne, af messing, efter tegning af Mar
tin Nyrop. På skibets vestvæg, syd for tårn
buen.

*Pengebøsse, forfærdiget 1856, af sortmalet 
blik, 25 cm høj, og svarende til kobberbøssen. 
Samtidigt blev hertil købt en piedestal med fod, 
der 1857 omtales som perlefarvet. Fra o. 1914 i 
Odsherreds Museum (inv. nr. 1046). 1880 frem
stilledes til bøsserne to hylder i skibet.24

†Bækken, eventuelt til indsamling af penge, 
som i Kalundborg (s. 3178). 1763 omtales i koret 
en gammel sort læderstol til at sætte bækkenet 

°pa.
Tavle, formentlig fra 1856, da en tavle blev 

forfærdiget og hvidmalet, fyrretræ, 44x28 cm, 
med profileret, forgyldt ramme. Med sort frak- 
tur på hvid bund er malet: »Glemmer ikke at 
gjøre vel og at meddele, thi saadanne offre be
hager Gud vel. Ebr. 13,16.« Tilsvarende tavle i 
Rørvig (s. 2079). Ses på fotografi fra 1918 på 
skibets sydvæg, øst for døren til vestibulen, nu 
ophængt i tårnrummet, vest for nuværende ind
gangsdør. 1864 nævnes en tavle over blikbøs
sen,24 men bliver efter 1880 tilsyneladende be
nyttet over kobberbøssen.167

†Tavle. 1872 omtales en tavle over bøssen til 
de vandlidte til opråb om frivillige gaver til de 
ramt af katastrofen 1872, formentlig den, der 
udgår af inventariet efter 1880.24

Pengetavle, (fig. 52), formentlig fra 1600’rnes 
anden fjerdedel, rygskjoldet 22 cm højt, skuffen 
19x14 cm og 5 cm høj med enkel profilering 
foroven og forneden. Skuffen er delvis dækket 
af en udtunget plade. På rygskjoldets forside ses 
reliefskåret fremstilling af Peter i flagrende 
kappe og med stor nøgle i venstre hånd og luk
ket bog i højre. Apostlen er omgivet af barok- 
kartouche. Beslægtet med tavle fra Arresthusets 
kirkesal, nu i NM. (DK. Kbh. By 6, s. 104). 
Omtales første gang 1722.28 Kan have haft en 
vedhængende sølvbjælde, kan muligvis være

Fig. 52. Pengetavle fra o. 1625-50. Apostelen Peter 
med nøglen omgivet af barok-kartouche (s. 3391). LL 
fot. 1981. - Collection tray, c. 1625-50. Shown in a ba
roque cartouche, St. Peter with the key.

den, Lars Laurisen gik rundt i kirken med ved 
de fire højtider, fra 1726 og 21 år frem.125 I in
ventarierne mellem 176333 og 181930 omtales de 
to ud af tre tavler med sølvbjælder. Nu sort
malet og opbevares i tårnrummet.

†Pengetavle, mellem 1743107 og 1848 omtales 
en tredje tavle, der i 1848 blev repareret af sned-

Fig. 53. *Pengetavle fra 1700’rnes første halvdel. Nu i 
Odsherreds Museum (s. 3392). NE fot. 1990. - *Col
lection tray, 1700-50.
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Fig. 54. Orgel fra 1994, bygget af Gunnar Fabricius Husted, Fredensborg. Tegnet af 
Rolf Graae (s. 3393). NE fot. 1995. - Organ built by Gunnar Fabricius Husted of 
Fredensborg in 1994. Designed by Rolf Graae.

ker A. Høyer og sortmalet foruden forgyldt af
H.L. Johansen.24

*Pengetavle, (fig. 53), fra 1700’rnes første 
halvdel, sortmalet eg, med udsavet rygskjold, 
21,5 cm højt, og skuffen måler 20x14 cm, 4,5 
cm i højden, delvis dækket af en udtunget plade. 
Nævnes første gang i inventariet 173026 og kan 
lige som den foregående have haft sølvbjælde. 
Fra o. 1916 i Odsherreds Museum (inv. nr. 
1219).

Af de nuværende dørfløje er formodentlig kun 
egetræsdøren i tårnets sydside fra 1880, mens 
døren til vindeltrappen fremstilledes 1893,35 
præstedøren i korets sydside, der genåbnedes 
ved sidste restaurering, kom til 1957, og den 
mellem kor og sakristi lavedes 1961.22 Dørfløje
ne mellem skib og tårnrum opsattes 1993.

†Dørfløje. Efter at svenskerne havde borttaget 
porte og døre 1660,4 fik kirken 1663 ny sakristi
dør, købt af mester Hans, foruden en til den lille
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dør ud til kirkegården, formodentlig korets 
præstedør, udført af Lauridz Snedker. I sakristi
døren var der et lille vindue med jerngitter for, 
isat 1665.111735 sattes et bræt i døren i stedet for 
vinduet.26 1765 blev dørene anstrøget med 
oliefarve,168 og 1827 udskiftedes sakristidøren,30 
1861 fornyedes døren mellem sakristi og kor.50 
Allerede fra første halvdel af 1700’rne benytte
des præstedøren kun lejlighedsvis, når lig, der 
skulle begraves i koret, blev båret ind, men var 
ellers tilspigret.125 1848 betaltes H.L. Johansen 
for at male en dobbelt dør med vindue over,24 
nok hovedindgangen gennem den 1835 opførte 
vestibule.24 1868 fremstilledes en ny dobbelt, 
egetræsådret fyldingsdør med rundt vindue 
over til det nye våbenhus.24

Orgel (fig. 54), 1994, med 26 stemmer, to ma
nualer og pedal, bygget af Gunnar Fabricius 
Husted, Fredensborg. Disposition:
Hovedværk (manual I)
Gedaktpommer 16’
Principal 8’
Blokfløjte 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Terts 1 3/5’
Mixtur IV 
Trompet 8’

Pedal
Subbas 16’
Principal 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Rausquint II 
Fagot 16’
Tremulant for svelleværk. Kopler: II—I, I-P, II-P. Ma
nualomfang: C-g’”, pedalomfang: C-f. Elektronisk 
setzeranlæg. Enarmet, ophængt trakturmekanik. 
Mekanisk og elektrisk registratur. To faltebælge.

Orglet er tegnet af Rolf Graae i samarbejde med 
orgelbyggeriet. Hovedværk, svelleværk og spil
lebord er samlet i ét hus ved nordskibets vest
væg. Hovedværksfacaden, med piber af tinle
gering, udgøres af to ensdannede, symmetriske

pibefelter med svunget overkant; herunder er 
det andet manualværk anbragt bag en svelle- 
dørsfront. Pedalværket er opstillet ved vestfa
gets nordvæg i ét stort, todelt hus, hvis facade
felter er udformet analogt med hovedværkets. 
Pibefeltet i den vestre afdeling er trukket 46 cm 
tilbage og rummer Subbas 16’s asketræspiber i 
åben opstilling; den østre afdeling, hvor de re
sterende pedalstemmer er placeret, har pro
spektpiber af glødet kobber. Bemalingen i grå- 
blå og turkis nuancer er udført af Mogens Jør
gensen.

*Orgel (fig. 56), 1966, med 16 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby. Tegnet af Rolf Graae i sam
arbejde med orgelbyggeriet. Opstillet midt i 
sydkapellet, med nordvendt facade og spille
bord. 1994 flyttet til Nørre Nærå kirke, Odense 
amt.

†Orgler. 1) 1804, med seks stemmer, bygget af 
Johan Christian Gronenberg, København.169 
Disposition:
Manual
Principal 4 fod 
Gedagt 8 fod 
Fløte 4 fod 
Octav 2 fod 
Nasat 3 fod 
Cedetzima 1 fod

Gedagt og Fløte var oprindelig tænkt bygget af 
fyr, men efter ønske fra kirkeinspektionen blev 
alle orglets piber fremstillet af tinlegering. Kla
viaturet, af eg, havde sorte undertaster og hvide 
overtaster.170 Vindladen var af eg, med pibe
brædder af fyr, fjedre og pulpettråde af messing 
og pulpetposer af skind. Trakturanlæggets veller 
og velleramme var af fyr, medens registermeka
nikken havde veller af eg og arme og vipper af 
jern.171 De to bælge, der ydede et vindtryk på 
kun 16°, var af fyr, med lameller af eg, »dog 
kons med en fold, som er det beste for vindens 
Egalitet«. Orgelhuset og den perlemalede facade 
var af fyr og prydedes af billedskærerarbejder.172 
Facaden havde klingende piber af tinlegering.173 
Gronenberg leverede to facadeforslag, men kun

Svelleværk (manual II) 
Rørfløjte 8’
Gamba 8’
Principal 4’ 
Gedaktfløjte 4’
Rør quint 2 2/3’ 
Spilfløjte 2’
Quint 1 1/3’
Oktav 1’
Scharff II 
Obo 8’

Danmarks Kirker, Holbæk amt 227
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Fig. 55. Vraget facadeforslag til orgel, tegnet 1799 af 
orgelbygger Gronenberg (s.3394). Tegning i Lands
arkivet. - Rejected proposal for an organ case drawn in 
1799 by organ-builder Gronenberg.

den vragede tegning nr. 1, der viser et prospekt 
med tre tårne og to små harpefelter, er bevaret 
(fig. 55).174 Burman Beckers interiørskitse 1855 
(fig. 46) synes at vise, at facaden havde en mere 
massiv opbygning, uden den karakteristiske 
nedskæring på midten.175 På samtidigt, perlema- 
let fyrretræspulpitur i nordskibets andet fag.176 
Orglet har antagelig været opstillet med syd
vendt facade og bælghuset anbragt i nord.177 
Døren til pulpituret var forsynet med lås.1731806 
udvidede Gronenberg orglet med en cymbel
stjerne samt et anhangspedal.33 Det store, lavt
siddende178 pulpitur gav anledning til en del kri
tik, og man overvejede 1829 at flytte det mod 
vest for at skaffe mere dagslys til skibets østre 
ende. Placeringen i nordskibets andet fag blev 
dog bibeholdt, men i forbindelse med en repara
tion 1835 ved P.U.F. Demant, Dalum, reduce

redes pulpiturets areal til det halve, og orglet 
flyttes nærmere til nordvæggen; samtidig blev 
pulpitursiderne gjort skrå for at tilgodese lys
indfaldet fra nabo vinduerne.179 Brystningen, der 
var 1½ alen høj, blev af H.L. Johansen dekoreret 
med marmorerede fyldinger.30 Bælgene må her
efter have været anbragt under pulpituret.180 
Orglet repareredes 1850 af Jens Gregersen,181 
1855 af en unavngiven mester24 og 1867 af Knud 
Olsen,68 alle fra København.

2) 1880, oprindelig med otte stemmer, bygget 
af Knud Olsen, København; ombygget og ud
videt 1909 af dennes efterfølger, I. Starup, og 
1945 af I. Starup & Søn. Oprindelig disposi
tion:182

Manual 
Bordun 16’
Principal 8’
Gedakt 8’
Fugara 8’
Octav 4’
Fløjte 4’
Quint 2 2/3’
Octav 2’

Manualomfang: C-f”. Mekanisk aktion, sløjfevind- 
lade. Kassebælge.183

Det beskedent disponerede instrument føltes 
hurtigt for lille, og 1909 gennemførtes en ud
videlse, der gav klangen mere fylde og bragte 
den i overensstemmelse med tidens fransk-ro- 
mantiske idealer. Dispositionen omfattede her
efter 13 stemmer, to manualer og pedal:184

Manual I Pedal
Principal 8 Fod (1880) Subbas 16 Fod (1909)
Bordun 16 Fod (1880)
Fugara 8 Fod (1880)
Flüte Harmonique 8 Fod (1909)
Octav 4 Fod (1880)
Gemsehorn 4 Fod (1909)
Octav 2 Fod (1880)
Manual II
Viola di Gamba 8 Fod (1909)
Gedakt 8 Fod (1880)
Voix celeste 8 Fod (fra c’, 1909)
Fløite 4 Fod (Gedaktfløjte, 1880)
Oboe 8 Fod (1909)
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Kopler: II-I, I-P, II-P. Svelle for II. Klokkespil (indsat 
1910). Manualomfang: C-f”, pedalomfang: C-d’. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Kassebælge.

Bælgene fra 1880 var åbenbart så rigeligt dimen
sionerede, at de uden videre kunne gøre fyldest i 
det udvidede instrument. En elektrisk blæser 
med vekselstrømsmotor blev installeret 1924 i 
en lydisoleret kasse bag orglet, idet bælgenes 
trædeanordning dog bibeholdtes, så den kunne 
benyttes i tilfælde af strømsvigt.185 Manualværk
II var af pladsmæssige grunde anbragt oven på 
manualværk I, oppe under hvælvingen, hvor 
den varme luft gav anledning til stemningspro- 
blemer. Ved ombygningen 1945 blev det derfor 
flyttet ned på niveau med de øvrige værker; kas
sebælgene bag orglet blev fjernet, og en ny falte- 
bælg placeredes under podiets gulv. Samtidig 
blev orglets klangbillede ændret radikalt: de 
varme, romantiske fløjte- og strygestemmer 
forsvandt og gav plads for et antal lyse og gen
nemtrængende neobarokke registre. Disposi
tion: (16 stemmer, to manualer og pedal):186

Manual I 
Bordun 16’ (1880)
Principal 8’ (1880)
Rørfløjte 8’ (1880/1945)
Oktav 4’ (1880)
Gemsehorn 4’ (1909)
Oktav 2’ (1880)
Mixtur IV (1945)
Manual II
Quintatøn 8’ (1909/1945)
Gedaktfløjte 4’ (1880)
Blokfløjte 2’ (1945)
Terzian 1 3/5’-l 1/3’ (1945)
Oktav 1’ (1945)
Cymbel III (1945)
Obo 8’ (1909)
Svelle
Pedal
Subbas 16’ (1880)
Principal 8’ (1945)

Manualomfang: C-f”, pedalomfang: C-d’. Én fri- 
kombination. Pneumatisk aktion, sløjfevindlader for 
manualværkerne, keglevindlade for pedalværket. Fal- 
tebælg (1945).

Fig. 56. *Orgel bygget 1966 af Th. Frobenius & Co, 
Kgs. Lyngby, nu i Nørre Nærå k. Odense a. (s. 
3393). Tegnet af Rolf Graae 1964, Ole Olesen fot., i 
Musikhistorisk museum. - *Organ built by Th. Frobe
nius & Co, Kongens Lyngby in 1966, now at Nørre Nærå 
church, Odense amt. Designed by Rolf Graae.

Orglet stod på en 3 fods forhøjning i sydkapel
lets vestre fag, adskilt fra østfaget af en mur.183 
Pulpituret afgrænsedes ud mod kirkeskibet af en 
balustrade, ved hvilken et sangkor i en periode 
havde sin plads.187 Ved ombygningen 1945 be
stræbte man sig på at få lyden fra orglet bedre ud 
i kirkerummet: skillemuren blev nedrevet indtil

227*
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ca. 10 cm over podiegulvet, og i stedet opsattes 
en tremmevæg med indbyggede døre, der gav 
adgang til orgelforhøjningen. Et tilsvarende 
tremmeværk opsattes mod nord til erstatning 
for facaden fra 1880. Tremmevæggen og trem
mefacaden var tegnet af Einar Andersen, med 
forbillede i Maribo domkirkes orgelfacader.183 
Spillebordet var placeret i orgelhusets nordre 
gavl. Orglet kom i privateje 1968.188

Salmenummertavler (sml. fig. 16 og 27).
1) 1800’rnes sidste halvdel, 123x60 cm, opdelt i 
syv vandrette felter af profilerede lister, til sky- 
denumre. I øverste og midterste felt fastlimede 
plader hvorpå er malet med sort fraktur: »For 
Prædiken« og »Efter Prædiken«, sml. Rørvig (s. 
2080). Lys grå med gråblå og røde lister, hvide 
skydenumre. 1902 (jfr. fig. 27) på skibets østvæg 
mod syd, nu ved døbefonten mod nord.

2) 1900’rnes anden fjerdedel, hvide med sorte 
og røde indramningslister, med søm til numre 
af metal.

†Salmenummertavler. 1) I inventariet 1730 næv
nes en sortmalet salmetavle,26 der 1751 omtales 
som en sortmalet skrivetavle til salmers på
skrift,30 formodentlig den samme som opbeva
redes i våbenhuset 1763.33

2) 1800 anskaffedes seks nye tavler til kirkens 
numre,26 sandsynligvis de, der ses på et foto
grafi fra 1902 (sml. fig. 27). De sortmalede tav
ler, havde tunget øvre afslutning og hjertefor- 
met udsavning til ophængning, øverst malet 
med hvid antikva »Nye Numre«, til kridt, sml. 
Rørvig (s. 2080). 1862 fattedes den ene,68 mens 
de øvrige fem, fire i skibet, en i kapellet, be
nyttedes til 1928?22

3) 1855 fremstilledes to tavler med 140 num
merbrædder, der maledes samme år. Seks år se
nere lavedes nok en, denne gang med 80 num
merbrædder, og 1881 tilkom endnu to tavler.24

Præsterækketavle, fra 1966, tegnet af arkitekt 
Rolf Graae, hvidmalet møbelplade med sortma
let påskrift, udført af maler Leo Lund. Ophængt 
i kapellets nordvestligste niche.

iMaleri, 1700’rne, på lærred, Jesus i Getse- 
mane have, omtales første gang 1880 i (syd)ka- 
pellet,24 noteres sidste gang samme sted 1928?22 
Ifølge en beskrivelse fra århundredets begyn-

Fig. 57. Lysekrone nr. 1 fra 1600’rnes første halvdel, 
skænket 1657 af borgmester Jørgen Mortensen og 
Boel Hansdatter (s. 3396). LL fot. 1981. - Chandelier 
no. 1, 1600-50, donated by Mayor Jørgen Mortensen and 
Boel Hansdatter in 1657.

delse sidder Kristus i et blåligt draperi, sammen
sunken og støttet af en engel, mens en anden, i 
en gylden sky, støtter korset. Tre apostle ses i 
baggrunden. Var ophængt på kapellets østvæg.

i Relief, formentlig udført af billedhugger 
Nielsine Petersen, Nyrup.189 Af kalipasta (voks- 
behandlet gips), forestillende motiv fra Ruths 
historie.22 Skænket til kirken af frøken Møller i 
Holte, opsat 1933 i kapellets blænding, sandsyn
ligvis på dets østvæg.

Lysekroner. 1) (Fig. 57) fra 1600’rnes første 
halvdel, skænket 1657 af borgmester Jørgen 
Mortensen og hustru Boel Hansdatter (jfr. †sto- 
lestader). Kronen har 2x8 S-svungne arme 
(mindst fem arme fornyet), hver med et midtled 
bestående af en slank delfin el. fisk og i den indre 
oprulningsende et fladt, kronet profilhoved, 
øverst kvindehoveder, nederst mandshoveder, 
samt otte prydarme (en fornyet). Den rigt pro
filerede stamme af fladtrykte kugleled krones af 
1600-tallets foretrukne topfigur, en flakt ørn 
(dobbeltørn) og afsluttes forneden med en flad
trykt hængekugle med profileret knop. På hæn-
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Fig. 58-59. Lysekrone nr. 2 fra 1600’rnes første halvdel, skænket 1676 af Knud Dinesen og Tomas Gibs (s. 3397). 
LL fot. 1981. Lysekrone nr. 3 formentlig fra 1600’rne, skænket 1722 af Peter Jensen Bredal og Maria Nielsdatter 
Roeskilde (s. 3397). LL fot. 1981. - Chandelier no. 2, 1600-50, donated by Knud Dinesen and Tomas Gibs in 1676. 
Chandelier no. 3, probably 17th century, donated by Peter Jensen Bredal and Maria Nielsdatter Roeskilde in 1722.

gekuglen en tolinjet indskrift med fordybede 
versaler: »Iørgen Mortensen: Borgemester: Ny
købing: oc hans k. hvst(r)ve: Boel Hansdatter 
forerede denne crone til Nykiøbings kircke 
anno 1657«. Nært beslægtet krone i Arrild (DK. 
SJyll. s. 1277). Kronens ene arm loddes flere 
gange, første gang af Anders Glarmester 1666, 
tilsyneladende uden tilfredsstillende resultat.11 I 
inventariet 1730 bemærkes, at en arm og en pryd
arm er ødelagte, og 1805 mangler syv arme,26 
dog omtales 1823 11 arme.68 1835 blev kirkens 
tre lysekroner renoveret og havde herefter igen 
det oprindelige antal arme.190 Kronen hang 1698 
ved koret, men var 1746 flyttet ned i kirken.27 Lå 
1900 i en kiste i kirken sammen med de øvrige 
kroner og lysearme. Nu monteret med elektrisk 
lys og nye lyseskåle ved de øverste arme; hæn
ger mellem pillerne som nr. 2 fra øst.

2) (Fig. 58) fra 1600’rnes første halvdel, skæn
ket 1676 af Knud Dinesen (jfr. †klokke nr. 4) og 
Tomas Gibs, der var svogre.191 Kronen har seks 
S-svungne arme formet som to havuhyrer, der 
bider om midtleddet og inderst ved skaftet en

der i et mandshoved med hue i profil. Flade ly
seskåle. Ovenover seks flade prydarme udfor
met som S-svungne havfruer, også i profil (to 
fornyet). Det profilerede skaft med fladtrykte 
kugleled og skiveled, hvortil armene fæstes, 
krones af en flakt ørn, nu uden vinger, og har 
forneden en noget fladtrykt hængekugle med 
dobbelt løvehoved og delfinhængering. På hæn- 
gekuglen indskrift med fordybede versaler: 
»Knud Dinesen oc: Tomas Gibs gifued denne 
crone til Nykiøbings kirke 1. ianuar (nu sam
menskrevet) 1676«. Ifølge inventariet 1819 
manglede to »zirater«,30 sandsynligvis pryd
arme, der formentlig erstattedes 1835.192 Fra 
1698 nede i kirken,26 efter restaureringen 1880 
henlagt i kiste i kirken, inden 1902 ophængt i 
skibet, nu med indlagt elektrisk lys, vestligst i 
skibet.

3) (Fig. 59) sandsynligvis udført i 1600’rne, 
skænket 1722 af Peter Jensen Bredal og Maria 
Nielsdatter Roeskilde,193 med otte S-svungne 
arme og samme antal prydarme (en arm og en 
prydarm fornyet). Flade lyseskåle. Skaftet er
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Fig. 60. Lysearm nr. 1, af messing, muligvis nord
tysk, fra 1600’rnes begyndelse og på formentlig sam
tidig smedejernsarm (s. 3398). LL fot. 1981. - Cande
labrum no. 1, of brass, possibly North German work, from 
the beginning of the 17th century, probably on contempo
rary wrought-iron bracket.

piber er bevaret, mens en arm er gået tabt. Alle 
er fra før 1698, da seks lysearme nævnes i in
ventariet,27 og alle var bevaret til efter 1900, da 
de igen var ophængt forskellige steder i kirken.

1) (Fig. 60) 1600’rnes begyndelse, muligvis 
nordtysk arbejde, med formodentlig samtidig 
smedejernsarm fæstet i væggen. S-formet arm 
med graverede akantusblade endende i delfin- 
agtigt hoved med spillende tunge, havuhyre og 
masker i profil, også med udstikkende tunger i 
de to sving, nært beslægtet med lysearme i Fal
ling (DK. Århus s. 2734) og i kirken i Trave- 
münde, nær Lübeck samt en i Husby, Uppland, 
Sverige.195 Den fæstes til smedejernet ved en 
bred ring, der omslutter en jerntap. Den for
holdsvis sjældne arm af smedejern, der fungerer 
som et ekstra led, har kraftige vægjern og ud
smykkes med volutranker og spiraler, tilsva
rende i S. Peder i Næstved (DK. Præstø s. 104). 
Er sandsynligvis den lysarm, der nævnes første 
gang 1698 ved prædikestolen,27 hvor den benyt
tedes indtil 1869, da to bevægelige lampetter op
sattes på prædikestolen.24 Jernarmen genopsat
tes ikke efter 1880, men blev oppudset og for
gyldt 1884 og henlagt under orglet, hvor Old- 
sagskommissionens repræsentant fik øje på den 
og ønskede den til Nationalmuseet.68 Hang ved 
1900’rnes begyndelse ligesom nu under buen til 
sydkapellet.

profileret med fladtrykte kugler og skiveled, har 
foroven en flakt ørn, nu med kun en vinge, og 
afsluttes forneden af en stor hængekugle med 
profileret knop. Indskrift med fordybede versa
ler på hængekuglen: »Peter Iensen Bredal: oc 
Maria Niels daatter Roeskilde hafver gifvet 
denne livse krone til Nykiøbings kircke den 24 
december anno 1722«. Beslægtede lysekroner i 
Holbæk (s. 2868 nr. 2 og 3). Allerede 1730 var 
kronens ene arm brøstfældig og ubrugelig, og 
fra 1805 savnes en pyntearm,26 begge fornyet 
1835.194 Hang 1730 midt i kirken,26 lå 1900 i kiste 
i kirken, men ophængtes inden 1902, nu østligst 
i skibet.

Lysearme. Kirken har haft usædvanlig mange 
lysearme, hvoraf fire med en pibe og en med to

Fig. 61. Lysearm nr. 2, til to lys, fra 1600’rnes be
gyndelse (s. 3399). LL fot. 1981. - Candelabrum no. 2 

for two candles, very early 17th century.
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2) (Fig. 61) fra 1600’rnes begyndelse. Hvælvet 
vægplade med knyttet hånd hvori armen er fæ
stet, med graverede akantusblade på begge sider 
af et dobbeltled og en kurvblomst i det indre 
s-sving. To lysepiber sidder på delfinsmykkede 
tværarme, mellem dem står en lille romersk sol
dat med en standart, beslægtet med en i Store 
Fuglede (s. 1631 med fig. 31). Yderst på armen, 
ved tværarmens midte, ses et ophængningshul, 
muligvis fra ophængning af †giverskjold, sva
rende til Helsingør S. Olai (DK. Frborg. s. 
218f.). Hang 1698 i skibet,27 på den midterste 
pille, til 1823,68 efter o. 1900 på skibets vestvæg. 
Nu placeret ved døbefonten, på skibets østvæg.

3) (Fig. 62) renæssancetype, skænket 1674, be
slægtet med flere andre på Sjælland: Køge S. Ni
kolaj, Stenløse og Skibinge,196 sidstnævnte med 
overensstemmelser også i de mindre detaljer. I 
Nordvestsjælland bør nævnes Tuse (s. 612 med 
fig. 36) og Grevinge (s. 2359 med fig. 43). Den 
S-svungne arm med dyrehoved og akantusblade 
har treblad i de to sving. Hvælvet vægplade med 
rund holder og indskrift med versaler langs kan
ten: »Anno Nies Xander søn 1674 (spejlvendt) 
Mette Anders datter«. Lysearmen kan måske 
være den, der fra 169827 til 184824 alene oplyste 
kapellet og repareredes 1724.28 I 1900’rnes be
gyndelse under buen ind til sydkapellet, nu op
hængt på skibets østvæg, ved siden af prædi
kestolen.

4-5) (Fig. 63) to ens lysearme, skænket 1682, 
nært beslægtet med arm i Horsens klosterkirke. 
Hvælvet vægplade med holder udformet som en 
knyttet hånd hvorunder er graveret: »DAS CID 
Huiler her 1682« for borgmester Dines Ander
sen og hustru Cathrine Jakobsdatter, forældre til 
rådmand Knud Dinesen (jfr. †klokke nr. 4).197 
S-formet arm, hvor alle slyng med bladorna
menter ender i en knop (lyseholdere fornyet). Er 
formentlig de lysearme, som fra 1698 omtales i 
koret. 1746 fortælles, at de er fastslået på bjæl
ken i koret, nok på korbuebjælkens østside, mu
ligvis for at markere en begravelse i gulvet, dog 
er begge piber (lyseholdere) borte (sml. bl.a. 
Ribe domkirke, DK. Ribe s. 501).27 1805 lå dele 
af lysearmene, pladen og stumper, i egetræski
sten i sakristiet,26 men genbrugtes tilsynela-

Fig. 62. Lysearm nr. 3, renæssancetype, skænket 1674 
af Niels Sandersen og Mette Andersdatter (s. 3399). 
LL fot. 1981. - Candelabrum no. 3, of the renaissance 
type, donated in 1614 by Niels Sandersen and Mette An
dersdatter.

dende før 1823 på knæleskamlen til brudefolket 
(s.d.).68 Benyttedes derefter i koret indtil 1880,24 
herefter i skibet, fra 1900’rnes første tiår på vest
væggen også efter 1957, blev 1993 flyttet til 
nordvæggen, nærmest koret, ved døbefonten.

Fig. 63. To ens lysearme, nr. 4 og 5, skænket 1682 
sandsynligvis af borgmester Dines Andersen og Ca
thrine Jakobsdatter, muligvis opsat i nærheden af de
res grave (s. 3399). LL fot. 1981. - Two identical cande
labra, nos. 4 and 5, donated in 1682, most likely by Mayor 
Dines Andersen and Cathrine Jakobsdatter, have possibly 
stood close to their graves.
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Fig. 64. Kirkeskib, model af orlogsskibet »Øresund« 
oprindeligt navngivet »Dr. Caroline Mathilde«, byg
get 1955 (s. 3400). LL fot. 1981. - Ship, model of the 
man-of-war »Øresund«, originally called »Queen Caroline 
Mathilde«, built 1955.

†Lysearm. 1698 omtales i inventariet en lyse
arm af hamret messing med en pibe,27 nævnes 
som sådan sidste gang 1763,33 men må have væ
ret i kirken i det mindste indtil o. 1900, da den 
beskrives i en indberetning. Armen var af drevet 
messingblik. Vægpladens ornamenter bestod af 
en bølgende stængel med cirkelrunde blade. Det 
cylindriske skaft, med skælmønster i trekantede 
felter, var monteret vandret indtil skaftringen, 
derefter opad og sluttede i en lyseskål med pro
fileret underside udsmykket som pladen, men 
også med halvrosetter. Ud fra denne beskrivelse 
kan man formode, at den har været beslægtet 
med en i Helsingør S. Olai (DK. Frborg. s. 220 
nr. 5) skænket 1764, men sandsynligvis udført i 
1600’rnes midte og tysk importarbejde.198 Fra 
169827 til 175130 ophængt på den nederste pille i 
skibet, herefter omtalt neden i kirken. Ved vort

århundredes begyndelse på skibets østvæg, 
modsat prædikestolen.

Belysningen i øvrigt består af tretten væglam
petter, »Prismelampetten« til 15 lyspærer, og 
fire små lysekroner, til seks lyspærer, fra 1957, 
tegnet af arkitekt Rolf Graae, udført af Fog & 
Mørup.

†Belysning. 1) 1862 leveredes 78 lyselampetter 
af N.P. Willumsen,68 sandsynligvis lyseholdere 
til stolegavlene, omtales sidste gang 1864.24 2) 
1899 fik kirken indlagt gasbelysning,68 nok de 
en-, to-og trearmede lampetter med matterede 
runde glaskupler på prædikestolen og skibets 
vægge (sml. fig. 27). 3) Elektrisk lys blev ind
lagt 1924, og lamper ophængtes i alle rum.22

Kirkeskib. (Fig. 64) bygget og skænket 1955 af 
P.E. Christensen, Kastrup, tremastet fuldskib, 
orlogsskibet »Øresund« (oprindeligt navngivet 
Dr. Caroline Mathilde 1766, ændret til Øresund 
1772) med to fulde kanondæk og et halvt agter 
(64 kanoner), 165 cm langt. Christian VII.s mo
nogram og navnet på agterspejlet, skibspapirer 
blev ilagt, men er nu tilsyneladende væk.199 Op
hængt ved procession 1955.200 Hænger mellem 
2. og 3. pille i skibet.

†Ligbårer. 1698 omtales i inventariet tre lig
bårer, en vel ved magt til voksne lig, en vel ved 
magt til små lig og en meget forfalden til voksne 
lig.27 1730 opregnes kun to,26 frem til 1823, da 
de nævnes sidste gang.68

Tårnur, signeret og patenteret A. Funch, Kø
benhavn 1856 (fig. 65 og 66), anskaffet 1857 for 
565 rdl.68 Værket er en ret udbredt støbejerns- 
model, 87x80 cm, højde 31 cm, der går en uge, 
har stiftgang, jernpendul (ca. 170 cm langt) og 
detantudløsning for slagværket. Opsat på en 
træstol, jfr. indskrift malet på væggen: »Igang
sat af P. Chr. Louv 1857.« Louv var Funchs 
medarbejder og senere afløser. Samme år byg
gedes nyt urhus ved klokkestokværkets syd
væg, lige bag urskiven.24 Idag drives værket 
elektrisk (Euroclock).

Rund urskive, jævngammel med værket, med 
blå bund og forgyldte visere og romertal, op
målet gentagne gange.201

†Tårnure. 1) Nævnt første gang 1662, da bl.a. 
jern til en stang, der førte fra kirkens værk og
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Fig. 65. Tårnur, anskaffet 1857 (s. 3400). NE fot. 
1994. - Tower clock, acquired 1857.

slog på den store klokke (jfr. † klokke nr. 2 ), 
blev købt fra Peder Smed. Ved synet året efter 
omtaltes nødvendigheden af et galleri med dør 
under sejerværket, hvilket sandsynligvis blev 
udført samme år, da Albert Smed betaltes for 
låsen hertil. Samtidigt genopsattes urværket ef
ter fortingning med sejermageren i Helsingør. 
Gentagne gange repareredes værket, 1670 af ur
mageren på Tuse Næs,11 mens urmager Christo
pher Sigmundus i Holbæk, der medtog urvær
ket til sit hus, fik opgaven i 1718 og derefter stod 
for dets vedligeholdelse.202 1733 udførte urma
ger Jacob Hoff reparationerne, og herefter tilsås 
uret af forskellige klejnsmede, 1735 af Jacob 
Klejnsmed og 1741 af Jens Nielsen.26 1746 om
tales sejerværket som næsten ubrugeligt, place
ret under tårnet i dåben.27 1749 besluttes at lade 
uret reparere af en klejnsmed, der var i kongens 
tjeneste i Kronprinsens regiment, og samme år 
kautionerer Tønnis Roeskilde (jfr. dåbsfad nr. 1) 
for reparationens beløb.125 1750 skrives kontrakt 
med klejnsmed Johan Christopher Berens fra 
Nykøbing, der samtidigt forpligter sig til at 
vedligeholde uret i ti år. I denne forbindelse får 
han nøgle til kirkeværksdøren,203 nok døren i 
galleriet, omtalt 1663. 1750 omtales denne op
bygning i tårnrummet som urværkets loft.125

1760 skrev sognepræst Thonebye og byfoged 
Mantix til geheimeråd, stiftsbefalingsmand 
Holger Scheel og biskop, generalkirkeinspektør 
Ludvig Harboe, at et nyt ur til kirken var nød

vendigt.204 Harboe ønskede, på egne og biskop
pens vegne, et overslag herpå, hvilket blev givet 
1764, da førnævnte Johan Christopher Berens 
og Lauridts Nielsen sammen gav tilbud på et 
nyt sejerværk. Dog betaltes Berens fremdeles 
1775 en årlig sum for vedligeholdelse af det 
gamle ur. 1783 synede Atken fra København 
kirkens ur og fandt det ubrugeligt,23 hvorefter 
det solgtes 1785.26

2) 1784, udført af klejnsmed Christen Peder
sen Smed i Nykøbing. Thomas Eichel Bartho
lin205 ansøgte 1783 til stiftamtmand og biskop, 
om tilladelse til at anskaffe et nyt urværk. Heri 
refereres et tilbud, afgivet før september 1783, 
fra Christen Pedersen Smed. Værket skulle gå 
uden at optrækkes 8 á 9 dage, slå kvarter- og 
timeslag i tårnet og i kirken. En urskive, 5 qvar- 
ter i kvadrat med behørig udstaffering og ægte 
forgyldning, opsattes på den side af tårnet, der 
vendte ind mod byen (sydsiden). En tilsvarende 
ønskedes i kirken, ½ alen i kvadrat, også med 
forgyldning og engelsk udstafferet tinskive om, 
som på de engelske stueværker. Arbejdet skulle 
være udført til påske året efter. Derudover ville 
Christen Pedersen Smed påtage sig ansvaret for 
værket i ti år. Prisen ville beløbe sig til 250 rdl.204 
Samtidigt betaltes for et urhus omtalt i regn
skaberne som en kasse af brædder til det nye ur i 
tårnet.26 I forbindelse med Colderins genopma-

Fig. 66. Tårnur, patenteret A. Funch Kjøbenhavn 
1856 (s. 3400). HS fot. 1995. - Tower clock, patented by 
A. Funch of Copenhagen 1856.
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ling og forgyldning af urskiven 1801 oplystes 
den ydre skives mål at være 16 kvadratalen.206

I inventarierne omtaltes den lille urskive inde i 
kirken første gang 1805, med to små klokker, 
»en hængende ved hver side, der ved hammeren 
røres til sang« (jfr. †slagklokker).26

1827 flyttedes tårnuret i forbindelse med ned
tagning af de to gamle klokker (jfr. †klokker nr. 
1 og nr. 2),68 hvilket kan indicere, at det tidligere 
omtalte urhus var placeret i klokkestokværket. 
1828 var en ny, formentlig udvendig, urskive 
fornøden,50 for hvilken kobbersmed Jacobsen 
(København) fik betaling 1829,30 antagelig den, 
som solgtes igen 1861.24 Ved kirkens hovedre
paration 1829 begyndte de næsten årligt tilbage
vendende istandsættelser af urværket.68 1848 be
taltes H.L. Johansen for maling og ægte for
gyldning af urskiven, og 1854 repareredes og 
genopsattes dette ur sidste gang foruden at dets 
visere blev overtrukket med kobber,24 måske 
de, der nu opbevares i urhuset.

*Lysestage (fig. 67), o. 1850, af jernblik, med 
rund skål, 12 cm i tvm., i midten lysepibe. Stod 
tidligere i urhuset, nu i NM. (inv.nr. D1226/ 
1995).

Fig. 67. Lysestage, anvendt i tårnrummet (s. 3402). 
HS fot. 1995. - Candlestick used in the tower chamber.

Klokker. 1) (Fig. 68) støbt 1786 i Frederiks
værk af Johan Frederik Classen,207 givetvis af 
kirkens to mindste gamle klokker (†klokker nr.
3 og nr. 4).33 Vægt ved støbningstidspunkt 318 
pund (158 kg.),23 tvm. 65 cm. Indskrift med re
liefversaler om halsen: »Soli deo gloria. Støbdt 
ved Fridrichs wærck anno 1786.«. På begge sider 
af indskriften borter med rocailler og planteor- 
namenter, tre lister ved overgang fra legeme til 
slagring, der delvis er slået af. Ophængt i slyn- 
gebom. 1776 nedtoges en af kirkens klokker og 
førtes til kanonværket for at omstøbes.26 To år 
senere anmodede kirkeværge Birch øvrigheden 
om at rykke general Clausen (Johan Frederik 
Classen) for en klokke til kirken. Det påpege
des, at bestillingen herpå var afgivet to år for
inden samtidigt med at Clausen fik udleveret 
kirkens to gamle klokker for at støbe den nye 
heraf. 1785 opfordres øvrigheden nok en gang 
til at rykke for klokken, og 1787 erfarede Bart
holin, at klokken var færdig;23 den fragtedes til 
Nykøbing og ophængtes samme år.26 Ringes, 
muligvis frem til 1928, fra gulvet i tårnrum
met.208

2) (Fig. 69) støbt 1828 af I. C. & H. Gamst, 
København.209 Samtidigt blev kirkens to gamle 
klokker, samlet vægt 6 skippd. og 4 lispd. (o. 
984 kg.) fragtet til støberiet (jfr. †klokker nr. 1 
og nr. 2).210 Tvm. 117 cm. Indskrift med relief
versaler om halsen: »Støbt af I. C. & H. Gamst. 
Kiøbenhavn anno 1828«. Over indskriften en 
akantusbort. Overtager muligvis den gamle, 
store klokkes (jfr. † nr. 2) funktion som slag
klokke, hammeren ved uret flyttedes 1889, er 
fremdeles bevaret ved klokke nr. 3 (fig. 70).68 
Ophængt i slyngebom.

3) 1963, støbt i England, tvm. 81 cm. Ind
skrifter med reliefversaler, om halsen: »Støbt af 
John Tayler & co. Loughborough. England« og 
på legemet: »Æren er Guds i det høje« og 
»Skænket til Nykøbing Sj. kirke af frk. Fanny 
Larsen«, ind mod klokkestolen mod nord: 
»A.D. 1963«, og ovenpå klokken:»237 Made in 
England 683«. Ophængt i slyngebom.

1955 forsynedes den største klokke med rin- 
gemaskine, »Concordia« fra Thubalka, Vejle, på 
samtidigt tømret forhøjning af stolen. Derud-
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Fig. 68. Klokke nr. 1, støbt 1786 af Johan Frederik 
Classen, Frederiksværk (s. 3402). NE fot. 1994. - Bell 
no. 1, cast by Johan Frederik Classen of Frederiksværk in 
1786.

over er to kimemaskiner monteret på den stør
ste og mellemste klokke af Thubalka, 1973.

†Klokker. Ifølge de tidligste oplysninger fra 
1662 må der have været mindst fire eller fem, 
heriblandt †messeklokkerne i spiret (s.d.). Dette 
år betaltes for ligringning såvel med de tre 
mindste som med alle klokker. En, formentlig 
ti-klokken (jfr. † nr. 3), hang 1662 i lydhullet,11 
sandsynligvis i tårnet, de andre inde i tårnet,
1736 hang tre i klokkestolen.211 Indtil 1750 førtes 
rebene gennem de tre huller i tårnhvælvet (jfr. s. 
3358), og klokkerne, de tre mindste, ringtes fra 
urværkets loft, men efter at degnen Rosendahl 
havde lavet et firkantet hul i loftet foregik ring
ningen fra kirkegulvet.125 Samme år oplyses, at 
kirkens fire klokker ringes mindst seks gange 
hver dag.30 Fremdeles 1805 betjenes tre, dvs. på 
dette tidspunkt alle kirkens klokker, fra gul
vet,26 1819 dog kun den ene.30

Fig. 69. Klokke nr. 2, støbt 1828 af I.C. & H. Gamst, 
København (s. 3402). NE fot. 1994. - Bell no. 2, cast 
by I.C. & H. Gamst of Copenhagen in 1828.

1) Middelalderlig, efter indskriftens ordlyd at 
dømme, muligvis fra slutningen af 1400’rne. 
Den latinske indskrift, bevaret i afskrift fra mid
ten af 1700’rne,212 formentlig med en blanding af 
majuskler og minuskler lyder: »Alpha (et) O. 
(....) De(us) (et) ho(mo). O rex Chr(iste), veni
cu(m) pace. Amen.«213 (Alfa og Omega. (________ )
Gud og menneske. Oh Kristus, vor konge, kom 
med fred. Amen). Det er muligvis denne, der 
1683 omtales som »anden gangs« klokken, til
syneladende kirkens næststørste.33 1722 betaltes 
Mikel Smed for en ny bøjle hertil.28 1759 fik 
anden gangs klokken ny knebel, og ved klok
kestolens reparation 1782 nedtages og genop
hænges kirkens to største klokker,26 efter at de 
to mindste var sendt til omstøbning 1777 (jfr. † 
nr. 3 og nr. 4).102 Omtales 1827 som revnet og 
bliver samme år, samtidigt med kirkens største 
klokke (jfr. † nr. 2) nedtaget til omstøbning hos
I.C. & H. Gamst, København.214
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2) Støbt 1629 af Felix Fuchs, København, med 
indskrift, bevaret i afskrifter fra 1750’erne: 
»Denne Klokke har ladt stöbe den ærlige og 
Velb. Claus Daae til Raunstrup, Danmarkes 
Raad, Befalingsmand paa Draxholm, Ofverst 
og Commissarius over Sielland, og hans Velb. 
Frue Ingeborg Parsbierg, da de over Lehnet re- 
gierede. Aus dem Fewer bin ich geflossen, Felix 
Fuchs hat mich gegossen. Ao. 1629. Nykiö- 
bing«.215 Kirkens største klokke, vægt 5 skippd. 
(793,6 kg).30 1662 benyttedes den store klokke 
som slagklokke,11 hvilket den formentlig for
blev indtil 1826, da hammeren til den store 
klokke istandsattes.68 Peder Smed betaltes for en 
stang og apell(?), der gik fra kirkens værk, og 
som slog på klokken. Se fig. 70.

Tilsyneladende var der til stadighed proble
mer med klokkens ophængning, 1663, 1667, 
1679 og 1729216 nedtages den, skaderne udbedres 
og klokken hænges op igen. Er muligvis den, 
der 1759 omtales som 12- klokken.26

Klokkerne istandsættes 1774217 og 1783 ned
tages og genophænges to af klokkerne,26 men 
herved opstår problemer - 1784 oplyses, at den 
store klokke ej kan ringes, og begge klokker 
omhænges derfor 1786.34 Omtales i inventariet 
1827 som revnet,30 nedtages samme år68 og frag
tes 1828, lige som den næststørste klokke († nr.
1), til København.30

3) Udateret, omtalt i 1750’erne som den fjerde 
klokke,215 men sikkert ældre, muligvis den 
mindste, uden indskrift. Sandsynligvis er det 
den, der omtales 1662 som den lille klokke hæn
gende i lydhullet,11 formentlig et af tårnets 
glamhuller. 1670 betales Valentin Smed for at 
nedtage den lille klokke som hænger i gavlen,218 
året efter, får Anders murermester betalt for at 
indmure et hjulnav til klokkestrengen i hvælvin
gen. Omtales første gang 1683 som ti-klok- 
ken.33 1722 hænger ti-klokken givetvis fremde
les i glamhullet, dette år tages den ned, blokken 
den hænger i fastsættes i muren, hvorefter den 
igen ophænges.28 1730 sættes en †jernlænke i ti
klokkens aksel,26 vel nok for at undgå slid på et 
vanligt reb (jfr. Røsnæs s. 1368). Efter århundre
dets midte bemærkes, at klokken længe har væ
ret ubrugelig og hænger således, at man ikke

kan komme til den.160 Nedtages 1776 og sendes, 
sammen med kirkens anden lille klokke († nr. 4) 
til omstøbning (jfr. klokke nr. 1) på kanonvær
ket i Frederiksværk.26

4) Skænket 1680, med indskrift bevaret i af
skrifter fra 1750’erne: »1680 in Aprili haver Di
nes Andersen Borgemester, Nicolai Cibs, Niels 
Andersen, Hans Jørgensen og Knud Dinesen 
Raadmænd og Morten Hansen Kirkeværger i 
Nyekiöbing ladet denne Klokke stöbe til Nye- 
kiöbings Kirke. Soli Deo gloria.«.215 Omtales 
første gang 1683 som den nye klokke,33 fra 1722 
som syv-klokken.28 1730 fik denne, ligesom ti
klokken (jfr. † nr. 3), en †jernlænke påsat akslen, 
repareredes 1756 af Lars Olesen Smed.26 1763 
beskrives den såkaldte syv-klokke som revnet 
og ubrugelig.33 Nedtages til omstøbning sam
men med den mindste klokke (jfr. † nr. 3)
1776.26

†Slagklokker. I inventariet 1819 beskrives ur
værkets to små klokker indeni kirken, »...hæn
gende en ved hver side af en liden urskive med 
viser, der ved hammeren røres til slag...«,30 
nævnes sidste gang i inventariet 1823.68

Klokkestol (fig. 71), fra 1736, af pommersk fyr, 
til tre klokker.211 Hos Thonnis Becher i Køben
havn købtes dette år pommerske fyrrebjælker 
og gullandske dobbelte bjælker.26 4 okt. genop
hængtes klokkerne i det nye klokkeværk. Al
lerede 1737, i forbindelse med ringning over sa
lig Markgrevindens lig, sandsynligvis Sophie 
Christiane af Wolfstein (†1737), dronning So-

Fig. 70. Hammer til uret, bevaret ved klokke nr. 3. 
HSfot. 1995. - Hammer for clock, preserved near bell no. 3.
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Fig. 71. Klokkestol af pommersk fyr fra 1736 med kirkens tre klokker (s. 3404). NE fot. 1994. - Bell stock of 
Pomeranian pine, 1736, with the church’s three bells.

phie Magdalenes moder, repareredes og forstær
kedes klokkeværket.30 1771 klagedes over, at 
klokkestolen, der ikke er gammel, allerede er 
grøn af fugt.23 Dele af stolen istandsattes 1782.26 
For at lette ringningen byggedes 1865 et stort 
stillads under klokkerne.24 Klokkestolen repare
redes 188068 og forhøjedes over midten 1956 for 
at give plads til ringemaskine.

†Klokkestol, nedtaget 1736, da tømrermester 
Peder Sorrensen betaltes for at nedtage de tre 
klokker og †stol.211 Diverse udgifter vidner om 
reparationer og stor slitage, specielt ved den 
store klokkes pander. 1673 var de sydligste fod
stykker og stivere under klokkeværket ganske 
forrådnet27 og 1663, 1679 samt 1729219 fornyedes 
panderne.

GRAVMINDER
†Epitafier. 1) Fra 1619, over Morten Tuesen, 
†29. marts 1618, borgmester i Nykøbing, 
Grundtvigslægtens stamfader. 1758 oplyses, at 
epitafiet var et monument af træ med forgyldt 
billedhuggerarbejde,220 og herpå var et simpelt 
og efter de tiders poesi enfoldigt og velmenende 
rim.221 Hang 1758 sandsynligvis på triumfvæg

gens sydside, og stod 1832 op ad muren, for
mentlig samme sted.

2) 0.1670, over rådmand og tolder Christen 
Sørensen, død i Nykøbing 10. april 1659.11 Født
i Tranebjerg præstegård på Samsø, tidligere råd
mand og tolder i Århus. Kom til Nykøbing, ved 
svenskernes indfald, hvor Gud bortkaldte ham

Danmarks Kirker, Holbæk amt 228
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Fig. 72. (†)Gravsten over borgmester Morten Tuesen, †1618 (s. 3406). M. Mackeprang fot. 1907. - (†)Tombstone 
of Mayor Morten Tuesen, †1618.

10. april 1659. Sort marmortavle indsat i korets 
mur på højre side af altret.59 1670 modtog Zid- 
sel, salige Christen Sørensens, tilladelse fra 
borgmester og råd til at opsætte et monument i 
kirken oven over hendes salige mands grav, be
gravet 1659, formentlig i korgulvets sydøstlige 
hjørne, der ifølge begravelsesanordningen for 
Nykøbing fra 1683 var blandt de dyreste i kir
ken.222

3) 0.1737, over Peder Jensen Schaarup, en 
ung købmand heri byen, død en af de første 
dage af marts 1737. På hans egen begæring og 
betaling blev en sten med udhuggede forgyldte 
bogstaver indmuret i væggen oven over hans 
åbne murede grav (jfr. †nr. 2), enten på korets 
vestvæg, på nordsiden af korbuen, eller dets 
nordvæg, vestligst.223

4-5) 1758 oplyses, at der også findes to andre 
epitafier på væggen, som ej er af vigtighed.59

†Mindetavle, dateret 7. marts 1779, over mor 
og barn, død henholdsvis o. 1775 i barselseng og 
1779 i sit fjerde år. På tavlen var et langt be
skrivende vers, der kendes i afskrift fra 1874. Af 
træ, med trekantgavl hvori var en spinkel peli
kan, sortmalet med hvid skrift. Epitafiet hang 
1874 i tårnet, men blev efter restaureringen 1880 
lagt under orglet i kapellet. Nævnt 1889 lige op
hængt på orgelrummets østlige væg, sidst om
talt o. 1908.35

Gravsten, fra 1800’rnes begyndelse, rødlig 
kalksten, 156x94 cm, uden spor af indskrift. I 
hjørnerne indfældede, hvide marmorrosetter, 
meget nedslidte, sml. Ugerløse og Onsbjerg (s. 
355 og s. 2712 nr. 12). Genanvendt som tærskel
sten foran våbenhuset, muligvis fra 1868, indtil 
1956, ligger nu i gulvet vest for skibets vestligste 
pille.

(†)Gravsten (fig. 72), fra 1618, over borgme
ster i Nykøbing, Morten Tvesen, †29. marts 
1618, og hustru Ingeborg Andersdatter.224 Rød 
kalksten med ortoceratitter, hvoraf kun et enkelt 
stykke er bevaret, fra stenens øverste del, dog 
ikke i fuld bredde, 47x121 cm. Tværskrift, delvis 
kendt i afskrift fra 1758,59 og randskrift med for
dybede versaler. Over randskriften er indhugget 
med versaler »Iob 19«. Randskriftens moralise
rende vers: »Jeg ved at min frelser...« omgivet af 
rulleværk, brydes af hjørnecirkler med evange
listsymboler i relief, beslægtede med tilsvarende 
på gravsten i Slangerup (DK. Frborg s. 2120 nr. 
10), dog ses, i stedet for symbolernes navne, 
»SMT« for salig Morten Tuesen. 1908 var be
varet fire brudstykker af stenen, fundet i for
skellige ejendomme i byen, slagtermester P. 
Brunchmanns gård og foran et hus i Lergra
vene, genbrugt som trappesten. Den ene er 
fremdeles i kirken, mens de tre øvrige er gået 
tabt, to, fra stenens langsider, målte hver ca.
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120x35 cm, den tredje, fra dens midte, med tre- 
sidig afslutning forneden, havde målene 87x37 
cm. 1758 lå stenen straks neden for koret, i gul
vet under Tuesens epitafium (jfr. †nr. 1), kan 
eventuelt være solgt fra kirken 183527 eller ved 
auktionen 1880. Det bevarede stykke sad før
1956 på væggen ved siden af prædikestolen, nu i 
gulvet syd for stolen.

*Gravsten. (Fig. 73) o. 1836, over Ane Larsen, 
født lensen, †29. august 1836, i sin alders 69. år. 
Hvid marmor med rosetter i hjørnerne, hvoraf 
tre er afbrudt, 44x34 cm, nu i syv brudstykker. 
Indskrift med fordybede versaler, nederst på ste
nen et opbyggeligt vers. 1957 skænket til Ods- 
herreds Museum af Sofus Jensen. Odsherreds 
Museum (inv. nr. N 1043x3 A-G).

†Gravsten. Sten, der ifølge begravelsesanord- 
ningen fra 1683 var hjemfaldne til kirken efter 20 
år, solgtes jævnligt på auktion.225 1724 købte 
Hans Birch (jfr. lukket stol nr. 2) en sten, der 
blev lagt på salig Anne, Niels Larsens, grav på 
kirkegården,28 og 1734 fornyede han Niels Lar
sens ligsten på kirkegården,26 (dvs. formentlig 
betalte den fortsatte leje for gravstedet). Lige
ledes genbrugtes tre store og to små sten, der, 
hjemfaldne til kirken, blev solgt 1726, de to små 
til Hans Birch og en af de store til Peter Bredal28 
(jfr. lysekrone nr. 3), og lagt, formentlig på de
res slægtninges grave. Ved salg af ligsten fra kir
kegården 1734 anskaffede Tønnis Roeskilde (jfr. 
dåbsfad nr. 1 og †tårnur nr. 1) sig på samme 
måde en sten til sin hustrus grav.26 Samtidigt 
betalte han for at opretholde faderens, Niels 
Tønnesen, og tre små søskendes grave. 1744 be
sværede han sig over, at kirken ville inddrage 
nogle af hans slægtninges sten, hvoraf en eller 
flere var ført til staden med skib.125 Blandt disse 
var stenen over hans salige moder, Karen, sal. 
Niels (Tønnesen) Roeskildes, begravet 1722 syd 
for kirken.28 For denne havde hendes børn givet 
et par vokslys til kirken. 1747 betalte han nok en 
gang for at bibeholde de fem ligsten, sidst 
1753.26

1801 hentede Violong Hansens enke ægte
mandens gravsten i København.34

†Gravtræ. Fra før 1663, da noget træ foran al
tret blev flyttet og gulvet efterjævnet med mur
sten.

Fig. 73. *Gravsten over Ane Larsen, †1836 (s. 3407). 
Nu i Odsherreds Museum. NE fot. 1990. - *Tomb
stone of Ane Larsen, †1836.

†Åbne murede begravelser. 1) Før 1714 var i sa
kristiet en muret begravelse, hvor præsternes lig 
plejede at nedsættes.226 Pastor Arnold Hofgaard 
søgte om, på egen bekostning, at gøre begravel- 
sesstedet tre alen bredere, til ham selv og hans 
hustru. Dette bevilgedes 1714, af biskop Worm 
og stiftsbefalingsmand Krabbe, hvis kirkens 
mur eller bygning ikke tog skade. 1744 ønskede 
pastor Hyphoff at overtage begravelsen heri. 
Hans kone (muligvis den første), en datter og en 
søn blev begravet her inden Hyphoff selv, til 
sidst ynkeligt fattig, afgik ved døden 2. aug. 
1756 og blev lagt i graven.125 Hans tredje hustru 
frasagde sig familiens gravsted 1761,166 og 1806 
oplystes, at graven siden Hyphoffs jordfæstelse, 
ikke havde været benyttet og skulle tillukkes.33 
Først 1812 blev den sløjfet og opfyldt.26

2) Fra 1737, indrettet til købmand Peder Jen
sen Schaarup, der døde en af de første dage i 
marts 1737 (jfr. †epitafium nr. 3).227 Ved den ar
kæologiske undersøgelse af korgulvet 1956-57

228*
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viste det sig, at denne, den eneste murede be
gravelse i koret, var lagt i korets nordvestre 
hjørne, umiddelbart op mod de murede bænke. 
Gravkammeret, 247x188 cm, længderetning 
øst-vest, og mere end 1 m dybt, havde helstens- 
vægge hovedsageligt af flensborgsten. Det 
havde været dækket af et fladt krydshvælv, 
hvoraf kun rester var bevaret i syd og øst. Kam
merets vægge var kalkede. En udgravning blev 
ikke foretaget.

1737 oplystes, at den åbne, murede begravelse 
skulle indrettes i koret ud i jorden med tvende 
lemme over af brædder. 1752 repareredes den 
murede grav,166 og 1756 fik lemmene nye kram
per og maledes med blyfarve.26 Schaarups grav 
omtaltes flere gange indtil 1806, da det beslutte
des at tillukke også denne åbne begravelse.33

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 74) o. 1827, 
over distriktslæge Cornelius Lind, *25. jan. 
1753, †5. marts 1825, og hustru Ingeborg Maria 
Lind, født Ache, *23. marts 1766, †2. marts 
1827, opsat af deres børn. Stele af rød sandsten 
med indfældet indskriftplade af marmor med 
fordybede versaler med rester af sort bemaling. 
Derover en lille plade, ligeledes af marmor, med 
korslagte palmegrene. Sydøst for kirken, ved 
kirkegårdsmurens sydside.

2) 0.1858. Distriktslæge i Nykøbing i 28 år, 
Eiler Andreas Kongsted, *18. aug. 1790, 
†4. marts 1858. Grå sandsten med vedbendran
ker i relief, foroven marmorkors. Cirkulært ind
skriftfelt med fordybede versaler med rester af 
sort bemaling. På kirkegården, mellem kor og 
sydkapel. Seks sten af samme type, med ved
bend og kors, alle fra 1870’erne, står langs vestre 
kirkegårdsmur.

3) 0.1861, over fire af Grundtvigslægtens 
sidste medlemmer i Nykøbing:228 De to brødre, 
urmagersvend Axel Christian Grundtvig, *15. 
april 1818, †IO. okt. 1839, kort efter at have på
begyndt sit mesterstykke, og student Lauritz 
Peder Grundtvig *8 jan. 1822, †3. febr. 1840, 
samt deres forældre Karen Grundtvig, født

Fig. 74. Kirkegårdsmonument nr. 1 over Cornelius 
Lind, †1825 og Ingeborg Maria Lind, †1827 (s. 3408). 
LL fot. 1918. - Churchyard monument no. 1, marking the 
graves of Cornelius Lind, †1825, and Ingeborg Maria 
Lind, †1827.

Kjeldberg, †24. jan. 1858, efter 44 års lykkeligt 
ægteskab i en alder af 78 år, og købmand Mor- 
then Grundtvig, †15. dec. 1861 i sit 85 år. Rød 
sandstensplade med indskrift i fordybede versa
ler, nu sortmalede. Over indskriften en indfæl
det bikube af hvid marmor. Indmuret i kirke- 
gårdsmuren nord for kirken, ud for koret.



NOTER 3409

KILDER OG HENVISNINGER.

RA. Danske Kancelli. D. 102a. Efterretninger om 
Købstederne og Amterne, indsendt i Henhold til 
Oversekretærens Skrivelse 6. april 1743. -

Rtk. 214.31. (B. (1660-79) IV; 2,15 2 ). Kommis- 
sionsakter vedk. overtilsyn ved kgl. slotte og går
de...I. Sjælland og Møn. læg: Bilag Dragsholm amt 
vedk. - LA. Pastoratsarkivet. Nykøbing Sj. - Rørvig 
pastorat. H. 0. Kirkeinspektionens arkivalier, 1559- 
1856. - Kirkergsk. for Rørvig kirke, 1645-72. - Ind
komne breve mm. 1683, 1738-1817, div. år. - Nykø
bing kirkes rgskbog 1730-1821. - Stolestadergsk. for 
Nykøbing kirke, 1685-1738, 1745-1827. - Nykøbing 
kirke. Konceptrgsk. 1767-1806, div. år. - Stiftsøvrig- 
hedsarkivet. Kirkesyn samt et brev fra biskop Worm. 
1734. - Kommune sager. Nykøbing 1737-1818. - 
D. II. Nykøbing kirkes rgsk. 1737-1819, div. år, 
1820-28, 1829-35, 1836-47, 1848-62, 1863-75, 1876- 
1883. - D. IV. Rgsk. for de under Sjællands Stiftsskri- 
vers Inspektion staaende Kirker. 1764-72.

KglBibl. Håndskriftsaml. Ledreborgske saml. 240, 
fol.

Lokalhist. arkiv, Nykøbing Sj. Rgskprotokol 1823- 
1908. - Stolestadebog for Nykøbing kirke 1836-67.

Ved embedet. Kirkeprotokol 1925-(81).
NM2. J. J. A. Worsaae 1872 (runer), K. Henry Pe

tersen og J. B. Løffler 1874 (bygning, inventar og 
gravminder), Sophus Muller, 1880 (kalkmalerier), 
M. Mackeprang 1907-1908 (inventar), 1908 (Morten 
Tuesens gravsten), usign. og udat. (efter 1918, kor- 
buekrucifiks), to usign. og udat. kladder (inventar), 
C. G. Schultz? 1929? (bygning), Egmont Lind 1944 
(kalkmalerier), N.J. Termansen 1952 (korbuekruci- 
fiks), Kirsten Weber-Andersen 1953 (inventar), Elna 
Møller 1957 (bygning), Rolf Graae 1957 (bygning, 
inventar og gravminder), Olaf Olsen 1960 (bygning, 
alterbord, vægbænke og begravelser i koret), Einar
V. Jensen 1958 (alterbordsforside og lysekroneop
hæng), Elna Møller og H. Bender 1969 (lysearme, 
kirkeskib og gravminder), Rolf Graae 1977 (kalkma
lerier), Mogens Larsen 1977 (kalkmalerier), Marie- 
Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1981 (inventar og 
gravminder), Sissel F. Plathe 1995 (kalkmalerier og 
inventar). - Peter Zeeberg har været behjælpelig med 
oversættelsen af de latinske tekster. - Historisk ind
ledning ved Aage Andersen, bygningsbeskrivelse ved 
Peter Kristiansen, kalkmalerier, inventar og grav
minder ved Sissel F. Plathe. Redaktionen afsluttet 
1995.

Tegninger. NM2. Vestgavl og præstedør, farvelagt 
opmåling ved J. B. Løfler 1874. - Akvarel af smede- 
jernslysearm ved J. B. Løffler 1874. - To planer med 
indtegnede stolestader og prædikestol, usign. udat. 
(1878?). - Plan, facader og snit ved A. Clemmensen 
o. 1879. - Restaureringsforslag ved A. Clemmensen

o. 1880. - Plan ved C. G. Schultz 1929. - Opmåling af 
buefrise ved C. G. Schultz 1929. - Ligkapel ved Rolf 
Graae 1957(?) (tryk). Norddør, skitseopmåling ved 
Rolf Graae 1957. - Fire akvareller af fund i kor og 
skib og tegning af del af Morten Tuesens gravsten 
ved Peter Linde o. 1957. - Kor, udgravningsplan ved 
Rolf Graae og Holger Schmidt 1960. - KglBibl. 2°. 
Johan Gottfred Burman Becker: Tegninger af Danske 
Kirker, Monumenter, Døbefonter, Gravstene og an
dre mærkelige Alderdomslevninger. Interiør 1855, 
nordside 1855 og sydside efter 1868.

1 DiplDan., DaRigBr. 3.rk. III, nr. 122. Det i Lunde
annalerne under 1289, jfr. Ellen Jørgensen, udg.: An
nales Danici Medii Ævi, 1920, s. 127 og Erik Kro
man, udg.: Danmarks middelalderlige annaler, 1980, 
s. 68, nævnte Nykøbing er allerede af ovennævnte 
udgivere identificeret med Nykøbing på Falster, jfr. 
også Kai Hørby: Velstands krise og tusind baghold, i 
Olaf Olsen (red.): Gyldendal og Politikens Dan
markshistorie bd. 5, 1989, s. 155-59. Arild Huitfeldts 
oplysning i Danmarks Riges Krønike, Chronologia 
II, 1601, s. 11 under 1290 kan ikke verificeres.
2 Ole Strandgård: På sporet af det ældste Nykøbing, i 
alle tiders Odsherred 1988, s. 25-28. Jfr. note 5, speci
elt s. 8-10. Niels-Knud Liebgott, Jørgen Steen Jensen 
(red.): Danmarks middelalderlige skattefund ca. 
1050- ca. 1550 bd. II, 1992, s. 42, nr. 105.
3 Erik Kroman, udg.: Danmarks gamle Købstadlov
givning III, 1955, s. 319, nr. 1.
4 RA. Kommissionsakter vedr. overtilsyn med kgl. 
slotte og gårde. I. Sjælland og Møn.
5 Jørgen Ganshorn: Nykøbing på Sjælland - et bidrag 
til byens udviklingshistorie, i alle tiders Odsherred
1991, s. 7-34.
6 Roskildebispens jordebog, s. 161.
7 Repert. nr. 1215.
8 Repert. nr. 7432. Se ÅrbHolbæk 1911, s. 135-36.
9 P.F. Suhm, udg. : Samlinger til den danske Historie 
II, 1, 1781, s. 132. ActaPont. VI, s. 438, nr. 4990. 
S. 2119.
10 KancBrevb. 1634. 12. juni og 3. juli.
11 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Rgsk. for Rørvig kirke 1645-72.
12 Jfr. note 30. Kronens Skøder V, 130-131. Jfr. også 
note 31, specielt s. 4-8.
13 Jfr. note 31, specielt s. 6.
14 P.F. Suhm, udg.: Samlinger til den danske Historie
II, 1, 1781, s. 132.
15 Jfr. noterne 28 og 107. RA. DaKanc. A 28. LA. 
Sjællands bispearkiv. Indkomne sager. Ods herred 
1728-49, 1750-59. Kronens Skøder III, s. 262-263.
16 LA. Holbæk amts Provsti. Synsforretn. 1808-23.
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17 Sognepræsten ved Nykøbing og Højby kirker, 
Hans Thoneby, meddeler 1755 i en beskrivelse af kir
ken, at den på dette tidspunkt ikke havde noget navn, 
men af gamle dokumenter kan det ses, at den har 
været konsekreret S. Anna, og altret blev kaldt Anna 
alter, jfr. note 122. Den første oplysning kan ikke 
verificeres.
18 Repert. nr. 10784.
19 G. Knudsen: Om Præstegaarden i Nykøbing, i 
ÅrbHolbæk 1911, s. 134-42.
20 Af de 206 mønter var de 137 danske, fra kong 
Abels tid, o. 1250 til Frederik IX, 1 øre 1956. Næsten 
alle mellemliggende konger var repræsenteret. Des
uden 40 mønter fra Mecklenborg, samt et stort ud
valg af mønter fra nordtyske byer. NM6 fundprot. 
nr. 2519. Jørgen Steen Jensen: Mønter fra kirkegul
vene i det gamle Holbæk amt, i ÅrbHolbæk 1976, s. 
118f. Endvidere indgik 1972 tre mønter fra Erik Men
veds tid, som skulle være fundet ved kirken 1930. 
NM6 fundprot. nr. 3214.
21 Jfr. noterne 24 og 68. Der udbetaltes 1882 en sum 
penge for planering af den nye kirkegård, som dog 
først blev taget i brug 1892.
22 Ved embedet. Kirkeprot. 1925-(81). (Udat. inven
tarium, form. 1928).
23 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ny
købing 1760-96.
24 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Nykøbing kirkes rgsk. 
1848-83.
23 Jfr. note 28. Fungerede som udgang til skolen. Hul
let er dog senere blevet lukket, for passagen genåb
nedes 1980, i forbindelse med indretningen af kirke
kontor.
26 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Nykøbing kirkes Rgskbog 1730-1821.
27 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Korrespondance 1559-1789, 1790-1856.
28 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1719-31. Rgsk. for 
kgl. kirker.
29 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ny
købing 1737-59.
30 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Nykøbing kirkes rgsk. 
1737-1819 div. år, 1820-1847.
31 Jørgen Ganshorn: Om museumsbygningen i Ny
købing, i alle tiders Odsherred 1987.
32 Jfr. noterne 26 og 30.
33 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Indkomne breve mm. 1683, 1738-1817, div. år.
34 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Nykøbing kirke Konceptrgsk. 1767-1806 div. år.
35 RA. Kultusmin. 1. D. Journalsager 1848-1916.
36 Nichen sidder 65 cm over gulvet, måler 38 cm i 
højden, 28 cm i bredden og er 29 cm dyb.
37 Nicherne sidder hhv. 57 og 60 cm over gulvet, 40 
cm og 35 cm høje, 34 cm og 35 cm brede, samt 31 cm 
og 30 cm dybe.

38 Stenmål: Skib, nedre dele 25½x13x8½ cm, 10 skifter 
= 97 cm. Skib, triumfgavl 27x13-14 x8-9 cm, 10 skif
ter = 102 cm. Kor, taggavl 28 xl1x8-9 cm, 10 skifter =
110 cm.
39 Et rundet led ses på Løfflers tegning fra 1874. Ifølge 
Elna Møller 1957, er dette rundede led afhugget af 
Andreas Clemmensen i forbindelse med tilmuringen 
1880.
40 Beskrevet af J.J.A. Worsaae ved besøg i kirken 
11. juni 1872. Nu i NM2, inv.nr. D923. Teksten er 
ikke tydet.
41 Det midterste vindue måler indvendig 205 cm i 
højden og 46 cm i bredden. Lysningshøjden er 142 
cm.
42 Vinduet måler indvendig 156 cm i højden og 61 cm 
i bredden. Lysningsmål 108x29 cm.
43 Højden udgør mindst 270 cm, bredden 90 cm.
44 Nicherne er ca. 45 cm brede, 55 cm høje og sidder
140 cm over gulvet.
45 Hvælvet minder i sin form om hvælvene i Højby 
kirke, som er sat til slutningen af 1300’rne (s. 2128f).
46 Denne form for trappegavle, med mange små tin
der, er karakteristisk for tiden omkring 1400, sml. 
skibets taggavle på Højby kirke (s. 2129f).
47 Stenmål 27x12,5x9 cm, 10 skifter = 104 cm.
48 RA. C 52. 1697. Indb. om købstadskirkernes til
stand, jfr. også note 27.
49 Skønt den arkitektoniske detaljering ikke tåler 
sammenligning, og der ingen sammenhæng er i tid, 
er den nærmeste parallel tårnet på S. Nicolai kirke i 
Køge (DK. Kbh. Amt s. 173f.), med forbilleder i 
Pommern, formentlig i kraft af byens status som sø
købstad.
50 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti: 1824-36, 
1831-44, 1844-1861, 1862-75. Synsforretningsprot.
51 Den manglende blænding i den yderste kamtak, 
den højtliggende fodlinie, samt de vandret falsede 
blændinger udgør en meget karakteristisk gavltype i 
store dele af det nordvestlige Sjælland.
52 Stenmål 26-27x12,5-14x9 cm. 10 skifter = 105 cm. 
Fugningen er omhyggeligt udført, indtrykket for
oven.
53 Bl.a. tårngavlene på Strø kirke (DK. Frborg. s. 
1484f). Se også Peter Kristiansen: En gruppe nord
sjællandske blændingsgavle, i Bygningsarkæologiske 
Studier 1986, s. 21-29.
54 Nicherne sidder mellem 55 og 60 cm over gulvet 
og varierer i højden fra 287 cm i vestvæggen til ca. 
360 cm i syd- og østvæggen.
55 Stenmål 29x13½x8½-9 cm, 10 skifter = 109 cm.
56 Jfr. note 27 samt opmålinger før restaurering.
57 Nicherne sidder 40 cm over gulvet, 55 cm høje, 63 
cm brede og 40 cm dybe.
58 Ca. 60 cm bred. Toppen af stikket sidder 162 cm 
over gulvet.
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Fig. 75. Skibets gamle vestgavl, jfr. fig. 10. M. Ma- 
ckeprang fot. 1918. - The former west gable of the nave.

59 LA. bispearkivet. 1758-59 Hist. efterretn. til Hofm- 
Fund.
60 Jfr. noterne 26 og 28.
61 Jfr. noterne 24, 27 og 50.
62 Jfr. noterne 26 og 30.
63 Jfr. note 24. Jfr. f.eks. Århus Domkirke, DK. År
hus s. 337.
64 Typen kendes i Holbæk amt fra kirkerne i Butterup 
(s. 64), Svinninge (s. 716), Særslev (s. 1694f.) og 
Tveje Merløse (s. 2973), samt det nærliggende Næs
holm Voldsted (Ods hrd.).
65 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kirkesyn samt et brev 
fra biskop Worm. 1734.
66 Jfr. noterne 27 og 50.
67 Jfr. note 28. Endvidere blev der forbrugt 300 mur
sten til smeltegruben og blyet blev smeltet over 12 
læs brænde.
68 Lokalhistorisk arkiv, Nykøbing Sj. Rgskprot. 
1823-1908. Nykøbing kirke.
69 Nykøbing og Rørvig sognes Kirkehilsen. April 
1958.
70 Nykøbing og Rørvig sognes Kirkehilsen. Juni 1961.
71 Ialt 71 fragmenter af rudeglas. NM2, inv.nr. D224/ 
1957-D225/1957. Se endvidere Olaf Olsen: Kirkegul
vet som arkæologisk arbejdsmark, NMArb. 1958.
72 Den ret usædvanlige måde, hvorpå blomsternes 
kronblade og blade snor sig om stænglerne kan også

iagttages på hvælvdekorationen i S. Birgittes kapel i 
Roskilde Domkirke (DK. Kbh. Amt s. 1602 med fig. 
278) og i S. Marie kloster i Helsingør (Danske Kalk
malerier bd. 6, s. 137f.), dog uden nærmere stilistisk 
sammenhæng.
73 Umiddelbart er det svært at afgøre, om det er 
djævlen eller en vildmand. Hvis det er djævlen, 
mangler han bl.a. horn i panden, ansigter eller ma
sker på kroppen og hov eller fuglefod. Kun hele fi
gurens mørke farve og ansigtets profil indicerer det 
onde. Et analogt tilfælde ses i Højby, her dog en 
kvinde (s. 2147 med fig. 34).
74 Af Sophus Muller gengivet som: »Et tuam ipsius 
animã pertrãs(ibit) gla(diu??) Ut (rev)elentur ex mul
tis cordilus cogitationes.« Formentlig er bogstaverne 
i parentes Sophus Mullers supplering af teksten, 
nemlig (ibit) og den svært læselige (diu?? muligvis 
diuen). Da disse tilskrivninger ikke stemmer overens 
med Vulgata formodes en forkert tolkning. I teksten 
citeret efter Vulgata.
75 Olaf Hellvik formodede, at det var Jomfru Maria 
med barnet, men da den unge moder oftest er gen
givet som jomfru med utildækket hår, er det næppe 
sandsynligt.
76 Se Karl Kunstle: Ikonographie der christlichen 
Kunst, Freiburg im Breisgau 1928, s. 642f. Emnet er 
også behandlet af Ulla Haastrup, red. Danske Kalk
malerier bd. 5, s. 15, 44f. og bd. 6, s. 34, 43 og 52f.
77 Sognepræst E. Kragh-Schwartz: Nykøbing Kirkes 
restaurering i tekst og billeder, i Nykøbing og Rørvig 
sogns Kirkehilsen, juni 1957, s. 4.
78 Der kendes flere dommedagsfremstillinger med 
Kristus i mandorla og Maria knælende fra Isefjords
værkstedet, i Holbæk amt i Sdr. Asmindrup (s. 187), 
Tuse (s. 600) og Mørkøv (s. 785), dog tilsyneladende 
ingen steder i korets østhvælv.
79 Indleveret til NM 1957, inv. nr. D214/1957-D223/ 
1957; stjert af brændt ler, fragment af halvmånefor- 
met messingbeslag, to knappenåle af messing, to snø
remaller af sølv, fragment af firsidet jernspænde, 
fragment af messingknap, tre glasperler, spillebrik af 
træ (tårn?), metalslagger. Derudover flere genstande 
på Odsherreds Museum, bl.a. fingerbøl, alle gen
stande registreret under inv. nr. OHM 1425.
O. Olsen, Kirkegulvet som arkæologisk arbejdsmark 
i NMArb. 1958, s. 17f. specielt s. 28.
80 S. 636, 717 med fig. 7-8, s. 1424 med fig. 18 og 
s. 1747 med fig. 42.
81 I indb. 1907, tilføjelser til herredsbeskrivelsen 
1907-08, er noteret, at efter det søndre felts sidste ord 
var malet: «NVM: 21», nok en fejllæsning for IVM: 
21, (4. Mos., 21,9), der kan skelnes på et fotografi, 
sandsynligvis samtidigt med indberetningen.
82 Sammenstillingen af de tre motiver kendes fra Lu
cas Cranachs Wittenberg-alter fra 1547, jfr. Sigrid 
Christie: Tema og program i den gammellutherske
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Fig. 76a-c. Alterbordsforsidens felter, sml. fig. 29. Abraham ofrer Isak, Opstandelsen og Kobberslangen i 
ørkenen, maleri fra o. 1650, efter restaurering 1957 (s. 3372). Ejnar V. Jensen fot. 1957. - Panels of the altar frontal, 
cf. fig. 29. The Sacrifice of Isaac, the Resurrection and the Brazen Serpent in the Desert, painting c. 1650.

ikonografi, i Fra Sankt Olav til Martin Luther, Oslo 
1975, s. 207, fig. 2. Tilsvarende program, men med 
Kristus på korset i midterfeltet, ofte gengivet i ældre 
luthersk billedkunst, er malet i Svinninge, Tømme- 
rup og Bregninge, alle fra o. 1580, mens den samti
dige forside i Kundby har Opstandelsen og Noli me 
tangere i stedet for Korsfæstelsen og Kobberslangen. 
Sammenstillingen kendes fra Biblia pauperum, jfr. 
Sigrid Christie: Den lutherske ikonografi i Norge 
inntil 1800, bd. 1, Oslo 1973, s. 163.
83 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede. Med særlig henblik på 
de grafiske forbilleder, 1961, s. 248, 285. Den i tek
sten omtalte Liber Genesis fra 1616 i KglBibl. er p.t. 
forlagt, men stikket findes i Kobberstiksamlingens 
ukomplette serie.
84 Garde s. 246. Merian kopierer, med små ændrin
ger, Crispin de Pas den ældre og den yngre.
85 Garde s. 235-236. Begge findes på KglBibl. Nic. 
Helduaderus, Historiarum Sacrum Encolpodion, 
1634.
86 Jfr. note 22. Denne fortegnelse over kirkens løsøre 
er ikke dateret, men skrevet på kirkeprotokollens før
ste sider, påbegyndt 1925, og indeholder årstal frem 
til 1927. Oplysninger om genstandes placering og an
skaffelsestidspunkt er i flere tilfælde i strid med infor
mationer andet steds, eksempelvis optræder her flere 
inventardele, der fra 1918 var deponeret på Odsher
reds Museum. Vi må derfor formode, at denne in
ventarieliste delvis er en afskrift af en tidligere med 
talrige senere tilføjelser, men uden kritisk vurdering.

87 Odsherreds Museum, (inv. nr. 1219B-C): »Laant 
fra Kirken:........2 Stk. af det gamle Alter?.............«
88 Jfr. noterne 33 og 173.
89 Jfr. noterne 24 og 68.
90 I rapporten omtalt som blå smalte, hvilket ikke er 
sandsynligt, da dette farvestof først senere bliver be
nyttet, mere sandsynligt azurit.
91 Odsherrreds Museum (inv. nr. 1219). Jfr. avisarti
kel i Holbæk Amtstidende, 20. juli 1946.
92 Jfr. noterne 26 og 30.
93 Jfr. noterne 24 og 68.
94 Jfr. noterne 30 og 50. Året forinden havde man 
bemærket, at altertavlen med et maleri behøvede re
staurering, jfr. note 27.
95 Maleriet udlånt til særudstilling på Sorø Museum
1992. Udstillingskatalog; 1792 Lucie Ingemann, f. 
Mandix 1992 - mennesket og maleren -. kat. nr. 56.
96 Mynster: Visitatsdagbøger. Bd 2, s. 82.
97 Jfr. note 68. Ved denne anledning må mere end det 
rundbuede maleri være taget ud af tavlen, da det nye 
maleri både er højere og næsten dobbelt så bredt som 
det tidligere. Formodentlig er man blevet nødt til 
både at udtage postamentmaleriet og muligvis to 
med motiver overmalede oprindelige skriftfelter, 
hvoraf kun det ene er bevaret.
98 Jfr. noterne 24 og 68.
99 Jfr. noterne 24 og 68.
100 Jfr. noterne 22 og 24.
101 Jfr. note 11. Det praktiske blev betroet Nicolai 
Gips Raadmand, der af kirken fik udbetalt 21 dl. 6 sk.
102 Jfr. noterne 23 og 26.
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103 Af Mackeprang 1907 læst som C el. G og I el. J 
over 61.
104 Venligst oplyst af mag. art. Hanne Frøsig Dal- 
gaard. Max Heöden: Handwörterbuch der Textil- 
kunde, Stuttgart 1904, s. 223f.
105 Jfr. note 27. Giveren må i mellemtiden være afgået 
ved døden, da han her omtales som salig.
106 Odsherreds Museum, uden nr.
107 LA. Bispearkivet. Ods h. 1728-1820.
108 Registrering af navnestempler gennem 100 år for 
arbejder af ædle metaller 1893-1993. Ædelmetalkon
trollen 1993, s. 10.
109 Den tilladte minimumslødighed for sølv ifølge 
»Lov angaaende Stempling af Arbejder, forfærdigede 
af Guld eller Sølv« af 5. april 1888. Se Laurits Grün: 
Danske Guld- og Sølvsmedes Stempler og Mærker, 
1943, s. 12.
110 Kalken, 20 cm høj, er under bunden stemplet Just,
93 %, 508901, disken, tvm. 16 cm, under bunden 
stemplet Just, Danmark, 2540, støbt tin og 97%, 
mens oblatæsken, højde 4,5 cm, tvm. 9 cm, cylin
drisk med svagt hvælvet låg, er stemplet Just, Dan
mark, 93% Tin og 2660.
111 Jfr. noterne 30, 33 og 68.
112 Bendt Gammeltoft-Hansen: Den nordiske kirke
klokkes historie - fra Hedeby til forstadskirke -, i 
Arv og Eje 1983-84, s. 47.
113 Jfr. note 151, specielt s. 116.
114 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 2, 382, 412, dateret 
til overgangstiden.
115 Sammenlignet med andre eksportfonte adskiller 
Nykøbingfonten sig ved at have vulsten nederst på 
skaftet, hvilket må skyldes en senere opbygning. Jfr. 
Mackeprang: Døbefonte s. 379f.
116 Jfr. noterne 24 og 68.
117 Jfr. note 26. Et messingfad optræder i inventari
erne første gang 1730. 1752 gav Madam Tønder to 
damaskhåndklæder til dåben.
118 Broder til Marie Nielsdatter Roeskilde, giver af 
lysekrone nr. 3.
119 LA. Nykøbing-Rørvig B. 1676-1860. Sognepræ
stens korrespondance mm.
120 Jfr. noterne 24 og 68.
121 De to evangelister blev stjålet fra kirken somme
ren 1971, kopieret efter foto af billedskærer Thorvald 
Petersen i Odense og genopstillet marts 1973. Breve 
ved embedet.
122 KglBibl. Håndskrifter. Ledreborgske saml. 240, 
fol.
123 Jfr. noterne 26 og 30.
124 Jfr. note 30. Overslag året før, jfr. note 27.
125 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ny
købing 1737-59 og LA. bispearkivet. Ods hrd. 1728- 
1820.
126 Jfr. noterne 26 og 107.
127 LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva

lier. Stolestadergsk. Nykøbing kirke. 1685-1738, 
1745-1827.
128 1827 oplyses, at stolen med tre sæder udfor den 
øverste pille, mellem nr. 2 og 3, var uden nummer, 
og i stol nr. 7, ud for den midterste pille, var 2 sæder, 
jfr. note 127.
129 Jfr. noterne 27 og 30.
130 LA. Pastoratsarkivet Kirkeinspektionens arkiva
lier. Nykøbing kirke 1767-1806, div. år.
131 Jfr. note 127 og Stolestadebog for Nykøbing Sj. 
kirke, 1836-67. Lokalhist. arkiv, Nykøbing Sj. Gen
nem hele perioden synes der at være flere pladser end 
beboere i byen, hvorved et variabelt antal sæder, både 
dyre og billige, står ledige. Se i øvrigt om byens ind
byggertal og økonomiske vilkår, jfr. note 5, specielt 
s. 16-20.
132 Jfr. note 27. Ifølge stolestadeanordning 26. marts 
1698.
133 Formentlig en sammenblanding af Arild Huitfeld 
og Herman Juel.
134 F. L. Grundtvig: Den grundtvigske Slægts Oprin
delse, i Den danske Højskole, 4. Aarg., 1904, s. 233- 
256, specielt s. 239 og 243.
135 Også denne stol havde tidligere været arvelig, hø
rende til Jens Jørgensens gård, nok en søn af omtalte 
Jørgen Mortensen.
136 Jfr. note 34. Fortegnelse over Nÿekiöbings Kirkes 
Stoele og Stolestader for 1801, 1805.
137 Jfr. note 130.
138 1801 var 14 ud af 36 stader i kapellet udlejet, i 1805 
kun 6 stader.
139 Stolestadebog for Nykøbing Sj. kirke, 1836-67. 
Lokalhist. arkiv, Nykøbing Sj.
140 Jfr. note 127. Tilsyneladende er der her ikke blevet 
bygget en lukket stol, da den ikke nævnes senere.
141 Jfr. note 26 og 125, i sidstnævnte kilde skrives hans 
navn Cornet Milandt.
142 Jfr. noterne 30 og 127.
143 Jfr. note 34. Fortegnelse over Nÿekiöbing Kirkes 
Stoele og Stolestader 1801, 1805, derudover Stolesta
debog, 1836-67, jfr. note 139.
144 Jfr. noterne 30 og 127.
145 Jfr. noterne 30 og 127. Aschlund er i sidstnævnte 
kilde omtalt som kammerråd.
146 Jfr. noterne 23, 33 og 127. Mantix tilbød at betale 
halvdelen af omkostningerne ved stolens opførelse,
20 rdl.
147 Jfr. noterne 30 og 127.
148 Stolestadebog for Nykøbing Sj. kirke, 1836-67. 
Lokalhist. arkiv, Nykøbing Sj.
149 Jfr. note 27. 6 stk. gode låse med nøgler købes 
1834. I inventariet 1880, jfr. note 24, udgår 7 nøgler, 
da kirken ikke længere har stole med døre.
150 Kaptajn Holstein, der betalte skiferpladen til al
terudsmykningen 1880, havde et stade heri 1860-67.
151 Skriftestoles udformning og brug se Erik Skov:
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Fig. 77. Detalje af korbuekrucifiks (s. 3373) inden re
staurering, sml. fig. 30. Ældre foto i NM2. - Detail of 
the chancel arch crucifix prior to restoration, cf fig. 30.

Skriftemål og Skriftestol, i Kirkens bygning og brug, 
studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 109-124.
152 Jfr. note 151.
153 Jfr. note 125. Som baggrund for ønske om to skrif
testole skal bemærkes, at Hyphoff ordineredes sogne
præst i Nykøbing Sjælland 1722, blev senere stifts
præst og 1748 provst. Allerede 1692 og 1696 omtales 
en kapellan (jfr. kapellanens †stol) og 1730 var der en 
(unavngiven) kapellan i embedet, jfr. note 26, men 
tilsyneladende er det først, efter at Hyphoff er blevet 
provst 1748, at der 1750 blev behov for to skriftestole, 
en til provsten, den anden til kapellanen, der i et brev 
fra Rosendahl, hedder Hr. Thaarup. Wiberg: Præste- 
hist. nævner ingen kapellan, men embedet må imid
lertid have eksisteret, både inden reformationen (jfr. 
historik) og efter, i det mindste mellem o. 1690 og 
1750, da kapellanen nævnes i kilderne.
154 Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie, 
1899, fotografisk genoptryk 1991, s. 74 fortæller om 
stridighederne mellem provst Hyphoff, kapellanen 
og degnen Rosendahl.
155 Peder Hersleb er biskop over Sjælland stift 1737- 
1757, men fra 1748 får han adjungeret sin svigersøn, 
Ludvig Harboe, der 1757 bliver hans efterfølger i em
bedet.

156 Jfr. noterne 26 og 30.
157 Muligvis svarende til Kisserup (DK. Kbh. Amt s. 
870).
158 Jfr. note 155.
159 Jfr. noterne 27 og 30.
160 NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til 
Thurah og Hofman. 1755 og 1773. I—II.
161 Jfr. noterne 59 og 160.
162 F. L. Grundtvig: Den grundtvigske Slægts Oprin
delse, i Den danske Højskole, 4. Aarg., 1904, s. 233- 
256, specielt s. 239.
163 Jfr. note 24. Nykøbing skole fik 1843 nye og bedre 
forhold, se også note 31, specielt s. 4-8.
164 Jfr. note 24. I dette inventarium omtales skibet og 
kapellet som selve kirken.
165 Holbæk Amts Venstreblad 11. nov. 1978.
166 Jfr. noterne 26 og 30.
167 Jfr. noterne 22 og 24.
168 LA. Stiftsøvrighedsarkivet D.IV. Rgsk. for de un
der Sjællands Stiftsskriveres Inspektion staaende Kir
ker. 1764-72.
169 Orgel- og instrumentbyggeren Johan Christian 
Gronenberg (født o. 1750 i Danzig, †1826 i Køben
havn) havde øjensynlig ikke tidligere bygget noget 
orgel på egen hånd, eftersom hans referencer ude
lukkende skriver sig til reparationsarbejder; man har 
ikke kendskab til andre orgler fra hans værksted. Jfr. 
Dorthe Falcon Møller: Danske Instrumentbyggere 
1770-1850, 1983, s. 163f., 312, 316.
170 Jfr. note 24. 1850 belægges overtasterne med hvidt 
træ.
171 Veller: drejelige, endehængslede stokke eller stæn
ger, der indgår i orglets mekaniske anlæg; en serie 
veller, f.eks. én for hver af klaviaturets toner, kan 
samles i en stabil rammeanordning, kaldet velleram- 
men.
172 Jfr. note 173. Prisen for orgel og pulpitur var 780 
rdl.
173 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ny
købing 1797-1818.
174 Jfr. note 173, bilag hertil.
175 Burman Beckers skitse er dateret 27. juni 1855, 
dvs. efter pulpiturombygningen 1835. Skitsen er på 
flere punkter fejlagtig, og den kan ikke betragtes som 
noget sikkert vidnesbyrd om facadeudformningen.
176 Jfr. note 173. Pulpituret var 7 alen bredt og 5 alen 
dybt; jfr. note 30, ved væggen optog det dog en 
bredde på 9 alen, velsagtens på grund af trappen. 
Orglet synes at have været rigeligt dimensioneret i 
forhold til stemmernes antal og art. 1827 foreslås det, 
med det formål at skaffe mere dagslys til kirkerum
met, at beskære orglet (dvs. orgelfacaden?), der »sy
nes større end nødvendigt«.
177 Jfr. note 173. Bælghuset var af brædder. Jfr. note 
33. Pulpituret, rækværket og trappen, der lige som 
malerarbejdet hørte under Gronenbergs entreprise,



NOTER 3415

udførtes af den stedlige tømrer Christian Lochen.
178 Spor i murværket synes at vise, at pulpituret var 
anbragt ca. 3 alen over gulvet.
179 Opmåling ved A. Clemmensen 1878. Vinduet bag 
orglet var afblændet. I forbindelse med omdannelsen 
blev pulpituret antagelig anbragt lavere, ca. 2½ alen 
over gulvniveau.
180 En bælgplacering på kirkeloftet kan udelukkes, da 
hvælvingen ikke bærer spor efter en gennembryd- 
ning til vindkanalen. Placeringen ved kirkegulvet har 
åbenbart været problematisk, eftersom bælgene i pe
rioden 1837-1860 måtte udskiftes én gang (1855) og 
repareres ni gange, jfr. noterne 24 og 30.
181 Jfr. note 24. En del af piberne måtte ved denne 
lejlighed repareres i lodningerne, hvilket tyder på at 
Gronenbergs pibemagerarbejde ikke har været fuldt 
professionelt.
182 Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
183 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv.
184 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv. I sin iver 
for at få orglet moderniseret gav kirkens organist, 
Jens Jensen Kjær, en livfuld skildring af dets tilstand: 
»Kan Arbejdet fremskyndes? Bælgene stønner og 
hvæser som en lungesyg Ko, Mekanikken rasler som 
jeg ved ikke hvad, og Stemningen er ganske hen i 
Vejret«.
185 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv. 1929 fore
tog I. Starup & Søn en grundig reparation af instru
mentet.
186 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv. Organist- 
og Kantorembederne, 5. udg. 1953. Orgelbyggeren 
begrundede den klanglige omdannelse således: »Sam
tidig med Orgelets Istandsættelse tillader jeg mig at

Fig. 78. Detalje fra sygekalk, graveret 1676 og uiden
tificeret stempel, sammenskrevet WA (s. 3379). LL 
fot. 1981. - Detail of chalice for the Sick, showing en
graved 1676, an unidentified mark, and ligature WA.

foreslaa, at Stemmernes Disposition ændres i Over
ensstemmelse med de Krav, man nu til Dags stiller til 
et Kirkeorgel. I Aarene omkring Aarhundredskiftet 
gik man, til dels som en Følge af de forbedrede tekni
ske Virkemidler, bort fra de gennem Aarhundreder 
hævdvundne Principper for Orgelbygningskunsten, 
og man fik da det saakaldte »Orkesterorgel.« I de 
sidste 10-15 Aar er imidlertid de [sid]ste Instrumen
ter, der var byggede eller udvidede med de nye Orke
sterstemmer, ført tilbage til den gamle Form, og det 
vil derfor være urigtigt og, ihvert Fald fra min Side, 
uforsvarligt, ikke at foretage en Omdisponering af 
Stemmerne, idet enkelte af disse absolut ikke hører 
hjemme i et sundt disponeret Orgel.«
187 LA. Kongelige bygningsinspektører: Albert Jensen 
1902-12. VI B. Kirkeministeriet. Kirker og præste
gårde. pk. 116. Jfr. også note 24. Gelænderet med 
drejede og stukne balustre leveredes af snedker Fred. 
Larsen. 1908 foresloges det at flytte balustraden foran 
sangkoret ca. 9’ frem.
188 Orglet er senere blevet opsplittet med henblik på 
genanvendelse i andre sammenhænge. Yderligere op
lysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Or
gelregistrant.
189 Tage Christiansen: Hof-billedhuggerinden fra Ny
rup i Odsherred. Foran Hundredaarsdagen for Niel
sine Petersens Fødsel, i Det skønne Odsherred, 1952, 
s. 29-30.
190 Jfr. noterne 50 og 68.
191 F. L. Grundtvig: Den grundtvigske Slægts Oprin
delse, i Den danske Højskole, 4. Aarg., 1904, s. 233- 
256, specielt s. 235.
192 Jfr. noterne 50 og 68.
193 Muligvis søster til Tønnes Nielsen Roeskild, giver 
af dåbsfad nr. 1.
194 Jfr. noterne 50 og 68.
195 Bau und Kunstdenkmåler der Freien und Hanse- 
stadt Lübeck, 1928, IV, 597, nr. 7 og SvK. Uppland, 
bd. V, (88) s. 557, fig. 494. Typen findes også, i tre 
varianter, i Schiffergesellschaft i Lübeck.
196 DK. Kbh. Amt s. 225, DK. Frborg. s. 2398, DK. 
Præstø s. 886.
197 F. L. Grundtvig: Den grundtvigske Slægts Oprin
delse, i Den danske Højskole, 4. Aarg., 1904, s. 233- 
256, specielt s. 234f.
198 Jfr. Sigurd Erixon: Massing, Lund, optryk 1978, s. 
148.
199 Venligst oplyst af arkitekt Jes Kroman, Kirkemini
steriets konsulent i kirkeskibe, og tidl. kirkeværge 
Anders Faartoft, Nykøbing.
200 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe, s. 69f.
2111 Jfr. noterne 22, 24 og 35.
202 Jfr. noterne 27 og 28.
203 Jfr. noterne 26, 30 og 125.
204 Jfr. noterne 23 og 27.
205 Byfoged, postmester, vejer og måler i Nykøbing.
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206 Jfr. noterne 26 og 34.
207 Nyrop, C.: Om Danmarks Kirkeklokker og deres 
Støbere, 1882, s. 132.
208 Jfr. noterne 22, 26 og 125.
209 Nyrop, C.: s. 135.
210 Jfr. noterne 30 og 68. Den totale udgift i forbin
delse med den nye klokke var på 570 rbdl. og 11 sk., 
inkl. nedtagning, transport begge veje og ophæng
ning.
211 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ods 
og Skippinge hrdr. 1731-1820.
212 Jfr. noterne 122 og 226.
213 Transskription fra 1700’rnes midte: »Alpha Z O 
gudu(?) dE(?) Z H(?)o a rex CHP veni cu pace 
Amen.«
214 Jfr. noterne 30 og 68.
215 Jfr. noterne 59, 122 og 226.
216 Jfr. noterne 11, 27 og 28. 1663 og 1667 blev arbej
det udført af henholdsvis Erich Bøcher i Wiig, Jens 
Erichsen i Wiig og Valentin Smed i Nykøbing.
217 Jfr. note 27. 1774 holdtes licitation over klokkernes 
reparation. Som mindstbydende, 38 rdl., fik smed 
Christian Jacobsen, borger i Nykøbing, arbejdet. Jfr. 
note 23. Samme år indkom et underbud, fra smed 
Benth Olsen i samarbejde med møller og tømmer
mand Thule Michelsen. Jfr. note 27. Arbejdet blev 
overdraget til de sidstnævnte for 37 rdl., med an
svarlighed for arbejdet i 20 år.

218 Jfr. note 11. Navnet skrives her Wallentin Smid.
219 Jfr. noterne 11, 27 og 28.
220 Jfr. noterne 59 og 119.
221 Suppleret fra F. L. Grundtvig: Den grundtvigske 
Slægts Oprindelse, i Den danske Højskole. 4. Aarg, 
1904, s. 233f. »Her under denne Kolde Steen hviiler 
mit döde legem og been; thi Gud det saa for alle 
monne lave, at de schulle döe, og legges i Grave. Du 
fromme Læser tænch herpaa, som gaar her frem, og 
paa Graven staar, at döden fölger dig, hvor du gaar, 
hvad heller du vaager, sover eller staar. Tre börn for 
mig, i Glæden jeg fandt: Gud give min Hustrue og 5 
börn for sandt. Gudelig at leve, Christelig at döe, saa 
Komer De salig af denne Öe: Gud give os her at tæn- 
che sligt 1619.«
222 En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683, i 
ÅrbHolbæk 1907, s. 108f.
223 Jfr. noterne 26, 30 og 211.
224 F. L. Grundtvig: Den grundtvigske Slægts Oprin
delse, i Den danske Højskole. 4. Aarg, 1904, s. 242. 
223 En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683, i 
ÅrbHolbæk, 1907, s. 111.
226 LA. Stiftsprovstearkivet. Herredsbog for Ods hrd. 
1615-1808.
227 Jfr. noterne 26, 30 og 211.
228 Sophus Jensen: De sidste Grundtvigers Gravplade 
paa Nykøbing Kirkegaard, i ÅrbHolbæk, 1947, s. 
128-130.

Fig. 79. Byplan. Efter Berggreens kort 1866, rettet frem til 1894. 1:10.000. Peter Kristiansen 1995. - Town plan.



Fig. 1. Interiør set mod nord. NE fot. 1995. - Interior to the north.

SINDSYGEHOSPITALETS KIRKE 
(AMTSHOSPITALET) NYKØBING.

Amtshospitalet ligger syd for byen ved Isefjorden 
på en ca. 44 ha. grund, skrånende mod øst, og 
mod nord grænsende op til Grønnehave skov. 
Hospitalet er, ifølge lov af 20. april 1913, opført 
1913-15 efter tegning af arkitekt Kristoffer Ny
rop Varming, officielt åbnet 15. nov. 1915.1 I ad
ministrationsbygningen, bygget i dansk herre- 
gårdsstil af røde mursten, indrettedes 1915 i 
vestre fløj en kirkesal. I skoven lige nord for 
hospitalets mange bygninger opførtes et kapel 
og lighus med tilhørende kirkegård.

Indvendig fremtræder kirkerummet så godt 
som uforandret med tredelt kassetteloft, fire 
store rundbuede vinduer i østvæggen med tre 
korresponderende nicher mod vest og en alter
niche mod nord. Væggene står hvidmalede, gul
vet er af træplanker.

Inventaret er samtidigt med bygningen, og alt 
træværket er malet i to grå nuancer, på bænkene 
i en mere blågrå tone end det øvrige inventar. 
Mindre detaljer fremhævet med hvidt og for
gyldning.
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I

Fig. 2. Altersølv fra 1915, udført af T. Strøm, formentlig fra København. NE fot. 1994. - Altar plate from 1915, 
made by T. Strøm, probably in Copenhagen.

På alterbordet, af træ, hvis forside prydes af 
rosetter, står altertavlen, bestående af ramme 
med postament, storstykke, gesims og trekant
gavl. Storstykket flankeres af halvsøjler med ka
pitæler. Storfeltets maleri, Den gode hyrde, sig
neret og dateret A. Hou 1915, for Axel Hou, i 
nederste højre hjørne. Hyrden bærer rosa kjor
tel, baggrundens landskab er i douce farver og 
aftenhimlen har rosa skær. Under maleriet citat 
fra SI. 23,1 med versaler.

Altersølv, bestående af kalk, disk og alterkande, 
fra 1915. Kalken, 17 cm høj, har sekskantet fod, 
der går op til den buklede knop, hvorover er et 
lavt cylinderformet led. Herpå hviler bægeret 
med graveret monogram: kronet SNS (Sinds
sygehospital Nykøbing Sjælland). Under bun
den tre stempler: mestermærke T Ström, Kø
benhavnsmærke (19)15 og guardeinmærke for 
Christian F. Heise. Disken er 13,5 cm i tvm. 
med graveret monogram, som kalkens, på fa
nens ene side lige over for et graveret græsk 
kors. Under bunden to stempler identiske med 
kalkens, mestermærket mangler.

Alterkanden er 22 cm høj, på en lav, seks
kantet fod, hvorover er seks fladtrykte bukler, 
flad korpus med lille tud, bøjlehank og på låget 
en knop formet som fladt græsk kors. På korpus 
graveret samme monogram som på sættets øv
rige dele og under bunden ses tre stempler som 
kalkens. Ske, fra 1917, i laffet huller formet som 
et latinsk kors. Københavnsmærke (19)17 og gu
ardeinmærke for Christian F. Heise.

Alterstager, formentlig fra 1915, 41 cm høje, 
sekskantet fodstykke på fladtrykte kugler.

Alterskranke, udformet som fag med vindues- 
kryds og reliefskårne ornamenter på standerne.

Font af lyserød sandsten, 90 cm høj, placeret i 
nærheden af altret i rummets nordvestre hjørne. 
Dåbsfad og -kande (fig.2), af messing. Det flade 
fad, tvm. 50 cm., har på fanen, i fladt relief, 
graveret fire græske kors, i bunden Jesumono- 
gram. Under bunden signeret Th. Ström (jfr. 
alterkalk og -kande). Kanden er 30 cm høj og 
har på siderne graveret skønvirkeornament. 
Under bunden stemplet sammenskrevet HB og 
1519.
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Prædikestolen, indbygget i det høje panel, der 
på begge sider af altret danner små rum, i vest 
sakristiet, i øst opgangen til stolen. Den halv
cirkulære stol har i hovedfeltet reliefskårne blad- 
og blomsterornamenter med et stort latinsk 
kors i midten. Herunder indskrift med reliefver
saler: »Salige ere de, som høre Guds Ord og 
bevare det.« Sidefelt svarende til alterskrankens. 
Stolestaderne er åbne stole med reliefskårne mus
ling- og blomsterornamenter på gavlene.

Orgel, 1915, med fire stemmer, bygget af
I. Starup, København. Disposition: Principal 8 
Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, 
Flöite 4 Fod; superoktavkoppel (fra f), svelle, to 
kollektivtrin. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.2 
Bælgen er indrettet til trædning. De stumme, 
sølvbronzerede piber står opstillet i ét rundbuet 
pibefelt, flankeret af enkle dobbeltpilastre samt 
sidestykker med bladornamenter og volutter.

Pibefeltet prydes foroven af udskårne blad- og 
blomsterornamenter. På den brede, buede ge
sims ses tre vingede englehoveder. På sydpulpi
turet, med facaden hvilende på brystningens 
lige, søjlebårne midtdel; spillebordet er placeret 
i orgelhusets sydvæg.3

Kirkeskib, »Haabet«, med kanoner i tre lag, 
formentlig fremstillet af en patient.

Lysophæng, fra 1915, af smedejern med elek
triske pærer. I spiret hænger en lille klokke uden 
indskrift.

1 Architekten, 19. årg. nr. 1, 1916. K. N. Varming var 
tilsynsførende arkitekt ved Statens Sindsygehospita- 
ler 1913-32.
2 De 12 største træpiber aktiveres pneumatisk. Vind
laden er moderniseret af I. Starup & Søn (teleskoprør 
indsat); en sekundært tilføjet tremmeåbning i orgel
husets nordside reducerer svellevirkningen.
3 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.



GENSTANDE I MUSEER
BYGNINGSDELE, INVENTAR OG GRAVMINDER

Genstandene hidrører antagelig fra kirker i Holbæk 
amt; men proveniensen er ikke sikker. En række træ- 
skårne genstande, som i dag befinder sig hhv. i Nor
diska Museet, Stockholm, og i Det Nationalhistori
ske Museum på Frederiksborg, opgives alle at 
stamme fra den 1869 nedrevne kirke i Holbæk, hvis 
historiske inventar i betydeligt omfang bortauktio- 
neredes 1871 (s. 2875). Kun for en af disse genstandes 
vedkommende (bærestænger(?), formentlig fra en 
ligbåre, jfr. s. 2890) er proveniensen accepteret. Da 
vores viden om den nærmere udformning af hoved
parten af Holbæk †kirkes inventar og gravminder er 
yderst begrænset, skønnes det alligevel rimeligt at be
skrive de nævnte genstande her.

BYGNING
Vinduesoverligger (fig. 1), romansk, af rødlig gra
nit. Stenen måler nu 38x124 cm i facadeplanet 
og 23 cm i dybden. I undersiden af overliggeren 
er udhugget afdækninger til et rundbuet dob
beltvindue, hvis udvendige åbninger markeres 
af en fals og indrammes af fire indridsede cirke
ludsnit. Stenens højre ende er i øvrigt bortbrudt 
med halvering af den herværende afdækning til 
følge. Monolitte overliggere til romanske dob- 
beltvinduer, underdelt af dværgsøjler, er sjæl
dent forkommende i det hjemlige materiale og 
da oftest som glamhuller eller andre former for

Fig. 1. Overligger til dobbeltvindue, romansk, af 
granit (s. 3421). I Kalundborg og Omegns Museum. 
HJ fot. 2000. - Romanesque window lintel of granite, for 
biforium.

Fig. 2. Grønglaseret teglstensflise, o. 1575, muligvis 
fra †S. Olai kirke i Kalundborg (s. 3421). I Kalund
borg og Omegns Museum. Ulla Haastrup fot. 1968. 
- Glazed brick tile, c. 1575.

loftsåbninger.1 Overliggerens dimensioner (op
rindelig ca. 175 cm lang) overstiger dog de 
ovennævnte eksempler betydeligt.

Ifølge lokal tradition skal overliggeren 
stamme fra †S. Olai kirke i Kalundborg (s. 
3303ff.);2 men med sine usædvanlige dimensio
ner kan den vel snarere tænkes at stamme fra 
højbyens borganlæg. Kalundborg og Omegns 
Museum (u. inv.nr.).

Gulvfliser (fig. 2), o. 1575, af rødbrændt tegl, 
21x21x3 cm, på oversiden grønglaseret og med 
liljemønster samt et hjørneornament, der ved 
sammenlægning af fire fliser danner firpas. De 
fordybede linjer er frembragt ved hjælp af me
taltråd, fæstnet til en træklods med små kram
per, som har afsat regelmæssige spor. Typen er 
beslægtet med fliser af såkaldt Næstved-type,

Danmarks Kirker, Holbæk amt 229
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hvoraf et betydeligt antal, benyttet såvel til 
gulvbelægning som markering af grave, er 
fremdraget i andre sjællandske kirker. Såvel tek
nisk som motivisk (Næstved-typen har akantus- 
ornament på hjørnerne) adskiller de sig dog her
fra og er formentlig lokalt fremstillet.3 Skal hid
røre fra †S. Olai i Kalundborg og er 1909 skæn
ket til Kalundborg og Omegns Museum 
(inv.nr. 1181a-b).

INVENTAR
Maria og Johannes (fig. 3), fra senmiddelalderlig 
(†)altertavle, o. 1500. De knælende forbedere er 
levn fra en dommedagsfremstilling, hvis relief- 
skårne billeder ses at have været fæstnet med 
dyvler til bunden af et alterskab. Begge figurer 
er hulede på bagsiden, og Johannes har desuden 
tilpløkket issehul. De står nu med en slidt efter- 
middelalderlig opmaling og måler hhv. 48 og 53 
cm i højden. Nordiska Museet, Stockholm 
(inv.nr. 19807 og 19848a).

Brudstykke af en altertavlevinge(?), (fig. 6), fra 
1590’erne. Det kan henføres til en gruppe sned
kerarbejder, der i amtet bl.a. omfatter tavlerne i 
Solbjerg, Havrebjerg, Gierslev og Finderup (s.

Fig. 3. Maria og Johannes Døberen, fra (†)altertavle 
o. 1500, muligvis fra Holbæk †kirke (s. 3422). I Nor
diska Museet, Stockholm. Verner Thomsen fot. 
1992. - Mary and John the Baptist, from (†)altar-piece c. 
1500, presumably from Holbæk †church.

Fig. 4. Krucifiks o. 1500, muligvis fra Holbæk †kirke 
(s. 3423). I Nordiska Museet, Stockholm. Verner 
Thomsen fot. 1992. - Crucifix c. 1500, presumably from 
Holbæk †church.

1078, 1099, 1133 og 1166) samt i Sorø amt tav
lerne i Høve, Sørbymagle (hvor kun vingerne er 
bevaret), Gimlinge og Hyllested (DK. Sorø s. 
794, 829, 853 og 876). Af disse er det kun tavlen
i Finderup, som mangler sine storvinger. Ved 
indførslen i Nationalmuseet, oprindelig i NM3 
(inv.nr. 2550-1956), oplystes, at tavlen kom fra 
Kirke Helsinge (s. 1260f.). I øvrigt kan det ikke 
udelukkes, at vingen stammer fra et †epitafium. 
Overført til NM2 1985.

Fragment fra (†)altertavle (fig. 5), o. 1650. Brud
stykke (25x74 cm) af storfelt, som ifølge be
varede rester af indramning har haft øvre, buet 
afslutning. Fragmentet er savet ud af storfeltet 
umiddelbart under denne afslutning og viser 
øvre del af et nadverrelief med Kristus, flankeret 
af ni apostle, mens bordet og de resterende tre i 
forgrunden mangler. Kristus har været fremhæ
vet med en baldakin, hvis nedre forhæng er be
varet som flankerende draperi. Sekundært er 
Kristi og Johannes’ ansigter bortskåret ligesom 
enkelte af apostlenes arme og hænder mangler. 
Rester af kridtgrund.
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Skænket til Kalundborg og Omegns Museum 
(inv.nr. 2097) o. 1915 af dr. Thaning, Viskinge. 
Skal tidligere have tilhørt baron Lerche på Ler- 
chesminde, den nuværende Smakkerupgaard 
(Viskinge sogn).

Messehagel, 1780, af rødt fløjl med spor efter la
tinsk kors og initialerne GL og HK for Georg 
Lerche og Hedevig (von) Krogh samt årstallet 
1780. Langs kanterne har der være knipling af 
metaltråd. Sandsynligvis stammende fra en 
kirke under Lerchenborg, jfr. initialerne og den 
omstændighed, at hagelen indkom som gave fra 
gartneren sammesteds. I Kalundborg og Om
egns Museum (inv.nr. 1062).

Krucifiksfigur (fig. 4), o. 1500, 77 cm høj, med 
fremadhældende hoved med lukkede øjne og 
tornekrone, hvori er rester af indborede torne. 
Den blokagtige krop savner spydsår, mens ar
mene, der er påsat med runde tappe, har mar
kerede sener. Lille, kasseagtig udhuling og til
proppet issehul. Slidt, grågrumset karnation, 
antagelig fra 17-1800’rne; ansigtstegningen samt 
hår og skæg er sort, og der er malet en del blod; 
til lændeklædet er anvendt en mørkere rød 
farve. Nordiska Museet, Stockholm (inv.nr. 
19806).

Løse træfigurer, o. 1650, forestillende to apostle 
og en engel, muligvis fra (†)korgitter(?). 1) »Bar-

Fig. 6. Brudstykke af altertavlevinge(?) fra 1590’erne 
(s. 3422). I Nationalmuseet. LL fot. 1985 - Fragment of 
altar-piece wing(?) from the 1590s.

Fig. 5. Brudstykke af nadverrelief fra (†)altertavle o. 1650 (s. 3422). I Kalundborg og Omegns Museum. HJ fot. 
2000. - Fragment of relief showing The Last Supper from (†)altar-piece c. 1650.

229*
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Fig. 7a-c. Statuetter af engel samt apostlene Bartolomæus og Thadæus, o. 1650, muligvis fra Holbæk †kirke (s. 
3423f.). I Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Kit Weiss fot. 1992. - Statuettes of angel and the 
apostles Bartholomew and Thadeus, c. 1650, presumably from Holbæk †church.

Fig. 8a-c. Bagsider af statuetter af engel samt apostlene Bartolomæus og Thadæus, o. 1650, muligvis fra Holbæk 
†kirke (s. 3425), cf. fig.7a-c. I Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Kit Weiss fot. 1992. - Reverses 
of statuettes of angel and the apostles Bartholomew and Thadeus, c. 1650, presumably from Holbæk †church, cf. fig. 7a-c.
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tolomæus« (fig. 7b), stående med opslået bog i 
venstre hånd, mens den løftede højre fatter om 
et knivskæfte. Fodstykkets forreste halvdel med 
fødderne og navnet i fordybede versaler på for
kanten er nyere tilføjelser. Det samme gjaldt det 
knivblad, som iflg. et ældre fotografi var mon
teret i knivskæftet. På fodstykkets bagside er 
indskåret »II« (romertal).

2) »Thadæus« (fig. 7c) holder med højre hånd 
sit traditionelle attribut køllen (øvre ende er fli
get som blade), mens han med venstre hånd fat
ter om en bog. Fodstykkets forside med navnet i 
fordybede versaler er en nyere tilføjelse, der 
også omfatter højre fods tæer.

3) Engel (fig. 7a), hvis attribut (palmegren?) i 
den løftede højre hånd mangler på nær stumpen 
af en stilk.

Apostelstatuetterne er ca. 48-49 cm høje, 
mens englen måler 58 cm. Førstnævnte har væ
ret beregnet til at kunne ses fra bagsiden, jfr. 
behandlingen af hår og foldekast (fig. 8a-c), 
mens englen er flad på bagsiden og således op
rindelig har været opstillet foran en bagklæd
ning.

Alle tre figurer er nu afrensede; men har op
rindelig, iflg. rester af kridtgrund, været staf
ferede.

Testamentarisk gave o. 1905 fra greve Joa
chim Sigismund Ditlev Knuth til museet på Fre
deriksborg (inv.nr. B 1590, 1589 og 1588), hvor 
de er katalogiseret som arbejder af Lorentz Jør
gensen o. 1650 til Holbæk †kirkes gamle alter
tavle.4

Den nedrevne kirkes †altertavle og dens 
skæbne efter fjernelsen fra den gamle kirke er 
beskrevet s. 2876f., hvor det konstateres, at fi
gurerne tilsyneladende ikke kan påvises på †al- 
tertavlen. Såfremt figurerne alligevel hidrører 
fra Holbæk kirke, kan de have været en del af de 
andre inventarstykker, som bortauktioneredes 
1871 (s. 2875). Apostelstatuetterne kan således 
have kronet †korgitteret fra 1661 (s. 2882), som 
ganske vist fjernedes allerede i 1842. En eventuel 
figurudsmykning, kan dog være blevet skånet, 
således som det f.eks. kendes fra Holmens kirke 
(DK. Kbh. By 2, s. 93) og da være blandt de 
uspecificerede »figurer«, som afhændedes 1871

(s. 2875). Figurerne kan ikke skyldes Lorentz 
Jørgensen, og er i skæring og stil mere beslægtet 
med figurer på altertavlerne i Asnæs (1635) og 
Fårevejle (1641) eller døbefonten i Store Tåstrup 
(o. 1650).5

Pengetavler. 1) (Fig. 9), fra 16-1700’rne, med ud
savet rygskjold. Pengeskuffen er halvt dækket. 
Sortmalet. På rygskjoldet er med gule bogstaver 
malet: »2. Cor. 9,7«. I Odsherreds Museum (u. 
inv.nr.).

2) Antagelig fra 1800’rne. Den enkle tavle be
står af en skuffe med yngre sortlakeret håndtag.
I Odsherreds Museum (inv.nr. H 1006).

Pengebøsser. To ens bøsser (fig. 43), fra 1800’rne, 
med pengetragt i låget og bøjle til fastgørelse på 
væg. Af blik, højde 17,5 cm. Den ene har hjerte- 
formet, muligvis yngre hængelås, stemplet med 
versalerne: »GESGESH«. I Odsherreds Mu
seum (inv.nr. H 868a og b samt H 1007).

Ligbårer. 1) Fra 17-1800’rne, 158 cm lang (278 cm 
inkl. bærestængerne) og 65 cm bred, på lave 
ben. Sortmalet. I Odsherreds Museum (inv.nr. 
1149).

2) Fra 1800’rne(?), 258 cm lang og 73 cm bred, 
bestående af to lange stænger, hvorimellem fire 
tværstænger. Imellem benene, som er 37 cm

Fig. 9. Pengetavle nr. 1, fra 16-1700’rne (s. 3425). I 
Odsherreds Museum. NE fot. 1990. - Collection tray 
no. 1, 17th-18th century.
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Fig. 10. Brudstykker af (†)epitafier(?), fra 16-1700’rne, muligvis fra Holbæk †kirke (s. 3426f.). I Nordiska 
Museet, Stockholm. Verner Thomsen fot. 1992. - Fragments of (†)wall monuments (?), 17-18th century, presumably 

from Holbæk †church.

høje, er jernstivere. Delvis sortmalet. I Odsher
reds Museum (inv.nr. 1153).

GRAVMINDER
Krucifiks (jfr. fig. 10), 16-1700’rne, 21 cm højt, 
af egetræ, formentlig fra (†)epitafium(?). Nyere 
staffering med grålig karnation, mørkegrøn tor
nekrone og lyserødt lændeklæde. Af korstræet 
er bevaret den vandrette arm, som er glat med 
firkantede ender. Nordiska Museet, Stockholm 
(inv.nr. 19849a).
Fig. 11. Engle fra (†)epitafium(?), fra 16-1700’rne, 
muligvis fra Holbæk †kirke (s. 3427). I Nordiska Mu
seet, Stockholm. Verner Thomsen fot. 1992. - Angels 

from (†)wall monument(?), 17th-18th century, presumably 
from Holbcek †church.



GENSTANDE I MUSEER 3427

To soldater (jfr. fig. 10), 16-1700’rne, 30 cm 
høje, af egetræ, formentlig fra (†)epitafium(?). De 
reliefskårne soldater, som har været dyvlet fast 
til baggrunden, stammer antagelig fra en Op- 
standelsesfremstilling. Nyere staffering med 
hhv. gulbrun og mørkebrun klædning. Nordi
ska Museet, Stockholm (inv.nr. 19848d-e).

To engle (fig. 11), 16-1700’rne, 36 cm høje, for
mentlig fra (†)epitafium(?). Fuldrunde, dukkeag- 
tige statuetter med taphuller til de forsvundne 
vinger samt til højre underarm. Den ene har for
mentlig holdt en løftet trompet, jfr. hul i mund
vigen. Nyere staffering; kjortlerne brune. Nor
diska Museet, Stockholm (inv.nr. 19848e-f).

Hoved med rester af løvkrans (jfr. fig. 10), for
mentlig fra (†)epitafium(?).

(†)Gravsten (fig. 12), romansk, af rødlig granit. 
To brudstykker, udkløvet på tværs af den op
rindelige gravstens længde. Målene viser, at den 
23-24 cm tykke sten formentlig har været tra- 
pezformet, idet bredden af de to, ikke umiddel
bart sammenhængende fragmenter, andrager 
hhv. 67 og 69 cm. Brudstykkerne måler hhv. 36 
og 38 cm på den korte led og repræsenterer såle
des kun en mindre del af den oprindelige sten, 
som mindst må have kunnet opdeles yderligere i 
tre brudstykker af størrelse som de forhånden
værende.

Oversidens oprindelige korsmotiv(?) lader sig 
kun rekonstruere i hovedtræk: Langsiderne har 
været markeret af en rammelinje, mens stenens 
midte i længderetningen smykkedes af en vulst- 
formet stav, der på den 67 cm brede del ses af
sluttet af en cirkelskive(?) og støttet af to ind
ridsede skråstivere med cirkulære ender. På det 
lidt bredere brudstykke flankeres midterstaven 
af indridsede sløjfer. Brudstykkerne er 1895 
skænket til Kalundborg og Omegns Museum 
(inv.nr. 1552) af proprietær Lund, Aldersro i 
Værslev sogn, Skippinge hrd.

Ligkistebeslag (fig. 13), fra 16-1700’rne. To ens 
jernbeslag, højde ca. 20 cm, bredde ca. 45 cm. I 
Odsherreds Museum (inv.nr. F 1276x1-2).

Fig. 12. Brudstykker af romansk gravsten, af granit 
(s. 3427). I Kalundborg og Omegns Museum. EM 
fot. 1968. - Fragments of Romanesque tombstone of gran
ite.

Kirkegårdsmonument (fig. 14), o. 1850, af smede
jern, 100 cm højt, udformet som en fladoval 
ramme på stang, der støttes af volutter. I ram
men hvidmalet træplade med sort frakturind- 
skrift, hvoraf nu kun kan læses »...†12. febr.
18..« samt mindeverset på bagsiden. Sml. Nørre 
Asmindrup (s. 2272). I Odsherreds Museum 
(inv.nr. N 1184x1).

Fig. 13. Ligkistebeslag fra 16-1700’rne (s. 3427). I 
Odsherreds Museum. NE fot. 1990. - Coffin mounts, 
17th-18th century.
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KILDER OG HENVISNINGER

NM2. Indberetninger ved Marie-Louise Jørgensen 
1992 (træfigurer på Frederiksborgmuseet) og Ebbe 
Nyborg 1992 (træfigurer i Nordiska Museet, Stock
holm). - Redaktion: Hugo Johannsen.

1 Monolitte overliggere - enten af kridt- eller frådsten
- til dobbeltåbninger i sjællandske kirkegavle kendes 
bl.a. fra Sønder Asmindrup (s. 180), Torslunde (DK. 
Kbh. Amt s. 515) og Pedersborg (DK. Sorø s. 282). 
Som et eksempel på overliggeren til et tvedelt glam
hul af granit kan nævnes det kvaderklædte tårn i 
Nødager på Djursland, jfr. H. Storck: Grenaaegnens 
Kridtstenskirker, Kbh. 1896, s. 7, tvl. 28.
2 Overliggeren er først i 1999 erhvervet til museet fra 
ejendommen Møllebakken 16, Kalundborg. Stenen

stod tidligere i baggården til Kordilgade 49. Sidst
nævnte havde i generationer tilhørt familien Bruun, 
fra hvem oplysningen om stenens proveniens stam
mede.
3 Jfr. Kai Uldall: Et Tilløb til dansk Fajancefremstil
ling i Renæssancetiden. Laurits Pottemager i Næst
ved, i NMArb. 1934, s.44-54; Louis Ehlers: Dansk 
Lertøj, 1967, s. 21. (Vedr. eksempler på Næstved-ty- 
pen fra kirker, jfr. DK. Præstø s. 32, 874; DK. Sorø s. 
1035; DK. Maribo s. 1135 og DK. Holbæk s. 64).
4 Katalog over de udstillede Portrætter og Genstande 
paa Frederiksborg. Anden Udgave. Det Nationalhi
storiske Museum paa Frederiksborg, 1943, nr. 1526 
og 1720.
5 Ingen af disse arbejder er i øvrigt mesterbestemte, 
jfr. s. 2389, 2427 og 331.

Fig. 14. Kirkegårdsmonument af smedejern fra o. 
1850. (s. 3427). I Odsherreds Museum. NE fot. 1990.
- Wrought iron churchyard monument, c. 1850.



Fig. 15a-b. Sønder Jernløse. (†)*Herskabsstole o. 1560. Lågefyldinger med initialer og våbener for Gørvel 
Gyldenstierne og Gert Ulfstand (s. 3430). Nu på Knabstrup. HJ fot. 2001. - (†)*Manorial pews c. 1560. Door- 
panels with initials and arms for Gørvel Gyldenstierne and Gert Ulfstand. Now at Knabstrup manor.
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Afsnittet bringer ingen oplysninger om ændringer, 
som måtte være sket efter redaktionens afslutning af 
den enkelte kirkebeskrivelse. Sådanne oplysninger 
(om restaureringer, nyt inventar etc.) må søges i Na
tionalmuseets arkiver. Derimod omtales forhold og 
genstande, som forefandtes på tidspunktet for manu
skripternes affattelse, hvad enten redaktionen har 
overset sådant materiale eller ikke på daværende tids
punkt har kunnet indhente fyldestgørende museums- 
oplysninger herom.

Fortegnelse over arkivalier. Bd. 1, s. 51, v. sp.: 
Sjællands stiftsprovstearkiv, læs: Provstiarkiver.

Forkortelser vedrørende Holbæk Amt. Bd. 1,
s. 54, h. sp., lin. 24 f. o.: J. M. Larsen, læs: 
J. H. Larsen.

S. 54, h. sp., lin. 2 f. n.: (Eksemplar i NM2 
med forfatterens tilføjelser), læs: (Eksemplar i 
NM2 med F. Uldalls tilføjelser).

Butterup. Bd. 1, s. 74, h. sp., lin. 8 f. o.: den 
anden krydser armene, læs: den anden med 
krydsede arme er formentlig Håbet (sml. 
Store Tåstrup s. 335).

S. 79, v. sp., efter lin. 18 f. o. tilføjes:
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Fig. 16. Butterup. Ydre, set fra sydøst med nu for
svundne †vinduer, dels til apsidens sakristi (s.63), dels 
»stuevinduer« i kor og skib fra 1798 (s. 64). Tegning 
af J. G. Burman Becker, dateret 29. maj 1861 (s. 
3430). Det kongelige Bibliotek. - Exterior seen from 
the south-east. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 
29th May 1861.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes 
en klokke (jfr. RA. Rgsk. ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker).

S. 81, v. sp., efter lin. 9 f. o. tilføjes: 
Kgl.Bibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

S. 82, note 24: (NM2, inv.nr. D13548, 171/ 
1979), læs: (NM2, inv.nr. D13548, D171/ 
1979).

Nørre Jernløse. Bd. 1, s. 108, h. sp., efter lin. 4 
f. n. tilføjes: Notebøger. NM2. N. L. Høyen, 
XI (1832), 50.

Kvanløse. S. 118, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: 1832 
hang krucifikset iflg. Høyen foran koret.

S. 125, v. sp., lin. 4 f. n.: Notebøger. NM2., 
tilføj: N. L. Høyen, XI (1832), 51.

Sønder Jernløse. Bd. 1, s. 141, v. sp., lin. 2 f. o.: 
nederste figur, læs: nederste figur (fig. 10).

S. 148, h. sp., lin. 3 f. n.: (sml. alterkalk), 
læs: (sml. sygesæt).

S. 150, h. sp., lin. 11 f. o., tilføjelse vedr. 
stoledør for familien Gyldenstierne: (†)*Her
skabsstole (fig. 15a-b), o. 1560. Fire fyldinger,

oprindelig indfældet i rammestykkerne af to, 
nu forsvundne låger til herskabsstole. Fyldin
gerne består af en øvre smalfylding med vå
benskjold og en nedre med symmetrisk akan- 
tusbladværk. Fyldingerne fra den ene låge er 
den af Reingaard omtalte med Gyldenstierne- 
våben, flankeret af reliefversalerne »F. G G«, 
for Fru Gørvel Gyldenstierne, der havde 
Knabstrup i sameje med sin kvartfætter, 
Børge Trolle, jfr. sygesæt (s. 145). Våbenskjol
det i det andet sæts smalfylding er familien 
Ulfstands. Det flankeres af reliefversalerne »G 
W« for Gert Ulfstand (†1560), Gørvel Gylden
stiernes første mand.1 Skæringernes karakter 
er beslægtet med de samtidige herskabsstole i 
Nørre Jernløse (s. 102).

Nyere staffering med våbener i heraldiske 
farver, sølvfarvede initialer og hhv. flødefar
vet (Gyldenstierne) og sort (Ulfstand) hjelm
løv. Baggrunden er cinnoberfarvet i smalfyl
dingerne, brun i de kvadratiske, hvis akantus- 
montant er flødefarvet. Fyldingerne, der indtil

Fig. 17a-b. *Kirkegårdsmonumenter af smedejern, a. 
Sønder Jernløse, fra o. 1850 (s. 3431). NE fot. 1993. b. 
Søstrup. Detalje af monument fra o. 1875 over væver 
Anders Petersen af Tingtved (s. 3431). LL fot. 1982. I 
Holbæk Museum. - *Churchyard monuments of 
wrought-iron. a. Sønder Jernløse, c. 1850. b. Søstrup. De
tail of monument, c. 1875, marking the grave of weaver 
Anders Petersen of Tingtved.
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1936 henlå på Knabstrups loft, er dette år ind
bygget i låger til et moderne skabsmøbel.2

S. 154, h. sp., lin. 8 f. n.: Rasmus P(edersen) 
H(olbæk), læs: Rasm(us) P(edersen) Hol- 
b(æk).

S. 154, h. sp., lin. 6 f. n.: †23. maj 1683, læs: 
†1683.

S. 156, v. sp., efter lin. 8 f. n. tilføjes: *Kir- 
kegårdsmonument (fig. 17a), o. 1850, af smede
jern med sparsomme rester af forgyldning på 
korset. I Holbæk Museum.

S. 156, h. sp., lin. 7 f. n.: Efter Notebøger. 
NM. tilføjes: N. L. Høyen, XI (1832), 51.

S. 158, note 34: Roskilde, S. Ib og Hers
lev..., læs: Roskilde, S. Ib (DK. Kbh. Amt s. 
53f.) og Herstedøster, Smørum hrd., Køben
havns amt (jfr. indberetning i NM2).

S. 158, note 42: †1551, læs: †1552.
S. 159, note 57: Teksten udgår og erstattes 

med: Jfr. PersHistT., 5. rk. II, hvor 23. maj 
1683 anføres som dato for begravelsen, mens 
Wiberg: Præstehist. har samme som døds
dato. Fødselsåret er 1629.

Søstrup. Bd. 1, s. 176, h. sp., efter lin. 12 f. n. 
tilføjes: *Kirkegårdsmonument (fig. 17b), o. 
1875, af smedejern. Endnu 1943 kunne læses: 
»Væver Anders Petersen af Tingtved, *1844 
...«, hvorunder spor af ældre indskrift. Højde 
ca. 145 cm. Indskriftplade i spader- eller hjer
teform, indrammet af volutbøjler. Øverst lille 
latinsk kors, hvis øvre korsarm ender i om
vendt hjerte. I Holbæk Museum (inv.nr. 
7.450).

Sønder Asmindrup. Bd. 1, s. 188, fig. 11 (bil
ledtekst), tilføj: LL fot. 1975.

S. 189, v. sp., lin. 12 f. o.: lodret delt og 
med syv bjælker i højre felt, læs: lodret delt og 
med tre og en halv bjælke til heraldisk venstre.

S. 194, v. sp., lin. 9 f. n.: korslagte, læs: 
overlagte.

S. 197, v. sp., lin. 5 f. n.: hjelmede, læs: med 
hjelmtegn.

S. 197, h. sp., lin. 8 f. n.: våbener, læs: våbe
ner med hjelmtegn.

Grandløse. Bd. 1, s. 216, h. sp., lin. 6 f. o.: 
1520, læs: 1502.

S. 216, h. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes:

Fig. 18. Grandløse. Foroven: Kirkens ydre, set fra 
nordøst med våbenhusets endnu vinduesløse østside 
(s. 207). Forneden: Detaljer af tårnets nordside samt 
af våbenhuset med †rundbuet dør (s. 207) og oprinde
lig †dørfløj(?). Tegning af J. G. Burman Becker, da
teret 24. juli 1854 (s. 3431). Det kongelige Bibliotek. - 
Exterior, seen from the north-east and details of the north 
side of the church. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 
24th July 1854.

KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Tølløse. Bd. 1, s. 223 og 226: billedteksterne er 
byttet om.

S. 229, h. sp., lin. 7 f. n.: (Joh. 16), læs: 
(Joh. 3,16).
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Fig. 19. Grandløse. Detaljer af tårnets vestside og kir
kens sydside med afsprossede †vinduer (s. 208). De
taljer fra det indre med den udvidede korbue (s. 204) 
og fonten på sekundær, ottekantet †fod (s. 213). Teg
ning af J. G. Burman Becker, formentlig fra 1854, jfr. 
fig. 18 (s. 3431). Det kongelige Bibliotek. - Details 
showing the west side of the tower and the south side of the 
church. Furthermore the chancel arch and the baptismal 

font. Drawing by J. G. Burman Becker, presumably dating 
from 1854, cf. fig. 18.

S. 229, h. sp., lin. 4 f. n.: med heraldiske 
farver, læs: med tinkturerne sølv (dekompo- 
neret), grøn, blå og guld.

S. 232, h. sp., fig. 13 (billedtekst): Alter
stage af sølv, læs: Alterstage af plet - (...of 
silver, read: ...of plateware).

S. 233, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: Orgelfaca
den fra 1921 blev 1944, i omdannet skikkelse, 
opsat i Kirke Såby kirke, Københavns amt.

S. 238, korrektion og tilføjelser v. sp. vedr. 
Epitafium: Hver af de flankerende pilastre 
smykkes af seks skjolde med parvist sammen
stillede anevåbener, dvs. i alt 2x12 våbener. På 
pilasterpostamenterne ses udstøbte huller, 
som har muliggjort fastgørelse af yderligere to 
skjolde, således at det samlede antal anevåbe

ner (inklusive de 2x2 på soklen) har udgjort 
2x16 svarende til normen. Et af de to for
svundne skjolde er bevaret (fig. 20), og af dets 
to våbener kan det ene identificeres som Lin- 
denov-slægtens, formentlig refererende til en 
af Sofie Skeels aner, Anne Lindenov. Skjoldet 
har således skullet anbringes på Skeel-siden, 
dvs. heraldisk venstre (jfr. ægtefællernes 
slægtsvåbener på topstykket). Hvorvidt dette 
faktisk har været tilfældet, kan dog ikke med 
sikkerhed afgøres, idet adskillige skjolde er 
fejlagtigt opsat, enten fra begyndelsen eller 
ved senere restaurering.3

Våbenerne mangler alle deres hjelmtegn, 
der har skullet tappes fast i huller på over
siderne. Hvorvidt de nogensinde har været 
monteret her, kan dog betvivles, selv om mo
numentet i øvrigt opviser en række skader. 
Således er på soklens emblem afbrækket to 
volutrullede flige såvel som faklernes bæger
formede afslutninger - led, der endnu var på 
plads i 1905 (jfr. fig. 21) og fortsat opbevares i

Fig. 20. Tølløse. Løst skjold fra epitafium over Elisa
beth Sophie Skeel og Frederik Gersdorff, udført
1690-91 af Thomas Quellinus. Anevåbnet til heral
disk venstre repræsenterer formentlig Elisabeth 
Skeels slægtning, Anne Lindenov (s. 3432). HJ fot. 
2000. - Detatched shield with the Lindenov coat of arms 
(sinister), pertaining to the wall monument for Elisabeth 
Sophie Skeel and Frederik Gersdorff by Thomas Quellinus
1691-92.
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Fig. 21. Tølløse. Emblem på epitafium over Elisabeth 
Sophie Skeel og Frederik Gersdorff, udført 1690-91 af 
Thomas Quellinus (s. 3432, sml.fig. 16, s. 235). Kr. 
Hude fot. 1905. - Emblem on the wall monument for 
Elisabeth Sophie Skeel and Frederik Gersdorff. State in 
1905.

kirken tillige med ovennævnte våbenskjold 
samt et stykke af en guirlande.4

S. 238, h. sp., lin. 21 f. n.: 1) udgår.
S. 240, v. sp., lin. 7 f. o.: 2), læs: 1).
S. 240, v. sp., lin. 8 f. n.: 3), læs: 2). 

Ågerup. Bd. 1, s. 272, h. sp., lin. 13 f. o.: vug
gebomme, læs: slyngebomme.

S. 274, v. sp., efter lin. 6 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

S. 275, note 41: Fru Berg Skeel, læs: Fru 
Berte Skeel.

S. 275, note 42: (DK. Kbh. s. 44), læs: (DK. 
Kbh. By s. 44).

Soderup. Bd. 1, s. 301, h. sp., efter lin. 25 f. o. 
tilføjes: KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman 
Becker: Tegninger af Danske Kirker, Monu
menter, Døbefunter, Gravstene og andre 
mærkelige Alderdomslevninger.

S. 302, note 40 (nederst): Jacob Baden, læs: 
Torkel Baden.

Kirke Eskilstrup. Bd. 1, s. 314, v. sp., efter sid
ste lin. tilføjes: Disk, o. 1738, glat, med cirkel
kors på fanen. Tvm. 15 cm. Under bunden to 
slidte mestermærker for den københavnske 
guldsmed, Johan Jørgen Schowert (Bøje 393).

S. 319, h. sp., efter lin. 9 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec-

Fig. 22. Ågerup. Ydre, set fra sydøst med afsprossede 
»stuevinduer« (s. 250), der i korets sydside var indsat 
på to ældre åbningers plads. Tegning af J. G. Burman 
Becker, dateret 6. maj 1855 (s. 3433). Det kongelige 
Bibliotek. - Exterior seen from the south-east. Drawing 
by J. G. Burman Becker, dated 6th May 1855.

Fig. 23. Soderup. Ydre, set fra hhv. syd og nord. 
Langhusets nordside er vinduesløs, og det nuværende 
nordvindue er således yngre (jfr. s. 283). Tegning af 
J. G. Burman Becker, dateret 6. aug. 1861 (s. 3433). 
Det kongelige Bibliotek. - Exteriors seen from the south 
and the north. Drawing by J. G. Burman Becker, dated 6th 
August 1861.
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Fig. 24. Kirke Eskilstrup. Ydre, set fra nordøst. Ko
rets kamtakkede †gavl, hvis højblændinger har trap
pestik og hæver sig over båndblænding, er vist i sin 
gamle skikkelse før ombygningen 1876. Støttepillen 
mellem korets to fag (jfr. fig. 3, s. 307) er helt og 
holdent af nyere dato. Tegning af J. G. Burman Bec
ker, dateret 6. aug. 1861 (s. 3433). Det kongelige Bib
liotek. - Exterior seen from the north-east. Drawing by 
J. G. Burman Becker, dated 6th August 1861.

ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Ugerløse. Bd. 1, s. 351, v. sp., lin. 11 f. o.: Er
hardt Altdorfer, læs: Erhard Altdorfer.

S. 355, h. sp., efter lin. 12 f. n. tilføjes: 
KglBibl. 20.61. Johan Gotfred Burman Bec
ker: Tegninger af Danske Kirker, Monumen
ter, Døbefunter, Gravstene og andre mærke
lige Alderdomslevninger.

Undløse. Bd. 1, s. 373, h. sp., lin. 3 f. o. (kom
mentar): Eftermiddelalderlig dekoration påvi
stes ikke i Undløse, men i Søndersted (jfr. 
ndf.).

S. 388, h. sp., lin. 13 f. n.: 1956-57, læs: 
1846.

S. 392, h. sp., lin. 11 f. o.: A. F. Staffeldt, 
læs: A. H. Staffeldt.

Fig. 25. Tersløse. Ydre, set fra sydøst. Ved hoved
istandsættelsen 1864-65 restaureredes korets, våben
husets og tårnets østgavl med kamtakker og helt eller 
delvist nye blændinger (s. 436, 438). Tegning af J. G. 
Burman Becker, dateret 26. juli 1854 (s. 3435). Det 
kongelige Bibliotek. - Exterior seen from the south-east. 
Drawing by J. G. Burman Becker, dated 26th fuly 1854.

Fig. 26.†Ugerløse. Ydre set fra sydøst. Den kalkede, 
teglhængte †kirkegårdsmur forsvandt 1862 tillige 
med den kamtakkede †køreport og †fodgængerlåge 
(s. 346). Våbenhusets rundbuede †dør udvidedes 1871 
(sml. s. 345, fig. 1 og s. 349) og de afsprossede †vin- 
duer fra 1800’rnes første halvdel udskiftedes 1866 (s. 
350). Tegning af J. G. Burman Becker, dateret 
29. maj 1861 (s. 3434). Det kongelige Bibliotek. - Ex
terior seen from the south-east. Drawing by J. G. Burman 
Becker, dated 29th May 1861.

Søndersted. Bd. 1, s. 404, v. sp., lin. 1 f. o.: 
muligvis fra o. 1600, læs: antagelig fra o. 1620. 
(Der er tale om en skyggedekoration, jfr. 
f.eks. Hørve (s. 2537) med yderligere henvis
ninger i note 67).

S. 404, v. sp., lin. 13 f. o., tilføj: Endvidere 
de konturornamenter, som påvistes 1960 og 
fejlagtigt er beskrevet på s. 373.

Niløse. Bd. 1, s. 424, h. sp., lin. 9 f. n.: notetal30 
flyttes op til lin. 6 i afsnittet Altertavlen, og
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Fig. 27. Udby. Ydre, set fra sydøst. Det apsissmyk- 
kede kor med sekundære vinduer blev 1867-68 afløst 
af det nuværende langhuskor (s. 468, 472). Tegning af 
J. G. Burman Becker, dateret 26. juni 1855 (s. 3435). 
Det kongelige Bibliotek. - Exterior seen from the south
east.

erstattes på nuværende sted af note 30a (se ndf. 
s. 429).

S. 429, note 8: LA. Tuse og Merløse, læs: 
LA. Ars og Løve. Synsforretningsprot. 1831- 
61.

S. 429, note 30: NM2 _____  L.I. har udført,
læs: Schleisner har udført.

S. 429, h. sp., efter note 30 tilføjes: 30a. 
NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til 
topografisk beskrivelse... 1842.

Tersløse. Bd. 1, s. 446, v. sp., lin. 21 f. o.: Iesper 
Kravis, læs: Iesper Kravsis.

S. 449, h. sp., før Notebøger tilføjes: KglBibl. 
20.61. Johan Gotfred Burman Becker: Tegnin
ger af Danske Kirker, Monumenter, Døbe
funter, Gravstene og andre mærkelige Alder
domslevninger.

Stenlille. Bd. 1, s. 459, v. sp., lin. 8 f. n.: korets 
sydvindue, læs: skibets nordvindue.

Udby. Bd. 1, s. 474, v. sp., lin. 1 f. o.: Alter
klæde, 1980, læs: Alterklæde, o. 1970.

S. 484, h. sp., tilføj efter sidste linje: Kirke- 
gårdsmonument. Støbejernskors, o. 1840, med 
afrundet liljemotiv på korsenderne og fritsid- 
dende bladornament i skæringerne mellem 
korsarmene, jfr. Aase Faye: Danske Støbe
jernskors, 1988, s. 85 (nr. 138). Nu hvidmalet 
med sorte versaler: »Jens Martin Larsens Fa

miliegravsted«. Højde 133 cm. Øst for koret, 
jfr. fig. 3 og 6.

S. 485, v. sp., før Den Hirschsprungske Sam
ling tilføjes: KglBibl. 20.61. Johan Gotfred 
Burman Becker: Tegninger af Danske Kirker, 
Monumenter, Døbefunter, Gravstene og an
dre mærkelige Alderdomslevninger.

S. 485, v. sp., efter lin. 24 f. o. tilføjes: 
NM2. Notebøger. N. L. Høyen, XII (1832), 57.

Hørby. Bd. 1, s. 500, v. sp., lin. 10 f. n. tilføj: 
Efter sammenlægningen 1959 af Hørby og 
Udby til ét pastorat opbevares sygesættet i 
Udby præstegård. Både kalk og disk er efter
følgende forsynet med indgraverede versaler, 
som oplyser proveniensen: »Hørby kirke«.

S. 513, v. sp., lin. 3 f. n.: 3) 1665 læs: 3) O. 
1625. H. sp., lin. 4 f. o.: hvori t-kors med 
slange og reliefhugget s, læs: relief af Kobber-

Fig. 28. Hørby. Gravsten nr. 3, o. 1625, over guld
smed i Århus, Jens Christensen (Hvidt(?)) (s. 3435). 
HS fot. 1970. - Tombstone no. 3, c. 1625, to goldsmith 

Jens Christensen (Hvidt(?)) of Århus.
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slangen som Opstandelsessymbol. Til venstre 
herfor fordybet bomærke (jfr. fig. 28), mulig
vis sammenskrevet ICH for guldsmed Jens 
Christensen Hvidt, der var født i København 
og fik borgerskab i Århus 1596, jfr. Chr. A. 
Bøje: Danske guld og sølvsmedemærker før 
1870. Revideret og udvidet udgave, II. Køb
stæderne. Red. af Sven Fritz og Finn Grandt- 
Nielsen, 1982, s. 232.

Hagested. Bd. 1, s. 547, v. sp., lin. 11 f. o.: 
Mattias med bog, Mattæus(?) med økse, læs: 
Mattæus med bog, Mattias med økse.

Gislinge. S. 580, v. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes: 
*Røgelsekar (fig. 33b), senromansk. Den halv
kugleformede skål hviler på en firkantet fod 
med opadbøjet standkant. Låget krones af en 
korskirke med konisk lanterne, hvis øje til op- 
hejsningskæden er forsvundet. De små cirkel
formede røghuller er samlet i grupper på to, 
tre eller fire. Skålens og lågets retkantede 
randforstærkninger har tre øskener hver og 
prydes af stregmønster, som også ses lige un
der skålens forstærkning.

Skænket 1863 til Ålborg Museum (inv.nr. 
5056) af dr. Gliemann, Nibe, som oplyste at 
karret var fundet nedgravet på kirkegården. 
Fra samme giver stammer to andre røgelsekar, 
formentlig hidrørende fra Stigs Bjergby og 
Mørkøv (s. 3439, 3440).

Tuse. Bd. 1, s. 602, v. sp., lin. 2-4 f. o., tilføjelse 
og korrektion: af hvis kun delvis bevarede in
skription... , læs: af hvis kun delvis bevarede 
inskription efter kongenavnet læses brud
stykke af citat fra Præd. 12,13: »Salomon 
deum timete [et mandata ejus observate]« (Sa
lomon: Frygter Gud og adlyder hans bud).40

S. 611, v. sp., lin. 12 f. n.: sammenskrevet 
HH, der kan opfattes som en snedkersignatur, 
læs: sammenskrevet HH, der står for præsten 
Hr. Hans (resten, til og med ...ældre foto
grafi. - udgår).

S. 612, h. sp., lin. 4 f. n.: Lysearm, o. 1600, 
læs: o. 1675.

S. 616, note 40 erstattes af ny note 40: Det 
fuldstændige citat kendes fra Isefjordsværkste- 
dets udmaling i Nr. Herlev (DK. Frborgs. 1945).

Kundby. Bd. 1, s. 619, v. sp., lin. 2. f. n., tilføj:
21. sept. 1674 skødede Christian V patronats- 
og kaldretten til professor Thomas Bartholin 
(†1680), så længe han og hans arvinger besad 
Hagestedgård. Kongens part af tienden var 
imidlertid allerede 3. april 1672 skænket til ge- 
neralkommisær, Otto Pogwisch, Saltø, for ef
ter dennes død at overdrages til Niels Hof
man, indvåner i Aborg, 13. sept. 1684 (jfr. 
Kronens Skøder II, 426, 364 og 542).

S. 619, h. sp., efter lin. 5 f. o. tilføjes: Al
lerede en kort årrække forinden var tilhørsfor
holdet til Frydendal dog ophørt, idet et lokalt 
interessentskab, »Kundby Kirkeejerforening« 
18. febr.1891 fik skøde på kirketienden (jfr. 
Ved embedet. Liber daticus s. 255; endvidere 
indskrift på altertavlen (s. 638)).

S. 620, v. sp., lin. 12 f. o.: 1946, læs: 1959.
S. 631, v. sp., efter lin. 18 f. n. tilføjes: Tår

nets kamme og støttepiller beholdt dog deres 
blyklædning, indtil man juli 1918, da blypri- 
serne som følge af verdenskrigen var høje, 
solgte 1265 kg for i alt 5969,50 kr. (jfr. brev fra 
pastor Finn Rosenberg til DK’s redaktion,
22. nov. 1982).

S. 636, h. sp., lin. 18 f. o. Tilføj: En anden 
mulighed er, at IT står for kirkeværgen Iens 
Tommesen, jfr. degnestolen fra 1573, og at 
XP skal være et Jesumonogram.

Fig. 29. Kundby. Stempel under *alterkalk fra 1595, 
sml. fig. 30, formentlig for Johan Neue, København 
(s. 3437). Jutta Brüdern, Braunschweig fot. 2001. - 
Mark on the bottom of *chalice from 1595, cf. fig. 30, 
presumably for Johan Neue, Copenhagen.
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Fig. 30. Kundby. Altersølv nr. 1. *Kalk og *disk fra 1595, formentlig udført af Johan Neue, København, på 
initiativ af landsdommer Anders Dresselberg, Vognserup (s. 3437). Nu i Gittelde ved Bad Grund, Harzen. Jutta 
Brüdern, Braunschweig, fot. 2001. - Altar plate no. 1. *Chalice and *paten from 1595 presumably made by Johan 
Neue, Copenhagen, on the initiative of judge Anders Dresselberg, Vognserup.

S. 639, v. sp., efter lin. 8 f. o. tilføjes: Alter- 
sølv. 1) Iflg. graveret indskrift udført 1595 på 
initiativ af landsdommer Anders Dresselberg 
til Vognserup, jfr. altertavle, epitafium og 
(†)*herskabsstole (ndf.).

*Kalken (fig. 29-30) har sekstunget fod med 
fodplade, og standkant, prydet af rudemøn- 
ster. Overgangen til det sekskantede skaft 
markeres af profilled, og den fladtrykte knop 
er midtdelt med seks tunger på over- og un
dersiden; derimellem fremspringende rude- 
bosser. Skaft og knop er prydet af graveret 
ornamentik (roset på bosserne og bladværk på 
tungerne), mens foden og det samtidige bæger 
har graverede versalindskrifter. På fodtun
gerne læses: »Anno (15)95 lod Anders Dressel
berg til Wognservp giøre thene Kalck oc

Disch til Kvndby Kircke paa Kirckens oc Sog- 
nemendenis Bekosting. Gvd til Ere oc Kirken 
til en Sier«. På bægeret: »Iesv Christi Blod 
renser os af alle worre Synder. Iohanis I«. 20,7 
cm høj. Under fodpladen stempel (fig. 29) - et 
sammenskrevet I N, muligvis for Johan Neue 
(Bøje 143).

*Disken (fig. 30) er samtidig med kalken og 
har på fanen graveret cirkelkors og følgende 
tekst, ligeledes med graverede versaler: »Hvo 
som æder mit Kiød oc dricker mit Blod hand 
haffver det evige Lif. Iohanis 6«. Tvm. 16,4 
cm. Både kalk og disk er forgyldte.

Altersølvet tilhører i dag menigheden i Git
telde ved Bad Grund i Harzen, hvor kalken 
betegnes som »svenskekalken«;5 men i øvrigt 
skal det først være dokumenteret fra 1747.6

Danmarks Kirker, Holbæk amt 230
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Fig. 31a-c. Kundby. Gavle fra (†)*Herskabsstole 1584. a. Med årstal og Anders Dresselbergs Fædrene våben. b. 
Med Fru Mette Grubbes Mødrene våben (s. 3438). LL fot. 1982. c. Med Fru Mette Grubbes Fædrene våben (s. 
646). I NM2. LL fot. 1980. - Bench-ends from (†)*manorial pews 1584.

S. 639, v. sp., lin. 9 f. o.: Altersølv. Kalk 
(fig. 22), læs: 2) Alterkalk (fig. 22).

S. 639, h. sp., lin. 10 f. o.: 2) 1925(?), læs: 
vistnok fra 1940 (jfr. menighedsrådsprot).

S. 640, v. sp., lin. 1 f. o.: »WAH 1789«, læs: 
»WAH 1789« (for Wilhelm August Hansen, 
konferensråd, Frydendal).

S. 640, v. sp., lin. 5 f. o.: Frederik Fabritius, 
læs: Frederik Fabricius.

S. 640, v. sp., lin. 7 f. o.: Omtalen af †Alter
eller sygekalk erstattes af ovenstående beskri
velse af Altersølv. 1)...

S. 640, v. sp., lin. 25 f. o. (vedr. messeha- 
gel), tilføj: Indvendig i hagelen er broderet 
1858.

S. 647, v. sp., efter lin. 15 f. o. tilføjes: 
(†)*Herskabsstole fra 1584. To stolegavle med 
spærformet afslutning og rester af toptinder, 
den ene (fig. 31a) med udsparet felt, hvori re
liefskåret Dresselberg-våben og under 1584 
initialerne »ADF« for Anders Dresselbergs 
Fædrene (våben), den anden (fig. 31b) med 
initialerne »FMGM« for Fru Mette Grubbes 
Mødrene (våben) (Laxmand). Sidstnævnte har
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dannet par med den s. 646 beskrevne *gavl nr. 
2, gengivet ovenfor (fig. 31c). Gavlenes op
rindelige udsmykning med flankerende søjler 
og trekantgavle (med fremspringende hove
der), kronet af topspir og volutter ses på de 
velbevarede herskabsstole i Faarevejle (s. 
2438), leveret af samme værksted. Siden 1887 i 
NM2 (inv. nr. D2358).

S. 650, v. sp., lin. 6 f. o.: 2) Begyndelsen af 
1900’rne, nybarokke, læs: 1918 anskaffedes 
fem nummertavler, tegnet af arkitekt Olsen, 
udført af billedskærer Prip (jfr. menigheds- 
rådsprot.).

S. 650, v. sp., lin. 4 f. n.: Lampetter, fra 
1951-52. Fire †lysekroner..., læs: Lampetter fru 
1951-52. [Ny linje] Fire †lysekroner...

S. 650, v. sp., efter sidste linje tilføjes: Kir
keskib, 1991. Barken »Nordlyset«, som sejlede 
for Grønlandske Handel 1852-1926. Modellen 
bærer ikke sejl; malet i rødt, hvidt og sort. 
Bygget af arkitekt Viggo Bagger, Ringsted. 
Gave fra gårdejer Frede Stadelund, Ringsted. 
Ophængt i 3. hvælv.

S. 650, h. sp., lin. 19 f. n.: Vognserup, læs: 
Torbenfelt.

S. 655, v. sp., lin. 19 f. n.: Karin Skinkel, 
læs: Karen Skinkel.

S. 658, h. sp., lin. 8 f. o.: (fig. 57) flyttes til 
lin. 4 f. o.

S. 668, fig. 57 (billedtekst): Podebusk-vå- 
ben, læs: Von Halle-Hardenberg-Walstore- 
Ulfstand... - (The arms of Podebusk, read: The 
coat of arms of von Halle-Hardenberg-Walstore- 
Ulfstand).

Jyderup. Bd. 2, s. 736, h. sp., lin. 4 f. n.: Søren 
Lembke, læs: Søren Lemche.

S. 740, h. sp., lin. 10 f. o.: På nordvæggen 
er bevaret en række apostelfigurer, læs: På 
nordvæggen var bevaret en række †apostelfi
gurer.

S. 747, h. sp., lin. 6 f. n.: tandsnitliste for
oven. Tilføj: Forsidens foldeværk (fig. 32) 
fremviser de karakteristika, der kendetegner 
Harmen snedkers værksted, jfr. †panel i Sæby 
(s. 926, fig. 40).

Stigs Bjergby. Bd. 2, s. 755, v. sp., lin. 2 f. o. 
Tilføj: Stedet nævnes i købstadlisten i Kong

Fig. 32. Jyderup. Forside af *degnestol fra o. 1570-80 
fra Harmen snedkers værksted (s. 3439). I NM2. John 
Lee fot. 1992. - Front of *parish clerk’s pew, c. 1510-80, 
from the workshop of Harmen, the carpenter.

Valdemars jordebog, jfr. Helge Søgaards an
meldelse i Historie, Jyske Samlinger. Ny rk. 
16,3, 1986, s. 439.

S. 762, h. sp., efter lin. 11 f. o. tilføjes: For
mentlig identisk med (†)røgelsekar, hvis bund 
blev skænket til Ålborg Historiske Museum 
(inv.nr. 5058) af dr. Gliemann, Nibe, ifølge 
hvis oplysninger det skulle stamme fra 
»Bjergby« i Holbæk amt. Samme giver skæn
kede endvidere to andre røgelsekar fra hhv. 
Gislinge og Mørkøv.

S. 767, v. sp., lin. 9 f. o.: Karen Werch- 
mester, læs: Karen Werkmeister.

S. 768, h. sp., lin. 15 f. o.: grå kalksten, læs: 
grå sandsten.

S. 768, h. sp., lin. 20 f. o.: signatur for Her
man Ernst Freund, læs: signatur for Hermann 
Ernst Freund, suppleret med tallet 3, som an
giver værkets fuldførelsesår (183)3, jfr. kunst
nerens monument fra det følgende år på Ka
lundborg kirkegård, s. 3449 og fig. 41-42.7

230*
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Fig. 33a-b. Senromanske *røgelsekar. a. Fra Mørkøv 
(s. 2440). b. Fra Gislinge (s. 3436). I Aalborg Histori
ske Museum. - Late Romanesque *censers. a. From 
Mørkøv. b. From Gislinge.

S. 768, h. sp., lin. 16 f. n.: Mindetavle. 1)
O.1833, læs: Mindetavle. 0.1833.

S. 769, v. sp., før lin. 4. f. n. tilføjes: Kirke- 
gårdsmonument, o. 1832, se gravsten nr. 6.

Mørkøv. Bd. 2, s. 798, før lin. 23 f. o. tilføjes: 
*Røgelsekar (fig. 33a), senromansk. Den halv
kugleformede skål hviler på konisk fod og 
gennembrydes foroven under den retkantede 
randforstærkning af røghuller, der danner et 
bælte af op- og nedadvendte trekanter. Både 
skål og låg har tre øskener i randforstærknin
gerne. Låget krones af en korsformet kirke 
med udadskrånende gavle, hvis knopper er 
knækkede, ligesom øjet til ophejsningskæden. 
Røghullerne i låg og korskirke er hhv. høj rek
tangulære, cirkulære og trekantede.

S. 798, h. sp., efter sidste linje i afsnittet 
†Røgelsekar tilføjes: Formentlig det samme,

som 1863 skænkedes til Ålborg Historiske 
Museum (inv.nr. 5057) af dr. Gliemann, Nibe, 
ifølge hvis oplysninger det skulle stamme fra 
»Mørke« i Holbæk amt, dvs. Mørkøv. Sam
me giver skænkede endvidere et røgelsekar fra 
Gislinge samt del af et andet fra Stigs Bjergby 
(jfr. s. 3436, 3439).

Skamstrup. Bd. 2, s. 833, v. sp., lin. 19 f. o.: 
Oblatæske, 1900’rne, læs: Oblatæske, fra 
1800’rnes tredje fjerdedel (jfr. Christian Waa- 
gepetersen: Dansk Sølvplet før 1900. Kalund
borg og Omegns Museums skrifter nr. 3, 
1975, s. 4: 1861-1873, C. Møller. Galvanopla- 
stiker, forts(at som) Budtz-Müller & Co, 
Kbh.).

Frydendal. Bd. 2, s. 855, v. sp., lin. 15 f. n.: 
droning Louises monogram, læs: dronning 
Sofies monogram.

Sæby. Bd. 2, s. 918, v. sp., lin. 4 f. o.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 932, h. sp., lin. 3 f. o.: 1697«., læs: 1657«. 
(Årstallet 1697 beror på en fejl i kildemateria
let. Hofmarskallen døde 1657).

Buerup. Bd. 2, s. 942, v. sp., efter sidste linje 
tilføjes: Klokker. 1959-60, to klokker, skænket 
af A. P. Møller, støbt i De Smithske Jernstø
berier, Ålborg. †Klokke. 1887(?), fra Bochum, 
Tyskland, af stål.

Reerslev. Bd. 2, s. 969, fig. 11 (billedtekst): * Al
tertavlemaleri fra o. 1650-60, læs: *Altertav- 
lemaleri fra o. 1650.

S. 969, v. sp., lin. 3 f. n.: (inv. nr. D67/ 
1967), læs: (inv. nr. D1447/1977).

S. 974, v. sp., lin. 1 f. o.: C. F. A. Barner, 
læs: F. F. A. Barner.

Ruds Vedby. Bd. 2, s. 992, h. sp., lin. 6 f. o.: 
0(la)f Rvd, læs: O(tt)e Rvd.

S. 998, v. sp., lin. 15 f. o. (Bøje 224), tilføj: 
København.

S. 998, fig. 23 (billedtekst): initialer for Si
vert Grubbe og årstallet..., læs: initialer for 
Sivert Grubbe og Hilleborg Bulow samt års
tallet... , - (read: initials of Sivert Grubbe and 
Hilleborg Billow, and the year...).

S. 1000, h. sp., lin. 3 f. o.: »SGB« for Sivert 
Grubbe, læs: »SGHB« for Sivert Grubbe og 
Hilleborg Bülow.
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S. 1018, v. sp., lin. 11 f. n.: Helm Gothardt 
Barner, læs: Helm(uth) Gothardt Barner.

S. 1020, h. sp., lin. 10 f. o.: Th. Madsen, 
læs: Ch. Madsen. ... I slutn. af afsnittet til
føjes: Monumentet er udført efter tegning af 
Frederik C. C. Hansen.

S. 1023, note 71: Dorte Bølles mor, Birgitte 
Skave, læs: Dorte Bølles mor, Birgitte Daa, 
datter af Claus Daa og Dorte Snekken, som 
tidligere havde været gift med Niels Jensen 
Skave.

Ørslev. Bd. 2, s. 1059, h. sp., lin. 11 f. n.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 1069, note 24. Tilføj: Se desuden Francis 
Beckett: Renæissancen og Kunstens Historie i 
Danmark, 1897, s. 174; Gregor Paulsson: Skå- 
nes dekorativa Konst, Stockholm 1915, s. 
119f.; V. Thorlacius-Ussing: Billedhugger
kunsten, i Holland-Danmark, 1945, II, 62- 
122; Chr. Axel Jensen, i V. Thorlacius-Ussing 
(red.): Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, s. 
148; Jensen: Gravsten II, 2f.

Havrebjerg. Bd. 2, s. 1086, vedr. fig. 2: Planen 
er gengivet i forkert mål pga. fejlagtig må
lestok. Den korrekte plan er vedlagt nærvæ

rende hefte (hft. 33-35) som løsblad og kan 
indklæbes over den fejlagtige.

S. 1109, h. sp., fig. 29 (billedtekst): Kor- 
buekrucifiks fra o. 1475-1500, læs: Korbue- 
krucifiks fra o. 1500.

Vester Løve. Bd. 2, s. 1150, h. sp., lin. 18 f. o.: 
Fonten, som sikkert er yngre end kirken, læs: 
Fonten er samtidig med kirken, muret af kir
kens bygmester, V. Madsen, Høng.

Finderup. Bd. 2, s. 1174, h. sp., lin. 7 f. n.: 
svelle, læs: oktavkoppel, tutti, svelle.

S. 1174, h. sp., lin. 5 f. n.: skibets nordvest
hjørne, læs: skibets sydvesthjørne.

S. 1176, v. sp., lin. 8 f. n.: Jacob Lerche, 
†1725, læs: Jacob Lerche, †1721.

S. 1176, v. sp., lin. 4 f. n. (kommentar): 
(†Gravsten) nr. 4 er ikke forsvundet, men lig
ger på kirkegården, nord for kirken. Til be
skrivelsen føjes endvidere: Mørkegrå kalksten 
med profileret kant, 200x142 cm. Indskriften, 
med fordybet kursiv, er gengivet i Michael 
Jensen og Tormod Jørgensen: Bidrag til Fin
derup Sogns Historie, Høng 1946, s. 37.

S. 1177, v. sp., efter lin. 3 f. n. tilføjes: Lit
teratur. Michael Jensen og Tormod Jørgensen:

Fig. 34. Havrebjerg. Plan. 1:300. Målt af MB 1966, tegnet af Marianne Nielsen 1984. Signaturforklaring s. 9. - 
Ground-plan. Key onp. 9.
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Fig. 35. Gørlev. *Kirkegårdsmonument af træ over 
boelsmand Niels Hansen, †1845 (s. 3442). I Gørlev 
lokalhistoriske arkiv. HJ fot. 2000. - *Wooden church
yard monument marking the grave of smallholder Niels 
Hansen, †1845.

Bidrag til Finderup Sogns Historie, Høng 
1946.

Gørlev. Bd. 2, s. 1201, v. sp., lin. 2 f. n.: (sml. 
f.eks. Vallekilde, Ods hrd., tilføj: og Mag
leby, DK. Sorø s. 944 med fig. 9).

S. 1209, v. sp., lin. 11 f. o.: *Gravkors (fig. 
35), læs: *Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 35), 
Gravkors.

S. 1209, h. sp., efter lin. 2 f. o. tilføjes: 2) 
(Fig. 35), o. 1845. Boelsmand Niels Hansen af 
Giørløv Mark, *1782, †1845, begrædt af efter
levende hustru og seks børn. Af hvidmalet 
træ, 86,5 cm højt, indskrift med fordybede, 
sorte versaler. Nu i Gørlev lokalhistoriske ar
kiv.

*(†)Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 36a), fra 
1860’erne(?), Ane Marie Jensen(?), 11 febr.
185., »i en ung alder« g.m. Sven Andersen i 
Rye. Egeplanke, 74x38 cm. Den delvis bort
slidte personindskrift er malet med sorte 
skønskriftbogstaver på hvid grund i to felter, 
som oprindelig var indrammet af påsømmede 
lister, hvis profil afspejles af malingen. Fod og 
top er savet af i forbindelse med sekundær an
vendelse som høvlebænk. Nu i Gørlev lokal
historiske arkiv.

2) (Fig.36b), 1860’erne(?), ukendt »gaard- 
eier i Rye«, .. juni 1856, †21............1864(?). Ege
planke, 86x37 cm. Såvel typen som sekundær 
anvendelse svarer til nr. 1. Nu i Gørlev lokal
historiske arkiv.

S. 1211, note 8: ÅrbHolbæk 1977, læs: Årb- 
Holbæk 1976.

Gørlev valgmenighed. Bd. 2, s. 1215, v. sp., 
lin. 6 f. o.: graveret kors på bægeret, læs: gra
veret kors på bægeret, af Emborg.

Fig. 36a-b. Gørlev. (†)*Kirkegårdsmonumenter af 
træ fra 1860’erne(?), senere genbenyttet i en høvle
bænk (s. 3442). I Gørlev lokalhistoriske arkiv. HJ fot. 
2000. - (†)*Wooden churchyard monuments from the 
1860s(?), later re-used in a carpenter’s bench.



TILFØJELSER OG RETTELSER 3443

S. 1215, v. sp., lin. 9 f. o.:, Jens Sigsgaard, 
læs:Johs. Siggaard.

Bakkendrup. Bd. 2, s. 1236, v. sp., lin. 16: 4) 
1914. Johan Peter Østrup, læs: 4) 1914.44 Johan 
Peter Østrup.

S. 1236, lin. 22 f. o.: sydmur, læs: sydmur.44

S. 1236, v. sp., lin. 23 f. o.: Mindetavle. 
1914.44 Joh. P. Østrup, *30. dec. 1800, †23. 
aug. 1833. Sognepræst til Giørlev og Bachen- 
drup, læs: Mindetavle. O.1833. Ioh. P. Østrup, 
*30. dec. 1800, †23. aug. 1833. Sognepræst til 
Giørløv og Bachendrup.

S. 1238, note 44: Pengene til tavlen indsam
ledes, læs: Pengene til kirkegårdsmonumentet 
(nr. 4) indsamledes.

Kirke Helsinge. Bd. 2, s. 1260, h. sp. nederst 
tilføjes: En dendrokronologisk undersøgelse 
af reliefferne har vist, at de formentlig stam
mer fra seks forskellige træer, hvis tømmer 
dateres til o. 1375 eller til midten af 1380’erne 
afhængigt af, om det anses for østeuropæisk 
eller vesteuropæisk træ, jfr. rapport 15. aug. 
1988 ved Niels Bonde, NM7 (j. nr. A6894); 
endvidere Arkæologiske Udgravninger i Dan
mark, 1989, s. 239.

Røsnæs. Bd. 3, s. 1370, h. sp., lin. 7 f. n., tilføj 
efter Tegninger. NM2: G. Hoffmanns skitse
bog, hvori der findes seks tegninger fra Ul
strup på Røsnæs, dateret 1858 (tre prospekter 
med kirken på de to, tårn og vestindgang, 
søndre og nordre våbenhus).

Tømmerup. Bd. 3, s. 1432, v. sp., lin. 3 f. n.: 
En †ligbåre anskaffedes 1661, læs: Bærestæn
gerne fra en (†)ligbåre, anskaffet 1661, hænger i 
nordre våbenhus. De 365 cm lange, sortma- 
lede stænger af træ er afkantede med knopper 
for enden og indbyrdes forbundne med jern
kæder.

S. 1432, h. sp., lin. 22 f. o.: hjælpevinlade, 
læs: hjælpevindlade.

S. 1435, h. sp., lin. 3 f. n. Tilføj: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 4.

Årby. Bd. 3, s. 1465, v. sp., lin. 6 f. n.: 1668 
leverede snedker Jens Hansen, læs: 1686 leve
rede snedker Jens Hansen.

S. 1477, h. sp., lin. 3 f. n.: tredje fjerdedel, 
læs: o. 1750.

Fig. 37. Røsnæs. Søndre våbenhus 1858, inden ud
videlsen af døren, som borttog den rundbuede åb
ning (s. 1352). Detalje af blad i Georg Hoffmanns 
skitsebog (s. 3443). I NM2. - The south porch in 1858, 
prior to the widening of the door, cf. fig. 9, p. 1354. Sketch 
by Georg Hoffmann.

S. 1488, h. sp., lin. 8 f. o.: Eskils to døtre, 
læs: Eskils to(?) døtre.

S. 1488, h. sp., lin. 10 f. o.: o(biit) Agnetis, 
læs: o(biit) (die S.)Agnetis.

S. 1489, v. sp., lin. 6 f. n.: »Ex Martis Bir- 
cherodianis (efter Martin Birkerød?)«, læs: 
»Ex Chartis Bircherodianis« (efter Bircherods 
papirer).

S. 1491, v. sp., efter lin. 5 f. o. tilføjes: Ka
lundborg og Omegns Museum. Farvelagt tegning 
af nordfacade iflg. Vilhelm Tvedes restaure-
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Fig. 38. Røsnæs. Nordre våbenhus 1858 med tilmuret 
dør, senere åbnet og udvidet (s. 1353). Blad i Georg 
Hoffmanns skitsebog (s. 3443). I NM2. - The north 
porch in 1858, prior to re-opnening and widening of the 
door, cf. fig. 10 on p. 1355. Sketch by Georg Hoffmann.

ringsforslag, signeret »J. P. Nielsen, p.t. Ler- 
chenborg 20. dec. 1857«.

Rørby. Bd. 3, s. 1522, v. sp., efter lin. 23 f. o. 
tilføjes: Iflg. Høyen 1832 var Kristus med 
sejrsfanen flankeret af de fire kirkefædre, om
end sentenserne på deres svungne sedler ikke 
lod sig læse. Dette mindede ham noget om 
alterbordsforsiden i Nørre Jernløse (s. 96).

S. 1525, v. sp., lin. 1 f. o.: *Korbuekrucifiks- 
gruppe (fig. 32), fra o. 1250-75, læs: fra o. 
1225-50.

S. 1533, h. sp., efter lin. 7 f. n. tilføjes: Lit
teratur. H. P. Ernstsen: Historiske Optegnelser 
fra Rørby Sogn, 1918.

Ubby. Bd. 3, s. 1560, h. sp., lin. 3 f. n.: Billed
skæreren døde 1681, læs: Billedskæreren om
tales sidste gang 1681.

S. 1578, v. sp., sidste afsn.: Høyen, XII, 9f., 
læs: N. L. Høyen, XII (1832), 9f.

S. 1578, note 7: RA. A28., læs: RA. Da- 
Kanc. A28.

Svallerup. Bd. 3, s. 1598, h. og v. sp. byttes om.
Store Fuglede. S. 1625, v. sp., lin. 2 f. n. Tilføj:

1832 noterede Høyen gruppen på samme 
plads »over Choret«.

S. 1634, v. sp., før note 1 tilføjes: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 13.

Lille Fuglede. Bd. 3, s. 1649, h. sp., lin. 10 f. n.: 
†Dørfløj, læs: Dørfløj. Afsnittet sluttes: ...lig
ger på kirkens loft.

Særslev. Bd. 3, s. 1699, v. sp., i lin. 2 f. n. til
føjes: 1832 omtaler Høyen søjlernes engle med 
lidelsesredskaber.

S. 1700, h. sp., i lin. 15 f. n. tilføjes: Nad
vermaleriet forefandtes 1832, iflg. Høyen.

S. 1702, v. sp., efter lin. 7 f. o. tilføjes: †Prø- 
cessionsstager. Høyen så 1832 to »høje portative 
Trælysestager« og tilføjer, at »i Svinninge var 
der een« (muligvis fejl for Mørkøv, jfr. s. 
798).

S. 1704, h. sp., før lin. 20 f. o. tilføjes: 1832 
hang krucifikset iflg. Høyen på »Bjelken foran 
Choret«.

S. 1709, h. sp., lin. 11 f. o.: efter ...i stykker 
tilføjes: Høyen nævner 1832 foruden klokke 
nr. 1, en fra 1793.

S. 1711, v. sp., efter lin. 5 tilføjes: Notebøger. 
NM2. N. L. Høyen, XII (1832), 3.

Bregninge. Bd. 3, s. 1748, v. sp., lin. 3 f. n.: 
Harmen snedker, der har sat initialerne HH på 
prædikestolen i Nørre Asmindrup... Kom
mentar: Disse initialer står imidlertid ikke for 
Harmen, men for sognepræsten, Hr. Hans, 
jfr. s. 2269, h. sp. nederst samt rettelse til s. 
611.

S. 1750, h. sp., efter lin. 7 f. o. tilføjes: †Al
tertavle, o. 1600. Et fragment, forestillende 
Korsfæstelsen, hang iflg. Høyen 1832 på væg
gen.

S. 1751, v. sp., lin. 6 f. n., før Alterstager 
tilføjes: Sygesæt nr. 2, 1865, med vinbeholder, 
formet efter kalkens bæger, og oblatgemme 
foroven.

S. 1755, v. sp., lin. 3 f. o.: 1834 var (side?)fi- 
gurerne på korset løse9, læs: 1834 var figurerne 
på korset løse9, muligvis de †engle, som iflg.
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Fig. 39. Årby. Vilhelm Tvedes forslag til nordsidens restaurering, sml. fig. 25, s. 1461. Tegningen er signeret »J. 
P. Nielsen, p.t. Lerchenborg 20 dec. 1857« (s. 3443). I Kalundborg og Omegns Museum. - Proposal by Vilhelm 
Tvede for the restoration of the north facade, cf. fig. 25, p. 1461. Drawing by J. P. Nielsen, dated Lerchenborg 20th 
December 1857.

Høyen 1832 sammen med krucifikset, Maria 
og Johannes forefandtes »over Choret«.

S. 1756, v. sp., lin. 14 f. o.: †Prædikestol... 
himlen, læs: †Prædikestol, med piller og evan
gelisterne, iflg. Høyen 1832. Præsteindberet- 
ningen 175553 gengiver indskrift på himlen:

S. 1756, h. sp., før lin. 3 f. o.: †Stole fra 
1583, iflg. Høyen 1832.

S. 1764, h. sp., lin. 21 f. n.: Ulla Haastrup 
1966 (kalkmalerier), læs: Laura Felding 1966 
(kalkmalerier).

Holmstrup. Bd. 3, s. 1824, v. sp., lin. 5 f. o.: 
1830, læs: 1832.

S. 1837, v. sp., lin. 2 f. n.: opstillet i blokke, 
læs: opstillet i blokke (sml. fig 73).

S. 1841, h. sp., lin. 2 f. n.: Zypthen-Adeler, 
læs: Zytphen-Adeler.

S. 1851, note 50: afladskræmmeren Archim- 
boldi, læs: afladskræmmeren Archimboldus.

Avnsø. Bd. 3, s. 1917, v. sp., lin. 3-5 f. o.: Af
snittet udgår og erstattes af: *Mindekrans,

1901, egeløv af sølv, for kammerjunker F. Til- 
lisch, *20. juli 1841, †27. dec. 1900, skænket af 
arbejderne på Aunsøgaard og Svebøllegavn(!) 
samt beboerne i Aunsø sogn.12 Indskrift med 
graveret skriveskrift på båndets flige. 1917 på 
skibets nordvæg, jfr. fotografi 1917, nu i pri-
vateje.12a

S. 1921, v. sp., efter note 12 tilføjes note 12a: 
Jfr. korrespondance og fot. i NM2.

S. 1922, note 38, tilføj: Jfr. også Christian 
Waagepetersen: Dansk Sølvplet før 1900. Ka
lundborg og Omegns Museums skrifter nr. 3, 
1975, s. 5.

Jorløse. Bd. 3, s. 1988, fig. 36 (billedtekst): John 
Bennedsen, læs: John Bennetzen.

S. 1988, h. sp., lin. 15 f. n.: Muligvis iden
tisk...1847, læs: Iflg. Svend E. Nielsen, I. Sta
rup & Søns Efterfølger, stod orglet tidligere i 
Ølsted kirke (jfr. DK. Frborg s. 1552).

S. 1993, h. sp., lin. 2 f. n.: John Bennedsen, 
læs: John Bennetzen.
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Sejerø. Bd. 3, s. 2035, v. sp., efter lin. 5 f. n. 
tilføjes: Sml. Næstved S. Peder (DK. Præstø s. 
92).

S. 2042, v. sp., før (†)Gravkælder tilføjes: 
*Gravflise, o. 1776, Jens Sørensen. Brudstykke 
af grå Ø1andsflise(?), 23x37 cm. Med fordy
bede, kursiverede versaler i uregelmæssigt 
rektangelfelt læses initialerne J(ens) Stø
ren) Sen, efterfulgt af Dø(d) A(nn)o 1776. Ka
lundborg og Omegns Museum (inv.nr. 
18.185).8

S. 2042, h. sp., før lin. 14 f. n. tilføjes: *Jord- 
fund fra begravelser i koret foran alterfoden: 
Kvindehue af blomstret silketøj med indvævet 
guldtråd, kantet af brunt silkebånd. Fundet i 
egetræskiste med jernhanke, stærkt beslået 
med jern i stjerne- og egebladsmønster. End
videre sløjfe af silkebånd fra barnekiste samt 
yderligere en jernhank fra stærkt nedbrudt 
fyrretræskiste. I Kalundborg og Omegns Mu
seum (inv.nr. 3849 A-D).

Rørvig. Bd. 4, s. 2078, v. sp., lin. 3 f. n.: note 
43, læs: note 44.

S. 2079, h. sp., lin. 1 f. n., tilføj: Manual- 
koppel II-I.

Odden. Bd. 4, s. 2102, h. sp., lin. 3 f. n.: * 
udgår.

S. 2115, v. sp., lin. 6 f. o., efter Tegninger. 
NM2. tilføjes: Laveret udkast til monumentet 
for Slaget ved Odden, formentlig ved Peder 
Friis.

Højby. Bd. 4, s. 2161, fig. 54, ny billedtekst: 
Sygekalk, nr. 1, fra 1767 (s. 2161). M. Macke- 
prang fot. 1918. - (Chalice for the sick, no. 1, 
from 1761).

S. 2161, v. sp., før lin. 12 f. o. tilføjes: Syge
sæt, 1) bestående af kalk, disk og vinflaske fra 
1767. Kalken (fig. 54) er 14 cm høj, nært be
slægtet med samme mesters alterkalk i Fry
dendal (s. 857f., fig. 11). Den har tunget fod
plade og fod i to afsæt, svajknækket ligesom 
den midtdelte knop. De korte skaftled er cy
linderformede. På det samtidige bæger er gra
veret Christian VII.s monogram. Under fod
pladen fire stempler: Mestermærke TA(W) for 
Thomas Andreas Westrup (Bøje s. 82), Kø- 
benhavnsmærke 1767, guardeinmærke for

Fig. 40. Vig. *Kirkegårdsmonument, fra 1846, af træ, 
over gårdmand Niels Andersen, Hønsinge (s. 3447). I 
Odsherreds Museum. NE fot. 1990. - *Wooden church
yard monument from 1846 marking the grave of the farmer 
Niels Andersen, Hønsinge.

Frederik Fabricius og månedsmærke krebsen. 
Den tilhørende disk, 9 cm i tvm., har under 
fanen mesterstempel to gange. Under vinbe
holderen er det hjerteformede stempel - her er 
kun ét - mest vellykket. I ældre, oprindeligt(?) 
skindbetrukket futteral med rødt foer.

S. 2161, v. sp., lin. 12 f. o.: Sygesæt (fig. 55), 
antagelig..., læs Sygesæt. 2) (Fig. 55) antage
lig...

S. 2161, fig. 55: Sygesæt antagelig, læs: sy
gesæt nr. 2, antagelig.

S. 2161, h. sp., lin. 9-10 f. o.: †Sygesæt. 1), 
læs †Sygesæt. (Nummereringen udgår).

S. 2161, h. sp., lin. 11-16 f. o.: 2) udgår, idet 
det er identisk med Sygesæt nr. 1 (jfr. ovf.).

S. 2164, fig. 60a: LL fot. 1982, læs: Einar 
V. Jensen fot. 1935.

S. 2166, fig. 63: ...til venstre Styrken, læs: 
... til venstre Kristus ved martersøjlen.

S. 2171, fig. 70: ...i Stenstrup Museum, læs: 
...i Odsherreds Museum. - (...in Stenstrup 
Museum, read: ...in Odsherred Museum).
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S. 2175, h. sp., lin. 8 f. o.: forestillende 
kvinderne ved graven, læs: forestillende No- 
’omi, der tager afsked med sine sønnedøtre, 
Orpa og Ruth, på rejsen tilbage til Judas land 
(Ruths bog 1).

S. 2175, h. sp., efter lin. 15 f. o. tilføjes: To 
syvarmede lysestager, skænket af sognet i an
ledning af provst N. P. Christiansens 25 års 
jubilæum 1924; ved fonten.

Lumsås. Bd. 4, s. 2200, v. sp., lin. 1 f. o. (vedr. 
Tegninger), tilføj: NM2. Plan af kirkegård, 
usign. og udat. (1908?).

Vig. Bd. 4, s. 2236, h. sp., efter lin. 11 f. o. 
tilføjes: 2) (Fig. 40), o. 1846. Gårdmand Niels 
Andersen, Hønsinge, født i Eskilstrup 1. febr. 
1789, gift med Maren Larsdatter af Hønsinge, 
†11. nov. 1834. Gift anden gang 16. jan. 1835 
med pigen Ane Pedersdatter af Hønsinge, 
som fødte en søn og en datter. Han døde 
9. marts 1846. På modstående side læses føl
gende mindevers: »Maaskee min Bortgang 
saarer De Venner, Gud mig gav; Maaskee For
ladtes Taare Skal flyde paa min Grav. Dog vil 
jeg ikke grue; Mit Haab grundfæstet er: Jeg 
hist igen skal skue dem jeg har elsket her.«

Af træ, 136 cm højt, med skjoldformet, 
hjerteprydet plade, hvilende på tilspidset 
stang. Gravskrift med sort fraktur på hvid 
grund og rødbrun farve på hjerter og stang. 
Fundet på loftet i »Bodilsminde«, Hønsinge i 
Vig sogn. I Odsherreds Museum (inv.nr. 
2097).

S. 2236, h. sp., lin. 12, f. o.: 2) (Fig. 48), læs:
3) (Fig. 48). - Billedteksten (fig. 48) ændres 
tilsvarende til: Kirkegårdsmonument nr. 3.

S. 2237, v. sp., lin. 6 f. o.: 2) (Fig. 49), læs:
4) (Fig. 49). - Billedteksten (fig. 49) ændres 
tilsvarende til: Kirkegårdsmonument nr. 4.

S. 2241, note 96, tilføj: Sml. Uldall: Kirkens 
Profanbenyttelse i ældre Tid, i Fortid og Nu
tid IX, s. 133.

Nørre Asmindrup. Bd. 4, s. 2272, v. sp., lin. 5
f. n.: af støbejern, læs: af smedejern.

Egebjerg. Bd. 4, s. 2313, v. sp., lin. 6 f. o.: 
Anders NielSen Chrystalsin, læs: Andreas 
NielSen Crystalsin.

Grevinge. Bd. 4, s. 2339, h. sp., lin. 11 f. n.:

professor Oscar Andersens medvirken, læs: 
professor J. Oskar Andersens medvirken.

S. 2366, note 54: Oscar Andersens, læs 
J. Oskar Andersens.

Asnæs. Bd. 4, s. 2400, v. sp., lin. 8 f. n.: Qvi- 
cung, læs: Qvicunq(ue).

S. 2401, v. sp., sidste lin.: der formentlig, 
læs: der muligvis.

S. 2401, fig. 33a: Degnestol formentlig 
1551, læs: Degnestol muligvis 1551.

S. 2402, fig. 33b: A(nno) d(omini) 1551, læs: 
A(nno) d(omini) 1551 (?).

Fårevejle. Bd. 4, s. 2427, v. sp., lin. 3 f. n.: 
Alterklæde, læs: Kortæppe.

Dragsholm. Bd. 4, s. 2467, v. sp., lin. 21 f. o.: 
*Altertavle, anskaffet i tiden 1645-58, læs: *Al
tertavle, med malet årstal 1654.

Vallekilde. Bd. 4, s. 2477, fig. 4 (billedtekst): 
C. G. Schultz 1992, læs: C. G. Schultz 1929.

S. 2505, h. sp., lin. 9 f. n.: Valborg Rasmus
sen, læs: Valborg Rasmusdatter.

S. 2508, v. sp., lin. 5 f. n.: Septirni, læs: 
Septimi.

S. 2510, note 43: Septirni, læs: Septimi.
Hørve. Bd. 4, s. 2545, v. sp., lin. 1 f. o.: »Sorbi- 

etas«, læs: »Sobrietas«.
Samsø. Bd. 4, s. 2560, note 2: Kristoffer I, læs: 

Christoffer II.
Tranebjerg. Bd. 4, s. 2615, note 76: altertavlen i 

Tranebjerg, læs: altertavlerne i Tranebjerg og 
Kolby.

Ørby. Bd. 4, s. 2622, v. sp., lin. 12 f. n.: Spids- 
gedakt 8’ er - trods navnet - en Spidsgamba.

Kolby. Bd. 4, s. 2650, v. sp., lin. 7 f. n.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

Onsbjerg. Bd. 4, s. 2704, h. sp., lin. 11 f. n.: 
Kolby-billedskæreren Jens Jensen den ældre, 
†1740, læs: ...Jens Jensen den ældre, nævnt sid
ste gang 1740.

S. 2716, note 96: signaturen RSM, læs: 
RCM.

S. 2717, note 101: tre Samsø-billedskærere, 
læs: to Samsø-billedskærere.

Besser. Bd. 4, s. 2732, h. sp., lin. 6 f. o.: Jens 
Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.

S. 2747, h. sp., lin. 2 f. n.: Thomas Mandix- 
e[s]ens, læs: Thomas Mandix E[v]ens.
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Fig. 41. Kalundborg, S. Olai kirkegård. Kirkegårds
monument over sognepræst Peter Holst, udført af 
Hermann Ernst Freund 1834 (s. 3449). HJ fot. 2001. - 
Churchyard monument to vicar Peter Holst executed by 
Hermann Ernst Freund in 1834.

Nordby. Bd. 4., s. 2765, v. sp., lin. 8 f. n.: 
»...nicolai claws(en(?)) epi(scopi) arusien- 
(ris)«, læs: »...nicolai claws(en(?)) ep(iscop)i 
arusien(sis)«.

S. 2765, v. sp., lin. 4 f. n.: »... octaiis...«, 
læs: »... octav(a)s...«.

S. 2765, v. sp., lin. 2 f. n.: »...p(re)positus«, 
læs: »...p(re)positus(!)«.

S. 2767, v. sp., lin. 5 f. o.: »...epi(scopi) 
avrusie(n)s(is)«, læs: »...ep(iscop)i avru- 
sie(nsis)«.

S. 2767, v. sp., lin. 5 f. n.: »...Johannes Dø
beren, dvs. S. Hans aften)., læs: »...Johannes 
Døberens aften, dvs. S. Hans aften).

S. 2771, h. sp., lin. 1 f. o.: billedskærer Ja
cob Christensen Høylemand, læs: billedskæ
rer Jacob Heylemand (jfr. Weilbach: Kunst- 
Leks., 4. udg.).

Holbæk, S. Nikolaj. Bd. 5, s. 2824, v. sp., lin.
11 f. n.: restaurering 1973-73, læs: restaurering 
1972-73.

S. 2864, h. sp., lin. 3 f. n.: 3) 1930, læs: 
1972, broderet af Birthe Krøjgaard og Tove 
Købke.

S. 2872, h. sp., lin. 3 f. o.: 1915, læs: 1965.
S. 2883, v. sp., lin. 7 f. n.: O. B. var lens

mand, læs: Ole (Oluf) Brockenhuus var lens
mand.

S. 2904, h. sp., lin. 18 f. o.: Inger Eleonora, 
læs: Inger Eleonore.

S. 2905, fig. 85 (billedtekst): Inger Eleo
nora, læs: Inger Eleonore (jfr. gravsten).

S. 2916, fig. 98a-b (billedtekst): ...(s. 2916), 
læs: ...(s. 2917).

S. 2927, v. sp., lin. 7 f. o.: Ehlers familiebe
gravelse, læs: Ehlers’ familiebegravelse.

S. 2940, note 294: Louise Føns’ dåbsår, læs: 
Louise Føns’ dødsår.

Kalundborg, Vor Frue. Bd. 5, s. 3048, v. sp., 
lin. 5 f. o.: Emil Eckhoff, læs: Emil Ekhoff.

S. 3068, h. sp., lin. 10 f. n.: sydøstre, læs: 
sydvestre.

S. 3075, h. sp., lin. 19 f. n.:155 (notetal), læs:
153

S. 3100, v. sp., lin. 13 f. n.: østende, læs: 
nordende.

S. 3117, h. sp., lin. 2 f. o.:, nordvestre, læs: 
nordøstre.

S. 3158, fig. 154 (billedtekst): ...før restau
rering, læs: ...efter restaurering.

S. 3184, v. sp., lin. 8 f. o.: efter tegning af 
Mogens Clemmensen, læs: udført af H. We
ber, Roskilde, efter tegning af arkitekt Clem
mensen (jfr. reklame i ÆldNordArch. III, 
1922).

S. 3198, h. sp., lin. 3 f. n.:, Lorentz Brases 
enke, læs: Lorentz Braes’ enke.

S. 3232, v. sp., lin. 6 f. n.:, auktionen 1749, 
læs: auktionen 1734.

S. 3252, v. sp., lin. 22 f. n.: †16. maj i sit 61. 
år, læs: †16. maj 1661 i sit 61. år.

S. 3276, note 308: ...formentlig fejl for 
Niels, læs: ...for Niels W. Fjeldskov.

Kalundborg, S. Olai kirkegård. Bd. 5, s. 3320, 
v. sp., lin. 4 f. o.: ...er i dag kunto bevaret.
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Det ene stadig på kirkegården, det andet..., 
læs: ...er i dag kun fire bevaret. De tre stadig 
på kirkegården, det fjerde...

S. 3320, v. sp., lin. 10 f. n.: Kirkegårdsmonu
ment, o. 1853. Jürgen..., læs: Kirkegårdsmonu
menter . 1) (Fig. 41), udført 1834 af billedhug
geren Hermann Ernst Freund over Peter 
Holst, værdig religionslærer og sognepræst i 
Kalundborg, *10. febr. 1776, †24. aug. 1832. 
Stele af grå sandsten, 153 cm høj (nu nedgra
vet og kun 123 cm over jordsmon).9 Stelens 
øvre del prydes af et anker, flankeret af to del
finer, og forneden ses en due med olivenkvist. 
Motiverne, der symboliserer håbet om op
standelse og evigt liv, har kunstneren benyttet 
tilsvarende på et kirkegårdsmonument fra
1833 (jfr. fig. 42), hvorpå de to rosetter om
kring indskriftens fordybede versaler ligeledes 
indgår.10 Forneden på højre kortside ses kunst
nerens signatur efterfulgt af tallet fire som 
betegnelse for monumentets tilblivelsesår 
(183)4.11 På kirkegårdens søndre del.

2) 0.1851. Birgitte Petrine Gude, f. Han
sen, *16. juni 1804, †11. jan. 1851. Hvid, skråt- 
stillet marmortavle, 100x57 cm, med fordybet 
versalindskrift. På familiegravsted med fire 
andre monumenter for etatsråd Albert Gude, 
*1. aug. 1789, †4. okt. 1870; læge Carl William 
Weihe, *29. febr. 1816, †13. sept. 1875,
g.m. Julie Elise Weihe, f. Gude, *29. juli 1830, 
†ll. marts 1929; cand. med. William Weihe, 
*5. marts 1856, †6. juli 1881; Immanuel Weihe, 
*1867, †1940.

3) O.1853. Iürgen....
S. 3320, v. sp., lin. 2 f. n.: Nu opstillet (på 

hovedet) i et lille museum, læs: Nu liggende i 
lapidariet.

S. 3320, h. sp., lin. 6 f. n.: (†Kirkegårdsmonu
ment) nr. 3 udgår. Det er identisk med det ovf. 
beskrevne Kirkegårdsmonument nr. 1.

S. 3321, v. sp., lin. 14 f. o., tilføjelse til †kir- 
kegårdsmonument nr. 6: Det oprindelige mo
nument over Carl Rothe blev o. 1912 erstattet 
af et nyt til minde om hustruen, datteren og 
sidstnævntes mand, grundlæggeren af den 
danske brugsforeningsbevægelse, provst 
H. C. Sonne: O.1912. Godsejer Carl Rothe,

Fig. 42. Stigs Bjergby. Kirkegårdsmonument over 
Andrea Pauline Busck, udført 1833 af Hermann Ernst 
Freund (s. 3439), sml. fig. 41. HJ fot. 2001. - Church
yard monument to Andrea Pauline Busck executed by Her
mann Ernst Freund in 1833, cf. fig. 41.

*1797, †1846, og hustru Hedevig, f. Stub, 
*1793, †1864. Provst Hans Chr. Sonne, sogne
præst til St(ore) og L(ille) Fuglede, *16. aug. 
1817, †26. jan. 1880 og hustru Margrethe, f. 
Rothe, *28. juli 1823, †5. april 1912. Stele af 
grålig, rødsprængt granit, 114 cm høj over 
sokkel, med fordybet antikvaindskrift på den 
polerede forside.

S. 3321, v. sp., lin. 3 f. n.: †Kirkegårdsmo- 
nument nr. 14 udgår. Det er identisk med ovf. 
beskrevne Kirkegårdsmonument nr. 2. 

Nykøbing. Bd. 5, s. 3389, v. sp., lin. 8 f. o.: 
Dragsholm 1641-45, læs: Dragsholm 1641-44. 

Sindsygehospitalets kirke. Bd. 5, s. 3418, v. 
sp., lin. 11 f. o.: Altersølv, bestående..., læs: 
Altersølv (fig. 2), bestående...

S. 3418, h. sp., lin. 8 f. n.: Figurhenvisning 
(fig. 2) udgår.

S. 3418, h. sp., lin. 1 f. n.: 1519, læs: 1915.
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KILDER OG HENVISNINGER

Redaktion: Hugo Johannsen og Annelise Olesen.

1 Jfr. C. D. O. Lunn: Knabstrups Ejere i Tiden 1286- 
1814, Holbæk 1945, s. lOf.
2 Venligst oplyst af Gerda Gram, Knabstrup Gods.
3 Identifikationen af Lindenov-våbenet skyldes Knud 
Prange, som takkes for væsentlige bidrag til belys
ning af epitafiets heraldiske inkonsekvenser, jfr. 
breve til DK’s redaktion, dateret 4. febr. 1980, 
27. dec. 2000 og 24. jan. 2001 (I NM. Top. Ark.).
4 Faklernes flammer må således være forsvundet før 
1905 og kan have været fastgjort til de blyfyldte tap
huller, som ses umiddelbart uden for soklens for- 
krøpning. De endnu bevarede led var afslået inden 
1943, jfr. fotografi ved Einar V. Jensen i NM2. Et 
eksempel på kunstnerens udformning af nedadvendte 
fakler ses på Christian de Lentes epitafium i S. Petri, 
København, jfr. V. Thorlacius-Ussing: Billedhugge
ren Thomas Quellinus, Kbh. 1926, s. 95ff.; DK. Kbh. 
By 1, s. 376ff.
5 Dette fremgår i øvrigt af den i teksten s. 640 og note 
54 omtalte nyere skitse i embedsarkivet, der også 
omtaler disken med dens indskrift. Jfr. endvidere

brev af 2. dec. 1986 fra sognepræst Finn Rosenberg til 
DK’s redaktion.
6 Jfr. brev af 21. febr. 2001 fra pastor Dietmar 
Schmidt-Pultke, Gittelde, til DK’s redaktion. Alter
sølvet er beskrevet i Die Bau- und Kunstdenkmäler 
des Herzogtums Braunschweig V, Kreis Ganders- 
heim (ved Karl Steinacker), Wolfenbüttel 1910, s. 292 
(beskrivelsen af kalken sammenblandet med en anden 
kalk). Senest nybeskrevet 1983 af Martin Wandersleb 
for Ev.-Luth. Landeskirchenamt, Braunschweig (ko
pier af kartotekskort i NM2).
7 Stenen over Andrea Pauline Busck er ikke anført i 
værkfortegnelsen hos Th. Oppermann: Billedhugge
ren H. E. Freund 1786-1840, Kbh. 1916, s. 157ff.
8 Iflg. museets oplysningskort skal der på kirkeloftet 
være henlagt en tilsvarende sten.
9 Stelen er anført i værkfortegnelsen hos Oppermann 
(note 7), s. 161 (nr.55).
10 Duen med oliekvist (1 Mos. 8,11) har kunstneren 
tillige benyttet på mindestenen for Ansgar, Luther og 
Bugenhagen i Jægerspris, ligesom delfinerne optræ
der i en variant på mindestenen for Hans Tausen i 
Viborg, jfr. Oppermann (note 7) ill. s. 98 og 113.
11 Jfr. Oppermann (note 7), s. 157.

Fig. 43. *Pengebøsse fra 1800’rne (s. 3425). I Odsher
reds Museum. NE fot. 1990. - *Money box, 19th cen
tury.
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I forhold til Danmarks Kirkers tidligere udgivelser fremtræder sagregistret her i en noget ændret form. For at 
lette overskueligheden indledes med en alfabetisk nøgle med henvisninger til de overordnede opslagsord. I selve 
registret er under opslagsordene anført stikord, ordnet enten alfabetisk eller systematisk - hovedsagelig i over
ensstemmelse med Danmarks Kirkers redaktionsrækkefølge (jfr. s. 7f., specielt s. 16f.). F.eks. er under Be
gravelser angivet henvisninger til Grave, Gravkapeller, Gravkrypter, Kister, Sarkofager, Grav- og kisteudstyr 
samt til Kisteplader og -beslag. Udskilt i særlige afsnit fra hovedregistret er et Ikonografisk register (s. 3539), og 
et Kunstner- og håndværkerregister (s. 3661).

Opslagsord samt stikord og sidehenvisninger er i registret anført med fed skrift, dateringer med kursiv. En * 
efter sidehenvisningen angiver, at den pågældende genstand er afbildet. Et † før sidehenvisningen angiver, at 
genstanden er forsvundet.

NØGLE TIL SAGREGISTER

(Sagregistrets opslagsord er markeret med fed skrift)
Aflastningsbuer - se Bygningsdetaljer og -konstruk

tioner
Akvamaniler - se Alterudstyr
Alterborde, -podier og -skranker (s. 3460) - se også 

Sidealterborde 
Alterborde med helgengrave - se Alterborde, -po

dier og -skranker 
Alterbordsforhæng - jfr. Alteromhæng 
Alterbordsforsider - jfr. Alterbordspaneler 
Alterbordsnicher - se Alterborde, -podier og skran

ker
Alterbordspaneler - se Alterborde, -podier og -skran- 

ker
Alterbordsplader - se Alterborde, -podier og -skran- 

ker
Alterbøger - se Alterudstyr
Alterdiske - se Altersølv
Alterduge - se Altertekstiler under Tekstiler
Altergangstavler - jfr. Skriftetavler
Alterhelgener - jfr. Væmehelgener
Alterkalke - se Altersølv
Alterkalkskrucifikser - se Alterkalke under Altersølv 
Alterkander - se Altersølv 
Alterklæder - se Altertekstiler under Tekstiler 
Alterkrucifikser - se Krucifikser 
Alteromhæng - se Omhæng under Tekstiler 
Alterpodier - se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterprydelser - se Alterudsmykninger 
Alterretabler - se Alterprydelser under Alterudsmyk

ninger
Alterskamler - se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterskranker - se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterstager - se Alterudstyr

Altersølv (s. 3462)
Altertavlefigurer, løse - se Alterudsmykninger 
Altertavlekrucifikser - se Krucifikser 
Altertavler - se Alterudsmykninger 
Altertavletyper - se Alterudsmykninger 
Altertekstiler - se Tekstiler 
Alterudsmykninger (s. 3465)
Alterudstyr (s. 3466)
Altre, gyldne - se Alterudsmykninger 
Ampuller - se Alterudstyr
Amtmandsstole - se Embedsmandsstole under Stole

værk og andre møbler 
Ankerbjælker - se Murankre under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Ankerforskud - se Murankre under Bygningsdetal

jer og -konstruktioner 
Antemensaler - jfr. Alterbordspaneler 
Antependier - jfr. Alteromhæng 
Apsider (s. 3468) - se også Byggeri i etaper 
Apsisbuer - se Apsider
Arkadebuer (s. 3468) - se også Apsider, Kor, Tårne 

og Våbenhuse 
Arkadepiller - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Armarier-jfr. Bogsamlinger 
Assistenskirkegårde - se Kirkegårde 
Baldakinaltertavler - se Altertavletyper under Alter

udsmykninger 
Baldakinportaler - se Portalfremspring under Døre 

og portaler
Baser - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Bedestole - se Stoleværk og andre møbler 
Begravelser (s. 3469)
Begravelser, murede - jfr. Gravkrypter under Begra

velser
Begravelsesskjolde - se Begravelsestilbehør 
Begravelsestekstiler - se Tekstiler 
Begravelsestilbehør (s. 3470)
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Belysning (s. 3471)
Benhuse (s. 3472)
Benkister - se Kister under Begravelser 
Benkuler - se Grave under Begravelser 
Berettelsestøj - jfr. Sygesæt 
Beslag - se Låsetøj og beslag 
Bibler - jfr. Alterbøger
Biblioteker - se Rumindretninger og -funktioner
Billedsten - jfr. Figursten
Bindbjælker - se Tagkonstruktioner under Tage 
Binderinge - se Kirkegårdsmure og -hegn under Kir

kegårde
Binderskifter - se Prydskifter under Bygningsdetal

jer og -konstruktioner 
Bindingsværk - se Bygningsdetaljer og -konstruk

tioner, Vindfang under Dørfløje, samt Andet un
der Kirkegårdsbygninger 

Bispestole - se Gejstlige stole under Stoleværk og 
andre møbler 

Bjælkehuller - se Bom- og bjælkehuller under Byg
ningsdetaljer og -konstruktioner 

Bjælkelofter - se Lofter 
Bladhængsler - se Låsetøj og beslag 
Bliklys og bliklyseholdere - se Alterstager under Al

terudstyr
Blokke - se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin

der
Bloktandgesimser - se Gesimser og gesimsfriser un

der Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Blysprosser - se Vinduesglas under Vinduer 
Blændinger (s. 3472) -jfr. Gavlblændinger 
Blændinger, etagedelte - se Gavlblændinger 
Blændinger, koblede - se Gavlblændinger 
Blændinger, rektangulære - se Gavlblændinger 
Blændinger, trappeformede - se Gavlblændinger 
Blændingsbånd - jfr. Båndblændinger 
Blændingsbånd langs kamtakker - se Særformer un

der Gavlblændinger 
Blændingsgavle - se Gavlblændinger 
Blændingsrækker - se Gavlblændinger 
Bogpulte - se Læsepulte under Prædikestole 
Bogsamlinger - se Biblioteker under Rumindretnin

ger og -funktioner 
Bogstole - se Alterudstyr samt Stoleværk og andre 

møbler
Bomhuller - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Bomærker (s. 3473)
Bomærkeskjolde - se Bomærker 
Bondegravsten - se Gravsten under Gravminder 
Borde - se Stoleværk og andre møbler 
Borganlæg - se Fortidsminder
Borgmesterstole - se Embedsmandsstole under Sto

leværk og andre møbler 
Brudebænke - se Bænke under Stoleværk og andre 

møbler

Brudestole - se Stoleværk og andre møbler 
Bræddelofter - se Lofter 
Brødæsker - jfr. Oblatæsker 
Brønde (s. 3473)
Bukkehornsbeslag - se Låsetøj og beslag 
Bulkonstruktioner - se Stav- og Bulkonstruktioner 

under Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Buster - se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin

der og Portrætter 
Byggematerialer (s. 3473)
Byggeri i etaper (s. 3475)
Bygningsdetaljer og -konstruktioner (s. 3475) 
Bygningsindskrifter og -tavler (s. 3480) 
Bygningskonstruktioner - se Bygningsdetaljer og 

-konstruktioner 
Bygningstavler - se Bygningsindskrifter og -tavler 
Bægerbladsfonte - se Døbefonte 
Bækkener - jfr. Dåbsfade
Bæltegesimser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Bæltemuring - se Mønstermurværk under Byg

ningsdetaljer og -konstruktioner 
Bænke - se Stoleværk og andre møbler 
Bænke, murede - se Stoleværk og andre møbler 
Bærestolper - se Prædikestole 
Bøger - jfr. Alterbøger
Bøger (af sten eller jern) - se Kirkegårdsmonumenter 

under Gravminder 
Børnestole - se Stolestader under Stoleværk og an

dre møbler
Båndblændinger - se Blændinger og Gavlblændin

ger
Centralkirker - se Kirketyper 
Centralvarme - se Opvarmning 
Chrismatorier - se Alterudstyr 
Cirkelblændinger - se Blændinger og Gavlblændin

ger
Cirkelåbninger - se Hvælv 
Dateringer, naturvidenskabelige (s. 3480) 
Degnekonestole - se Stolestader under Stoleværk og 

andre møbler 
Degnerækketavler - se Personrækketavler under Tav

ler
Degnestole - se Gejstlige stole under Stoleværk og 

andre møbler 
Dekorationsmaleri - se Kalkmalerier og Væg- og 

loftsmalerier 
Diske-jfr. Alterdiske 
Diverse (s. 3537)
Dragerstole - se Tagkonstruktioner under Tage 
Dværgsøjler - se Søjler under Bygningsdetaljer og 

-konstruktioner 
Døbefonte (s. 3480)
Døbeskåle - jfr. Dåbsfade 
Dørbeslag - se Låsetøj og beslag 
Døre, jernbundne - se Dørfløje
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Døre og portaler (s. 3481)
Dørfløje (s. 3483)
Dørhamre - se Låsetøj og beslag 
Dørringe - se Låsetøj og beslag 
Dørstik - se Dørvanger og stik under Døre og porta

ler
Dørvanger - se Døre og portaler
Dåbsduer - se Dåbsudstyr
Dåbsfade - se Dåbsudstyr
Dåbskander - se Dåbsudstyr
Dåbskapeller - se Kapeller
Dåbstekstiler - se Tekstiler
Dåbstøj - se Dåbstekstiler under Tekstiler
Dåbsudstyr (s. 3484)
Eftermiddelalderlige kirker (s. 3485)
Elvarme - se Opvarmning
Embedsmandskonestole - se Stolestader under Stole

værk og andre møbler 
Embedsmandsstole - se Stoleværk og andre møbler 
Enkeltblændinger - se Gavlblændinger 
Epitafier - se Gravminder 
Epitafier med portrætter - se Portrætter 
Etagedelte blændinger - se Gavlblændinger 
Fabeldyrsfonte - se Døbefonte
Falsgesimser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Faner - se Tekstiler 
Fattigbøsser - jfr. Pengebøsser
Fattigmandsstole - se Stolestader under Stoleværk og 

andre møbler 
Figurer, løse - se Altertavlefigurer, løse, under Al

terudsmykninger, Løse figurer fra fontegitre un
der Dåbsudstyr, Løse figurer fra korgitre under 
Korskranker, samt Løse figurer fra korbuekruci- 
fikser under Krucifikser 

Figursten - se Gravsten under Gravminder 
Firkløverfriser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Flensborgfliser - se Flisegulve under Gulve 
Flettekors - se Kalkmalerier 
Flisegulve - se Gulve 
Fløj altertavler -jfr. Skabsaltertavler 
Fløj stænger - se Vindfløje og fløj stænger 
Fonte - jfr. Døbefonte 
Fontebækkener - jfr. Dåbsfade 
Fontegitre - se Dåbsudstyr 
Fontehimle - se Dåbsudstyr 
Fontekedler - se Dåbsudstyr 
Fontelukkelser - jfr. Fontegitre 
Fontelåg - se Dåbsudstyr 
Fontepodier - se Dåbsudstyr
Forankringstømmer i murlivet - se Murankre under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Forhaller (s. 3485)
Forhøjelser af forskellige dele af kirkerne - se Om

bygninger

Forlæg i murene - se Hvælvvederlag under Hvælv 
Forlængelser af forskellige dele af kirkerne - se Om

bygninger 
Formaningstavler - se Tavler 
Forsvarsindretninger (s. 3485)
Fortandinger - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Fortidsminder (s. 3486)
Fortove - se Kirkegårde
Fresker - jfr. Kalkmalerier
Friser - jfr. Gesimsfriser
Fritrapper til tårne - se Trapper
Frontaler - jfr. Alterbordsforsider
Fugebehandlinger - se Murbehandling
Fuld mur - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Fund, arkæologiske (s. 3486)
Fundamenter - se Bygningsdetaljer og -konstruk

tioner
Fyrlygter - se Kirker som sømærker under Diverse 
Gabestokke med halsjern - se Strafferedskaber under 

Kirkegårde 
Gadeklokker - se Klokker 
Gallerier - se Pulpiturer og gallerier 
Gallerier, tømrede - se Forsvarsindretninger 
Gangjern - se Låsetøj og beslag 
Gavlblændinger (s. 3486) - jfr. diverse grupper un

der Blændinger 
Gavle (s. 3493)
Gavle, sammenbygning af to sidestillede - se Om

bygninger
Gavle, tindesmykkede - se Gavlkamme under Gavle 
Gavlkamme - se Gavle 
Gavlprydelsen - se Gavle
Gejstlige stole - se Stoleværk og andre møbler
Gemmenicher - se Nicher
Gesimser og gesimsfriser - se Bygningsdetaljer og 

-konstruktioner 
Geværskabe - se Skabe, kister og skrin 
Gitre - se Gravkapeller under Begravelser, Fonte

gitre under Dåbsudstyr, Gitre på kirkegårde under 
Gravminder, samt Korgitre under Korskranker 

Gjordbuer - se Hvælv 
Glamhuller (s. 3494)
Glasmalerier - se Vinduesglas under Vinduer 
Glasmosaikker - se Vinduesglas under Vinduer 
Glugger (s. 3495)
Graffiti (s. 3496)
Grathvælv - se Hvælv 
Grave - se Begravelser 
Grave, murede - se Begravelser 
Gravfaner - se Faner under Tekstiler 
Gravfliser - se Gravminder
Gravheller - se Gravfliser og -heller under Gravmin

der
Gravhøje - se Fortidsminder
Gravkamre - jfr. Gravkrypter
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Gravkamre på kirkegårde - se Begravelser 
Gravkapeller - se Begravelser 
Gravkrypter -  se Begravelser 
Gravkældre -jfr. Gravkrypter 
Gravminder (s. 3496)
Gravmonumenter - jfr. Gravminder 
Gravmæler på Kirkegårde - jfr. Kirkegårdsmonu

menter under Gravminder 
Gravpotter - se Grav- og Kisteudstyr under Begra

velser
Gravrammer - se Gravminder og Kirkegårdsmonu

menter smst.
Gravsten - se Gravminder
Gravtræer - se Gravminder og Kirkegårdsmonumen

ter smst.
Gravudstyr - se Begravelser
Grotter - se Kirkegårdsmonumenter under Grav

minder 
Grundsten (s. 3500)
Gueridoner - se Borde under Stoleværk og andre 

møbler 
Gulve (s. 3500)
Gårdanlæg - se Fortidsminder 
Gårdkapeller - se Kapeller 
Hallekirker - se Kirketyper 
Halvkupler - se Kuppelhvælv under Hvælv 
Hanebåndstagværker - se Tagkonstruktioner under 

Tage
Harmonier - se Orgler 
Hatteknager - se Diverse 
Helgenfaner - se Faner under Tekstiler 
Helgenfigurer - se Alteraltertavlefigurer, løse under 

Alterudsmykninger, samt Ikonografisk register 
(s. 3539)

Helgengrave - se Alterborde med helgengrave under 
Alterborde, -podier og -skranker 

Helgenkilder - jfr. Helligkilder 
Helleristninger - se Fortidsminder 
Helligkilder (s. 3501)
Helstenshvælv - se Hvælv
Herredsfogedstole - se Embedsmandsstole under 

Stoleværk og andre møbler 
Herskabsgallerier - se Herskabspulpiturer og -galle- 

rier under Pulpiturer og gallerier 
Herskabspulpiturer - se Pulpiturer og gallerier 
Herskabsstole - se Stoleværk og andre møbler 
Hjulkors - se Helleristninger under Fortidsminder 
Hjulkroner - se Lysekroner under Belysning 
Hjulstager - se Stager under Belysning 
Hospitaler - se Kirkegårdsbygninger 
Hospitalskirker - se Kirketyper 
Husaltertavler - se Altertavletyper under Alteruds

mykninger
Hvælv (s. 3501) - se også Ommuringer under Om

bygninger
Hvælv, ottedelte - se Ribbehvælv under Hvælv

Hvælv, seksdelte - se Ribbehvælv under Hvælv
Hvælv, syvdelte - se Ribbehvælv under Hvælv
Hvælvforstærkninger - se Hvælv
Hvælvinger - jfr. Hvælv
Hvælvpiller - se Hvælv
Hvælvslutsten - se Hvælv
Hvælvvederlag - se Hvælv
Høj blændinger - se Gavlblændinger
Håndklæder - se Dåbstekstiler under Tekstiler
Ildkar - se Røgelseskar under Alterudstyr
Indridsninger - se Graffiti
Indristninger (s. 3503)
Indskrifter - se Kalkmalerier og Ure 
Indvielseskors - se Kalkmalerier 
Institutionskapeller - se Kapeller 
Interimskirker (s. 3503)
Jernankre - jfr. Murankre
Jerngitre - jfr. Gitre
Jernkøer - se Diverse
Jordgrave - se Grave under Begravelser
Kakkelovne - se Opvarmning
Kalkbænke - se Kalk og mørtel under Byggemate

rialer
Kalkhuse - se Kirkegårdsbygninger 
Kalkklæder - se Altertekstiler under Tekstiler 
Kalkkuler - se Kalk og mørtel under Byggemateria

ler
Kalkstødere - se Kalk og mørtel under Byggemate

rialer
Kalkmalerier (s. 3503)
Kaloriferer - se Opvarmning
Kalvariegrupper - se Alterkalke under Altersølv samt 

Kristus på korset under Kristus (s. 3546)
Kaminer - se Opvarmning 
Kamtakker - se Gavlkamme under Gavle 
Kandelabre - se Belysning 
Kapelarkader - se Arkadebuer 
Kapeller (s. 3505) - se også Forhøjelser under Om

bygninger 
Kapeller, fritliggende - se Kapeller 
Kapitæler - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Karmsten - se Døre og portaler 
Karnisgesimser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Kasselåse - se Låsetøj og beslag 
Kassemure - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Kassettelofter - se Lofter
Katekismustavler - se Altertavletyper under Alte

rudsmykninger 
Kedelhuse - se Kirkegårdsbygninger 
Kedler - jfr. Vandkedler
Kiler i hvælv - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Kirkebrønde - jfr. Brønde 
Kirkegårde (s. 3505)
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Kirkegårdsbygninger (s. 3507)
Kirkegårdshegn - se Kirkegårdsmure og -hegn under 

Kirkegårde 
Kirkegårdsindgange - se Kirkegårde 
Kirkegårdskapeller - se Kirkegårdsbygninger 
Kirkegårdsmonumenter - se Gravminder 
Kirkegårdsmure - se Kirkegårde 
Kirkekister - jfr. Kister 
Kirkelader - se Kirkegårdsbygninger 
Kirker med ét sideskib - se Kirketyper 
Kirker som sømærker - se Diverse 
Kirker, toskibede - se Kirketyper 
Kirker, treskibede - se Kirketyper 
Kirkeriste - se Kirkegårde 
Kirkesale - se Interimskirker 
Kirkesangerstole - se Stoleværk og andre møbler 
Kirkeskibe (s. 3508)
Kirkespilsudstyr - se Andet under Alterudstyr 
Kirkestalde - se Kirkegårdsbygninger
Kirkestævnetavler - se Meddelelsestavler under Tav

ler
Kirketyper (s. 3509)
Kistekrucifikser - se Kisteplader og -beslag under 

Begravelser 
Kisteplader og -beslag - se Begravelser 
Kister - se Begravelser, samt Skabe, kister og skrin 
Kisteudstyr - se Grav- og Kisteudstyr under Begra

velser
Klingpunge - se Pengebeholdere 
Klokkebomme - se Klokker 
Klokkehuse m.m. (s. 3509)
Klokkekamme - se Klokkehuse m.m.
Klokkekviste - se Klokkehuse m.m.
Klokkenavne - se Klokker 
Klokkeophængning - se Klokker 
Klokker (s. 3509)
Klokkereb - se Klokker 
Klokkerebshuller - se Klokker 
Klokkespil - se Klokker
Klokkestabler - se Klokkehuse og -stabler under 

Klokkehuse m.m.
Klokkestole - se Klokker
Klokkestøbergrave - se Klokker
Klokketårne, fritstående - se Klokkehuse m.m.
Klostergange - se Korsgange
Klosterhvælv - se Hvælv
Klosterkirker - se Kirketyper
Klostre (s. 3511)
Knæleskamler - jfr. Alterskamler og Nadverskamler;

se også Skamler under Stoleværk og andre møbler 
Koblede blændinger - se Gavlblændinger 
Kollektbækkener - se Pengebeholdere 
Kongeportrætter - se Portrætter 
Kongestole - se Stoleværk og andre møbler 
Kongestolper - se Tagkonstruktioner under Tage 
Konsoller - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner

Kor (s. 3511) - se også Byggeri i etaper samt diverse 
grupper under Ombygninger 

Kor i to etager - se Kor 
Korafslutninger, polygonale - se Kor 
Korbuebjælker - se Korbuekrucifikser under Kruci- 

fikser
Korbuekrucifikser - se Krucifikser 
Korbuekrucifikser med sidefigurer - se Krucifikser 
Korbuer - se Kor samt Udvidelser under Ombyg

ninger
Korbænke - se Bænke under Stoleværk og andre 

møbler
Kordongesimser - jfr. Bæltegesimser
Korforlængelser - jfr. Østforlængelser
Korfornyelser - se Ombygninger
Korgavle - se Ommuringer under Ombygninger
Korgavle, tresidede - se Gavle
Korgitre - se Korskranker
Korklokker - se Messe- eller Korklokker under 

Klokker
Korkåber - se Messetøj under Tekstiler 
Koromgange - se Kor 
Korplaner afvigende fra normen - se Kor 
Korporaler - jfr. Kalkklæder
Kors - se Alterprydelser under Alterudsmykninger, 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Korsarme (s. 3511)
Korsarmsarkader - se Arkadebuer 
Korsblændinger - se Blændinger og Særformer un

der Gavlblændinger 
Korsfæstelsesgrupper - se Alterprydelser under Al

terudsmykninger 
Korsgange (s. 3511)
Korskirker - se Kirketyper 
Korskranker (s. 3511)
Korstole - se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler
Korstræ fra korbuekrucifikser - se Krucifikser 
Kortårne - se Kor
Kragbånd - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Krematorier - se Kirkegårdsbygninger 
Kristentøj - jfr. Dåbstøj
Kristus, Thorvaldsens - se Alterprydelser under Al

terudsmykninger 
Krucifikser (s. 3512)
Krucifikser, løse - se Krucifikser 
Krydsbåndstagværker - se Tagkonstruktioner under 

Tage
Krydshvælv - se Ribbehvælv under Hvælv 
Kuppelhvælv - se Hvælv 
Kvaderridsninger - se Murbehandling 
Lamper - se Belysning 
Lampetter - se Lamper under Belysning 
Langdysser - se Gravhøje under Fortidsminder 
Langhuse, tidligere rundkirker - se Ombygninger 
Langhuskirker - se Kirketyper
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Langhuskor - se Kor og Korfornyelser under Om
bygninger

Langmure i skib - se Ommuringer under Ombyg
ninger

Langstole - se Drager- og langstole under Tagkon
struktioner under Tage 

Latinskoler - jfr. Skoler
Lektorieprædikestole - se Prædikestolstyper under 

Prædikestole 
Lektorier - se Pulpiturer og gallerier 
Lemme - se Hvælv 
Lergulve - se Gulve 
Ligbårer - se Begravelsestilbehør 
Ligeløbstrapper - se diverse grupper under Trapper 
Ligkapeller - se Kirkegårdsbygninger 
Ligskamler - se Begravelsestilbehør 
Ligsten - jfr. Gravsten
Ligtøj - se Begravelsestekstiler under Tekstiler 
Ligvogne - se Begravelsestilbehør 
Liséner - se Bygningsdetalier og -konstruktioner 
Lofter (s. 3513)
Loftsgennemgange - se Bygningsdetaljer og -kon

struktioner 
Loftsmalerier - se Væg- og loftsmalerier 
Loggia’er - se Forhaller
Luger - se muråbninger under Bygningsdetaljer og 

-konstruktioner og Gavle
Lydhimle - jfr. Prædikestolshimle
Lygter - se Belysning
Lysearme - se Belysning
Lyseholdere - se Belysning
Lysattrapper - jfr. Bliklys og -holdere
Lysekister - se Kister under Skabe, kister og skrin
Lysekranse - jfr. Hjulkroner
Lysekroner - se Belysning
Lysepiber - se Belysning
Lyseskjolde - se Belysning
Lyseslukkere - se Belysning
Lysestager - jfr. Alterstager
Lyssprækker - se Lysåbninger og -sprækker under 

Glugger
Lysåbninger - se Gavle og Glugger 
Lænestole - se Stole, løse under Stoleværk og andre 

møbler 
Læsepulte - se Prædikestole
Løberskifter - se Prydskifter under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Låger - jfr. Kirkegårdsindgange under Kirkegårde 
Låsebeslag - se Låsetøj og beslag 
Låseblik - se Låsetøj og beslag 
Låsehuse - se Låsetøj og beslag 
Låsetøj og beslag (s. 3513)
Magistratsstole - se Embedsmandsstole under Stole

værk og andre møbler 
Malerier, løse (s. 3514) - se også Portrætter 
Materialhuse - se Kirkegårdsbygninger

Materialrum - se Materialhuse og -rum under Kirke
gårdsbygninger 

Mausolæer - se Kirkegårdsbygninger 
Meddelelsestavler - se Tavler 
Messehagler - se Messetøj under Tekstiler 
Messeklokker - se Klokker 
Messeklokkespir - se Klokkehuse m.m. 
Messeskjorter - se Messetøj under Tekstiler 
Messetøj - se Tekstiler
Mindekranse m.m. - se Begravelsestilbehør 
Mindesten - se Kirkegårdsmonumenter under Grav

minder
Mindetavler - se Epitafier og Mindetavler under 

Gravminder, samt Kirkegårdsmonumenter smst. 
Mindetavler med portrætter - se Epitafier og Minde

tavler under Portrætter 
Monstranser - se Alterudstyr 
Monstranshuse - jfr. Monstransskabe 
Monstransskabe - se Skabe under Skabe, kister og 

skrin
Munderingsskabe - jfr. Geværskabe
Murankre - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Murbehandling (s. 3514)
Murblændinger, indvendige - se Blændinger 
Murblændinger, udvendige - se Blændinger 
Murværk, farvelagt - se Murbehandling 
Muråbninger - se Bygningsdetaljer og -konstruk

tioner
Musetrapper - se Gavlkamme under Gavle 
Musikinstrumenter - se Diverse 
Møbler, andre - se Stoleværk og andre møbler 
Møderum - se Rumindretninger og -funktioner 
Møllesten - se Diverse
Mønstermurværk - se Bygningsdetaljer og -kon

struktioner, samt diverse grupper under Gavl
blændinger 

Mønter (s. 3515)
Mørtelgulve - se Gulve
Nadverskamler - se Alterborde, -podier og -skran

ker
»Nattrapper« i klosterfløje - se Trapper i andre byg

ningsdele under Trapper 
Naturstensgulve - se Gulve 
Nicher (s. 3515)
Nybygning på en ældre kirkes plads - se Ombygnin

ger
Obelisker - se Kirkegårdsmonumenter under Grav

minder 
Oblatæsker - se Altersølv 
Oliebeholdere - jfr. Chrismatorier 
Oltidshøje - jfr. Gravhøje 
Ombygninger (s. 3515)
Omhæng - se Tekstiler 
Ommuringer - se Ombygninger 
Opus spicatum - jfr. Sildebensmuring 
Opvarmning (s. 3516)
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Orgelfacader - se Orgler 
Orgelpulpiturer - se Pulpiturer og gallerier 
Orgler (s. 3517)
Ossarier - jfr. Benhuse 
Overribber - se Ribber under Hvælv 
Ovne - se Opvarmning 
Palmetfonte, skånske - se Døbefonte 
Paneler, løse - se Stoleværk og andre møbler 
Paradisfonte - se Døbefonte 
Paténer - jfr. Alterdiske 
Pengebeholdere (s. 3517)
Pengeblokke - se Pengebeholdere 
Pengebøsser - se Pengebeholdere 
Pengepunge - jfr. Klingpunge 
Pengeskrin - se Pengebeholdere 
Pengetavler - se Pengebeholdere 
Personrækketavler - se Tavler
Petroleumshængelamper - se Lysekroner under Be

lysning
Pilastre - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Pilgrimstegn - se Diverse
Piller - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner og

Kirkegårdsindgange under Kirkegårde 
Pinakler - se Gavlkamme under Gavle 
Piscinae (s. 3518)
Podier i skibets vestende - se Herskabsstole under 

Stoleværk og andre møbler 
Portaler - se Døre og portaler samt Kirkegårdsind

gange under Kirkegårde 
Portalfremspring - se Døre og portaler 
Portrætter (s. 3518)
Primklokker - se Messe- eller Korklokker under 

Klokker
Processionskors - jfr. Processionskrucifikser 
Processionskrucifikser - se Alter- og Processionskru

cifikser under Krucifikser 
Processionsomgange - jfr. Koromgange 
Processionsstager - se Alterudstyr 
Professorstole - se Embedsmandsstole under Stole

værk og andre møbler 
Provstestole - se Gejstlige stole under Stoleværk og 

andre møbler 
Prydblændinger - se Gavlblændinger 
Prydskifter - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Prædikestole (s. 3519)
Prædikestolsfelter, løse - se Prædikestole 
Prædikestolshimle - se diverse grupper under Prædi

kestole
Prædikestolsomhæng - se Omhæng under Tekstiler 
Prædikestolsopgange - se diverse grupper under 

Prædikestole 
Prædikestolsopgange med brofag - se Prædikestole 
Prædikestolsrygskjolde - se Prædikestole 
Prædikestolstyper - se Prædikestole 
Præsenterbakker - se Altersølv

Præstekonestole - se Stolestader under Stoleværk og 
andre møbler 

Præsterækketavler - se Personrækketavler under Tav
ler

Præstestole - se Gejstlige stole under Stoleværk og 
andre møbler 

Præstestolsomhæng - jfr. Skriftestolsomhæng 
Pulpiturer - se Pulpiturer og gallerier 
Pulpiturer og gallerier (s. 3520)
Pulpiturstole, lukkede -se Herskabsstole under Sto

leværk og andre møbler 
Pyramidetage - se Tagformer under Tage 
Rektorstole - se Embedsmandsstole under Stoleværk 

og andre møbler 
Relieffer - se Portrætter, Skulpturudsmykninger, 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Relieffer, løse - se Portrætter og Skulpturudsmyk

ninger
Relikvarier - jfr. Relikviegemmer 
Relikviegemmer - se Relikvier
Relikviekapsler - se Relikviegemmer og -kapsler un

der Relikvier 
Relikvier (s. 3521)
Relikvieskrin - se Relikvier
Reoler - se Stoleværk og andre møbler
Restaureringer (s. 3521)
Retabler - jfr. Alterretabler 
Ribbehvælv - se Hvælv 
Ribber - se Hvælv
Ridefogedstole - se Embedsmandsstole under Stole

værk og andre møbler 
Rosenkranse - se Diverse
Rudeblændinger - se Særformer under Gavlblændin

ger
Rudeglas - se Vinduesglas under Vinduer 
Rumindretninger og -funktioner (s. 3521) 
Rundbuefriser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner samt Sær
former under Gavlblændinger 

Rundkirker - se Kirketyper
Rundkirker ændret til langhuse - se Ombygninger 
Runeindskrifter - se Indristninger 
Runer - se Indskrifter under Kalkmalerier 
Runesten - se Fortidsminder
Rygningsbrædder - se Tagkonstruktioner under 

Tage
Røgelseskar - se Alterudstyr 
Rådmandsstole - jfr. Magistratsstole 
Sadeltage - se Tagformer under Tage 
Sagn (s. 3521)
Sakristier (s. 3522) - se også Byggeri i etaper 
Salmenummertavler - se Meddelelsestavler under 

Tavler
Salveæsker - jfr. Chrismatorier 
Sammenbygning af to sidestillede gavle - se Om

bygninger
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Sangerpulpiturer - se Pulpiturer og gallerier 
Sarkofager - se Begravelser 
Savskifter - jfr. Savsnitsfriser
Savsnitsfriser - se Gesimser og gesimsfriser og Pryd

skifter under Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Segl - se Diverse 
Seglstamper - jfr. Signeter 
Sejerværker - jfr. Tårnure 
Selvportrætter - se Portrætter 
Series Pastorum - jfr. Præsterækketavle 
Servanter - se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Sgraffiti - jfr. Graffiti
Sidealtertavlefigurer, løse - se Altertavlefigurer, løse 

under Alterudsmykninger 
Sidealtertavler - se Alterudsmykninger 
Sidealterborde og -nicher (s. 3522)
Sidealternicher - se Sidealterborde og -nicher 
Sideskibe (s. 3522)
Sideskibe, tilføjede - se Ombygninger 
Sideskibsarkader - se Arkadebuer 
Signeter - se Segl og signeter under Diverse 
Sildebensmuring - se Mønstermurværk under Byg

ningsdetaljer og -konstruktioner 
Skabe, kister og skrin (s. 3522)
Skabsaltertavler - se Altertavletyper under Alteruds

mykninger 
Skabsnicher - se Nicher 
Skamler - se Stoleværk og andre møbler 
Skeer - se Altersølv
Skib - se Byggeri i etaper samt diverse grupper un

der Ombygninger 
Skiftegange - se Murbehandling 
Skitser - se Kalkmalerier
Skjoldblændinger - se Blændinger og Gavlblændin

ger
Skjoldbuer - se Hvælv 
Skoldehuller - se Forsvarsindretninger 
Skoler - se Kirkegårdsbygninger og Rumindretnin

ger og -funktioner 
Skriftarter - se under Gravminder 
Skriftebrædter - jfr. Skriftetavler 
Skriftestole - se Stoleværk og andre møbler 
Skriftestolsomhæng - se Omhæng under Tekstiler 
Skriftetavler - se Meddelelsestavler under Tavler 
Skriftfriser - se Indskrifter under Kalkmalerier 
Skriftruller - se Kirkegårdsmonumenter under Grav

minder
Skrin - se Skabe, kister og skrin 
Skulpturer - se Kirkegårdsmonumenter under Grav

minder
Skulpturer, løse - se Skulpturudsmykninger 
Skulpturudsmykninger (s. 3523)
Skydeskår - se Forsvarsindretninger 
Skåle - se Altersølv
Skåltegn - se Sten med skåltegn under Fortidsmin

der

Slotskapeller - se Gård- og slotskapeller under Ka
peller

Slukkehorn-jfr. Lyseslukkere 
Slyngebomme - se Klokkebomme under Klokker 
Smedejernsmonumenter - se Kirkegårdsmonumen

ter under Gravminder 
Småblændinger - se Gavlblændinger 
Sokler - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Solure - se Ure
Spareblændinger - se Blændinger 
Sparenkopgesimser - se Gesimser og gesimsfriser un

der Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Spidsbuefriser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Spir - se Tagformer og Tagkonstruktioner under Tage 
Sprøjtehuse - se Kirkegårdsbygninger 
Spygatter - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Spyttebakker - se Diverse 
Stager - se Belysning
Statuer - se Skulpturer, løse under Skulpturudsmyk

ninger
Statuetter - se Skulpturer, løse under Skulpturud

smykninger 
Stavkirker - se Trækirker
Stavkonstruktioner - se Stav- og Bulkonstruktioner 

under Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Steler - se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin

der
Sten med skåltegn - se Fortidsminder 
Stentage, kuplede - se Tagformer under Tage 
Stentage, murede - se Tagkonstruktioner under Tage 
Stjernehvælv - se Ribbehvælv under Hvælv 
Stole, faste - jfr. Stolestader 
Stole, gejstlige - se Stoleværk og andre møbler 
Stole, lukkede, på gulvet - se Herskabsstole under 

Stoleværk og andre møbler 
Stole, løse - se Stoleværk og andre møbler 
Stole, murede - se Gejstlige stole under Stoleværk og 

andre møbler 
Stolestader - se Stoleværk og andre møbler 
Stoleværk og andre møbler (s. 3523)
Stormstigetrin - se Ribber under Hvælv 
Strafferedskaber - se Kirkegårde 
Stræbepiller - se Bygningsdetaljer og -konstruktio

ner
Stukdekorationer (s. 3526)
Stuklofter - se Lofter
Styrtrumslofter - se Tagformer under Tage 
Støbejernsmonumenter - se Kirkegårdsmonumenter 

under Gravminder 
Støttepiller - se Stræbe- og Støttepiller under Byg

ningsdetaljer og -konstruktioner 
Stængebomme - se Døre og portaler, Glamhuller, 

samt Vinduer 
Svalegange med trapper - se Trapper i andre byg

ningsdele under Trapper
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Sygesæt - se Altersølv
Syvstager - se Alterstager under Alterudstyr 
Søjleportaler - se Døre og portaler 
Søjler - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Søjler (til at anbringe pengebøsser på) - se pengebøs

ser under Pengebeholdere 
Sølvflasker-jfr. Ampuller
Sømærker - se Kirker som sømærker under Diverse
Sørgefaner - jfr. Gravfaner
Taburetter - jfr. Skamler
Tagbeklædninger - se Tage
Tage (s. 3526)
Tagformer - se Tage 
Tagkonstruktioner - se Tage 
Tagryttere - se Klokkehuse m.m.
Tagstole, åbne - se Tagkonstruktioner under Tage 
Tagværker - se diverse grupper under Tagkonstruk

tioner under Tage 
Tagværker med skråstivere - se Tagkonstruktioner 

under Tage
Tandsnitgesimser - se Gesimser og gesimsfriser un

der Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Tavler (s. 3528) - se også Bygningsindskrifter og 

-tavler samt Kirkegårdsmonumenter under Grav
minder 

Teglgulve - se Gulve 
Teglovne - se Byggematerialer 
Tekstiler (s. 3528)
Tillysningstavler - se Meddelelsestavler under Tavler 
Timeglas - se Prædikestole
Tindesmykkede gavle - se Gavlkamme under Gavle 
Topringe - se Hvælvslutsten under Hvælv 
Topruder - se Hvælvslutsten under Hvælv 
Trappefriser - se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Trappehuse - se Tårntrapper i trappehuse, samt di

verse andre grupper under Trapper 
Trapper (s. 3530)
Trapper, murede - se diverse grupper under Trapper 
Trapperum - se Andre tårntrapper under Trapper 
Trekantgavle, små - se Gavle
Trempelkonstruktioner - se Tagkonstruktioner under 

Tage
Triforier - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Trisser - se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Trægulve - se Gulve 
Trækirker (s. 3531)
Trælofter - se Lofter
Træmonumenter - se Kirkegårdsmonumenter under 

Gravminder 
Tvillingkapeller - se Kapeller 
Tværskibe - jfr. Korsarme 
Tympana - se Døre og portaler 
Tøndehvælv - se Hvælv 
Tårnbuer - se Tårne

Tårnbuer, todelte - se Tårne 
Tårnbuer, tredelte - se Tårne
Tårne (s. 3531) - se også Byggeri i etaper samt For

højelser under Ombygninger 
Tårne over kor - se Tårne 
Tårne, tvillingdelte - se Tårne 
Tårnrum - se Tårne
Tårntrapper - se diverse grupper under Trapper 
Tårnure - se Ure 
Ure (s. 3532)
Urhuse - se Ure 
Urklokker - se Klokker
Urner - se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin

der
Urskiver - se Ure
Valmtage - se Tagformer under Tage 
Vandkedler - se Akvamaniler og Vandkedler under 

Alterudstyr 
Vejrhaner-jfr. Vindfløje
Ventilationshuller - se Bygningsdetaljer og -kon

struktioner
Vestforlængelser - se Forlængelser under Ombygnin

ger
Vestgallerier - jfr. Herskabsgallerier 
Vievandskar (s. 3532)
Vievandsnicher - se Nicher
Vindeltrapper - se diverse grupper under Trapper 
Vindfang - se Dørfløje 
Vindfløje og fløj stænger (s. 3532)
Vindjern - se Vinduesrammer under Vinduer 
Vinduer (s. 3532) - se også Udvidelser under Om

bygninger 
Vinduesglas - se Vinduer 
Vinduesrammer - se Vinduer 
Vinduesstavværk - se Vinduer 
Vinflasker - se Altersølv 
Vinkander - jfr. Alterkander 
Vognhuse - se Kirkegårdsbygninger 
Voldsteder - se Borganlæg under Fortidsminder 
Votivkroner - se Andet under Alterudstyr 
Vuggebomme - se Klokkebomme under Klokker 
Vægbeklædninger (s. 3535)
Væg- og loftsmalerier (s. 3535)
Vægpaneler - se Vægbeklædninger 
Vægmalerier - se Væg- og loftsmalerier 
Vægskabe - se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Vægtæpper - se Andet under Alterudsmykninger 
Værnehelgener (s. 3535)
Våben - se Grav- og Kisteudstyr under Begravelser 
Våbenhuse (s. 3536) - se også Forhøjelser under Om

bygninger 
Våbenskjolde (s. 3536)
Æsker - jfr. Oblatæsker 
Ølandsfliser - se Flisegulve under Gulve 
Østforlængelser - se Forlængelser under Ombygnin

ger
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ALTERBORDE, -PODIER OG 
-SKRANKER

ALTERBORDE
Natursten, middelalderlige: 118, 541 (frådsten), 
604 (kamp), 741 (kamp), 1423 (kamp), †1560 
(granit), 1937* (kamp); - 1050-1250: (†)441 
(kamp i fundament), †541 (frådsten), †913* 
(frådsten med mørtel); - efter 1800: 1666 
(nævnt 1895), 913 (1908, frådsten), 2342 
(1972, grå Jämtlandssten), 3300 (1974, kalk
sten); - udateret: 441 (stenplader).

Tegl. middelalderlige: 170, 286, 635*, 877, 
966, 1198, 1518 (flyttet 1866), 1879, 1975, 
2020*, 2069, 2154*, 2296, 2426, †2644, 
2770, 2684; - middelalderlige?: 2585; - 
1100’erne?: 1698; - 1100-1250: †96, †1795(?), 
3371*, (†)3335 (1279); - 1400-1550: 311, 373, 
1095, 1259, 1595* (flyttet i senmiddelalde
ren), 1822*, 1912*, †2537; - efter 1800: 1747 
(før 1805), †2342 (1850), 2644 (1863), 3145 
(1919, middelalderlig plade af marmor), 
1165 (1925), 1779 (1950-55), 1938 (1982); - 
udaterede: 461, 498, †2875.

Træ. 1575-1600: 1358; - efter 1800: 830 (før 
1808), †2627 (1834), 951 (1864), 760 (1865), 
†2825 (1865), 1560 (1871-72), 794 (1872), 
1439 (1873), 2512 (1882), 2992 (1894), 96
(1895), 1294 (1904), 2621 (1904, med male
rier), †913 (før 1908), 1150 (1912), 473 (1913), 
3418 (1915), 2800* (1925), 1771 (1928), 1684 
(1931), 2861 (1950), 2198* (1972), 2386 
(1905); - udaterede: 189, 857, 966, 1078, 2467.

Blandede materialer. middelalderlige: 695 
(kamp og tegl), †2386 (tegl m.m.); - 
1100’erne: 2153* (kamp og jernal), †2154(?) (i 
tårnrum, af kamp, jernal, tegl m.m.); - 
1400-1550: 717, (kamp og tegl), 1315 (tegl og 
marksten), 1385 (1547?, tegl og kalksten, 
med opbygning 1575-1625), 1465* (kamp 
og tegl).

Ukendte materialer, middelalderlige: †261, 
328, 951 (dæksten af grøn serpentin), †1165, 
2491* (spor af tidligere flytning) †2992; - 
1100-1250: †1823(?); - 1450-1500: †1249(?) (i 
våbenhus); - efter 1700: †3145 (nævnt 1762), 
1132 (nævnt 1808), †261 (nævnt 1810), 1643

(1855), 993 (1859), 2100 (1894), 2537 (1925);
- udaterede: 210, 576, †760, †830, 857, 1033, 
1056, 1618, 2258.

ALTERBORDE MED HELGENGRAVE 
(se også Relikvier).
middelalderlige: 118, 286, †541, 741, 877(?),
951, 966(?), †1165, 1198, 1937*, 1975, 2069, 
†2386, †2644, †2875 (dæksten af grøn por- 
fyr), †2992, 3371* (o. 1225, helgengraven 
borthugget); - middelalderlige?: 2585; - 1400- 
1550: 373, 717, 1465*, 1822* (med indviel- 
seskors); - efter 1750: †3145 (nævnt 1762), 
1132 (nævnt 1808), †261 (nævnt 1810), 2386
(1905).

ALTERBORDSNICHER
middelalderlige: 170, 287, †541, 695, †1165, 
2020*, 2069; - 1450-1550: 311, 373, 1095, 
1823* (to), 1386 (1547?).

ALTERBORDSPANELER
Snedker- og billedskærerarbejder. 1550-75: 
966* (1562), 2537* (1570-80), 2100* (1572); - 
o. 1575: 170*, 576*, 636*; - 1575-1600: 328*, 
375, 1358*, 2021*, 2219, 2155*, 2342*, 
2387*, 2426* (1575), 2491* (1575), 1747* 
(1578), 717* (1580), 1424* (1580-90), 2585* 
(1583), 2770* (1587), 3372* (o. 1590), 1666* 
(1590), 2296* (1590-1600), 1225 (o. 1595); - 
o. 1600: 69*, (†)857, 1698; - 1600-25: 604*, 
1198, 1596*; - 1600-50: 473, 1033* (1604-06, 
paneler bevaret hele vejen rundt, på lågen 
låsetøj og beslag), 404* (o. 1620), 189* 
(1624), 2100* (o. 1630); - 1700’erne: 461; - 
18-1900’erne: 2684, †1467 (1857), 1518 (1860- 
65), †1879 (nævnt 1862), 424 (1865), 1424 
(1865), 2219 (1895), †2198 (1896), 1618 
(1903), 1113 (1904), 695 (1942); - udaterede: 
†1913, †1938 (sammenstykket af ældre dele).

Malerier, middelalderlige: †1560; - 1450-1550: 
†718, 542* (skitse på bagsiden); - 1500-50: 
96*, 118*, 742* (vendbart), †760, 794*, 
1465* (vendbart), 1618* (vendbart), 1643*, 
1975* (vendbart), 2296*, 3308* (vendbart);
- 1525-75: 1132*, 1095* (o. 1550), 1259* 
(1550-75), 1317* (1550-75), 2538* (1570-80), 
576* (o. 1575), 636* (o. 1575); - 1575-1600: 
329*, 1358* 2155*, †2387, 2427* (1575), 877 
(1578), 1747* (1578), 717* (1580), 1424*
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(1580-90), 2585* (1583), 3372* (o. 1590), 
1666* (1590), 498 (o. 1600), †2492* (o. 1600)-,
- efter 1600: 1165* (1600-10), 1596 (1600-20), 
605* (1600-25); 2021* (1776), †1518 (nævnt 
1832).

Andet, efter 1550: 2770* (1587, grafik, påli- 
met papir med tryk).

Ukendte materialer, efter 1700: †424 (nævnt 
1758), †2069 (nævnt 1866).

ALTERBORDSPLADER 
Træ. 1525-1600: 576*, 636, 1096, 1317 (be
malet); - efter 1900: †1938 (1944), 1879 
(1966).

Andre materialer. middelalderlige: 1385 (na
tursten), 3145 (marmor); - efter 1900: 1918 
(1970, granit).

ALTERPODIER 
1100’erne: †1189* (stenheller); - 1200-50: 
†2947 (kun fundamentet bevaret); - 1400- 
1550: †1595* (granit), 2950 (kun fundamen
tet bevaret); - efter 1600: †1694 (o. 1625, 
tegl).

ALTERSKAMLER
1700-1900: 2104, 2467* (1730).

ALTERSKRANKER 
Træ. 1600-1800: 1830*, †2543 (nævnt 1668); - 
1700’erne: 410, 500, †580, 723, 1390, 1599, 
(†)1985*(?), (†)2074, 2162*, †2224; - 1700- 
1900: 1623, †1171 (1712), (†)2030* (1732, be
varet knæfaldsbjælke), 607* (1760), †2104 
(1763), (†)1783 (1790); - 1800’erne: 548, 
†1138, 1362, 1671, †1702* (med genanvendte 
ældre dele), †1914, 1061 (1800-25), 477 
(1804), †290 (1825-50), †267 (nævnt 1831), 
†3381 (1835), †2267* (1838), †1783 (o. 1850), 
380 (1850-1900), 858 (1850-1900), 231 (1851), 
1883 (1857), †1479 (1857), 999 (1859), 1523 
(o. 1860), 970 (1860), †1324* (nævnt 1862), 
†1946* (nævnt 1862), †1081 (1862), (†)2651 
(1863, balustre genbrugt 1965), †442 (1864), 
462 (1864), 953 (1864), 1204 (1864), 426 
(1865), 1429 (1865), †2350 (1865), 2594 
(1865-70), 1270* (1869), 2733 (1869), †1171 
(1869?), 2691 (1871), 798 (1872), 2775 (1873), 
1441 (1873?), †1752* (1873?), 352 (1876), 146 
(1878?), 2513 (1882), 2996 (1894), †2199 
(1896), 1215 (1898); - efter 1900: 1114 (1904),

1295 (1904), 2621 (1904), †1702 (1906), †2396
(1906), 315 (1909), 833 (1910), 1150 (1912), 
192 (1914), 3418* (1915), †698 (før 1917), 
2224 (efter 1918), †2030 (1922), 2543 (1925), 
2800* (1925), †290 (1926), †1919 (1934), 697 
(1942), 1138 (o. 1946), 1324 (1952), 723 
(1954), †442 (1961), 2162 (1961-64), 2030 
(1965).

Jern. 1700-1900: 120, 174, 212, 920, 1102, 
2433 (smedejern), †2498, 640 (1700’erne), 
†2996* (1700’erne), †2396 (1700’erne?), 
(†)3158* (skænket 1703, smedejern), †231 
(1709, smedejern), †762 (1716), 2349 (1722, 
suppleret 1972), 2468 (1730, smedejern), 
†1061 (nævnt 1735), 72 (1740-50, smedejern), 
882* (1750-75, smedejern), †1623 (nævnt 
1758), †1564 (1760, smedejern), †698 
(1800’erne, støbejern), †146 (o. 1825), †762 
(1829), †99 (nævnt 1830), †3381 (nævnt 1834), 
†2627 (1834), 1039 (1840), 2104 (1844), 2302 
(1844, og træ), 1232 (1853), 1646 (1855, stø
bejern og træ), †426 (nævnt 1862), †442 
(1862), †462 (nævnt 1864), 762 (1865), 2865* 
(1872), 1081 (1880-1900, støbejern), 99 
(1895, smedejern); - efter 1900: 3381 
(1900-50, smedejern), †833 (udskiftet 1910, 
smedejern), †2543 (før 1925, smedejern), 
1985 (1941-43, og træ), 267 (1948), 2498 
(1948), 580 (1949), 2266 (1952, og træ), 2396 
(1957), 1752 (1966-74, og træ), 290 (1968), 
1171 (1970), 1946 (1982, og træ); - udateret: 
†858 (smedejern).

Messing. efter 1850: 331 (o. 1858, og træ), 
3158* (1872), 1782 (1949, og træ), 2074 
(1954), 745 (1957).

Andet. efter 1850: 1564 (1871-72, zink og 
bronze).

Ukendte materialer. 1700’erne: †1946* (mu
ret knæfald), †2880 (1700-25), †2303 (1767);
- efter 1800: †1883 (nævnt 1808), †2651 (nævnt
1825), †548 (nævnt 1842), †2595 (før 1844), 
†2162 (nævnt 1858), †745 (1957), 1479 (1967).

NADVERSKAMLER
efter 1700: †2694 (nævnt 1780), †2825 (1865), 
1702 (1958), 1919 (1970).
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ALTERKALKE
1100-1250: 579*; - o. 1325: 377*, 1169*, 190 
(kun skaft og knop); - 1400-1550: 880* (kun 
knop), 2265 (o. 1450), †2879 (1456); - o. 
1500: 1829* (bæger fra 1830), 2264* (bæger 
fra 1800’erne); - 1500-25: 330*, 997* (bæger 
fra 1859), 1620* (o. 1520, fod fra o. 1590, 
bæger fra 1650?), 314* (1521); - 1500-50: 
722*, †2467 (1536); - 1550-1600: 287* (bæger 
og knop 1662), 2772* (ændret 1856), †3325 
(nævnt 1566), †2346 (nævnt 1578), 1322 
(1587); - 1590’erne: †640 (måske sygekalk), 
796*, †917, †970, 1136* (bæger fra 1945), 
†1564, 3437 (1595); - 1600’erne: 190 (sengo- 
tisk skaft, skål 1856); - 1600-25: †881, †917, 
1268*; - 1625-50: 98 (bæger fra 1829), 547*, 
1645*, 1669*, 1701*, †2028, †2346 †2430; - 
1645-58: †2467, 1202* (1647), †1881 (1647); - 
nævnt 1646-47: †1231, †1782, †1829, †1914, 
†1984, †2072, †2266, †2496; - 1650-1725: 
639* (bæger fra 1829), 1942* (1653), †2430
(1656); - 1660’erne: 265*, †265, 287, 880* 
(sengotisk knop, bæger 1850-1900), †1361, 
†1598, †2028, †2879, †3153 (med låg, omtalt
1618), 3377*, †3378; - 1670’erne: †462, †917,
952, †1361, †1599, 1750* (bæger fra 1889), 
2345* (bæger 1887), 2392*, 2591*, 2731*; - 
1680-90: 474*, 1522*, †2160, †2301, 2542*, 
3152* (bæger 1800’erne); - o. 1700: 119 (bæ
ger fra 1800’erne); - 1700-50: 173 (bæger fra 
1856?), 230; - 1700-20: 144, †762, †1059, 
1080*, 1101*, 1294, 1880*, 1919*, 1982*, 
2160*, 2430*, 2861*; - 1720-40: †833, 1360, 
1476*, 2028*, 2072 (bæger fra 1862), 2102*, 
2103, †2301, 2467*, 2994* (bæger o. 1850); - 
1740-60: 71, 833* (i gammelt skindbetrukket 
futteral), †858, 916*, †1389, †2222; - 
1760-90: 211*, 579*, 606, 857*, 970*, 1427*, 
†1563, 2649* (bæger 1868); - 1775-1825: 
1781; - 1800’erne: 1598 (bæger fra 1907); - 
1805-35: 351*, 408, †425, 441, 461, 744, 
761*, 1038*, †1038, 1562*, †2222, †2627; - 
1847-96: 173, 425, 500, 696*, †1231, 1389*, 
1441, 2198*, †2222*, 2301*, 2496*, 2513, 
†2592, 2689*, 2731*; - 1900-30: 1059, 1113,

ALTERSØLV 1150, 1772, 2591, 2621, 2800, 3418*; - 
1930-80: 1215, 1684, 1701, 1919, 2072, 2198, 
2543, 2864, 3301.

Andre materialer. 1350-1400: 2178* (bly, 
gravudstyr og -fund); - efter 1550: †2346 
(nævnt 1578, tin), †917 (nævnt 1591, to i tin), 
†2072 (før 1642, tin), †1829 (nævnt 1647, tin), 
†762 (nævnt 1716, tin).

Alterkalkskrucifikser. 1450-1525: 1829*, 
314* (1521); - o. 1550: 2103*; - 1550-1600: 
145*, 287*, 1361, 796* (1598); - efter 1600: 
547* (1625-50), 1645* (skænket 1643), 475* 
(1688), 2772* (1856).

Kalvariegrupper. o. 1500: 2264*; - efter 1650: 
1942* (1653).

ALTERDISKE 
1500-50: 722*, †2467 (1536); - 1550-1600: 
†3325 (nævnt 1566), †2346 (nævnt 1578), †917 
(nævnt 1591), †970 (1592), 3437 (1595), 797 
(1598); - 1600’erne: 1203, 1389, †881 (nævnt 
1620), †1269 (1624?); - 1625-50: 547, 1669 (o. 
1645), 1701 (o. 1645), †1881 (1647), †998 
(1648); - nævnt 1645-47: †1231, †1782, †1829, 
†1914, †1984, †2028, †2072, †2266, †2430, 
†2496; - 1645-58: †2467; - 1650-1725: 639; - 
1653-62: 288, †1943, †2028, †2430, †2879; - 
nævnt 1663-65: 265*, †265, †1361, †1598, 
†3153; - 1665-75: †917, †1361, †1599, 1750, 
2345* (eller 1701), 3378, †3378; - 1675-90:
476, 881, 952, 1522, †1564, †2160, †2301, 
2392, 3153*; - 1700-1900: 190; - 1700-50: 
173; - 1700-25: †145, †762, 1038 (ændret 
1834), †1060, 1080, 1881*, 1919*, †1982,
2028, 2072, 2160*, †2301, 2430*, 2863*, 
2994; - 1725-50: 71, 378, 580, †833, †916, 
1137, 1361, 1476, 2102, †2103, 2467*, 2592; - 
1750-70: 1428, †2222, 2649; - 1770-90: 211, 
833 (i gammelt skindbetrukket futteral), 
857, 970, †1563; - 1800’erne: 330, 916, 1323, 
1598, 1645, 2592*; - 1800-50: 1943, 2731; 
1800-30:120, 230, 408, 441, 744, 1269, 1563, 
1829; - 1830-50: †425, 461, 500, 761, †917, 
†2222, †2223(?), 2265, 2301, †2627, 2732; - 
1850-1900: 1982; - 1850-65: 98, 145, 351, 
606, 696, 997, 2222, 2496*, 2689, 2772; - 
1870-1900: 425, 1101, †1231, 1441, 2198*, 
2513; - 1900’erne: 2542; - 1900-36: 1059,
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1113, 1150, 1215, 1772, 1919, 2621, 2800, 
3418*; - 1950-80: 2198, 2392, 2543, 2864, 
3301; - udaterede: 1294, 1621, 1781.

Andre materialer. 1350-1400: 2178* (bly, 
gravudstyr og -fund); - efter 1600: †2072 (før 
1642, tin), 11829 (nævnt 1647, tin), †762 
(nævnt 1716, tin), 1772 (1928, porcelæn), 
†3378 (nævnt 1928, fajance).

OBLATÆSKER 
1645-70: †500, †1323, †1943, 2863*; - 1670- 
1700: 265*, 315*, 761*, 998*, 1361*, 1943*, 
2774*, †3154, 3378*; - o. 1700: 192, 288*, 
1101*, 1919*, 3153*; - 1700-25: 98*, †145, 
230, 330, 476, 1039, †1060, 1389*, 1781*, 
1881*, 1983, †2160, 2345*, 2431*, 2592*; - 
1725-50: †71, 120, 378*, 797*, 1750*, 2028*, 
2073, †2467; - 1750-70: 2103, †2222, †2497, 
†2542, †3156; - 1770-1800: 857*, 970, †1564, 
2732*; - 1800’erne: 441, 547, 1598; - 1824-50: 
173, 500, 1169, 1323, 1428, 1476, 1522, 1563,
1621, †2160, 2265, 2301, †2650; - 1850-75: 
408, 425, 606, †917, †1137, 1670*, 2223, 
2689; - 1875-1900: 462, 722, 916, 1881, 
2198*, 2513; - 1900’erne: 71, 351, 547, 580, 
762, 833, 1231; - 1900-40: 211, 1059, †1203, 
1294, 1478, †1646, 2621, 2649; - 1940-80: 
744, 1269, 2029, 2160, 2198, 2392, 2430, 
2497*, 2543, 2995, 3301.

Porcelæn. 1800’erne: 1919, †212 (anskaffet 
1844), 1829 (o. 1850); - 1850-1900: 917, 1669, 
2029, 2497, - 1860’erne: 697, †744, 952, 
1080, 1269; - 1885-95: †1750, †2995; - o. 
1900: 2392; - 1900’erne: 2542; - 1900-10: 
1113, 1646; - udaterede: 1203, 1215, 1701. 

Træ. efter 1600: †1269 (nævnt 1647), †1599 
(nævnt 1663), †3155 (nævnt 1721), †2301 
(nævnt 1726, lakeret); - 1800’erne: 2223*(?), 
†606 (nævnt 1823), †1361 (nævnt 1862), †881 
(nævnt 1875, sortlakeret); - 1900’erne: 881. 

Andre materialer, før 1700: †1390 (nævnt 
1695, blik); - efter 1700: †3155 (før 1721, 
blik), †2265 (nævnt 1755?, jern), †2160 (købt 
1776, papmache); - 1800’erne: 145 (tin), 
†1137 (nævnt 1808, papir), †917 (nævnt 1844, 
jernblik).

ALTERKANDER 
1600-50: †2879 (1612), †3154 (nævnt 1614),

†3379 (før 1642); - 1650-75: 230*, †1170, 
†2879; - 1690’erne: †1390, †2774; - 1700-25: 
2346*, †2650, †2690, 2863*, 3154*; - 
1735-60: 99*, †500, †3379* †3379; - 
1828-50: 500, 1722, 761, †833, †917, †998, 
†1882, †1944, 1983*, 2774*; - 1850-75: 425*, 
†1362, 1881*, 2223; - 1875-1900: 288, 639, 
†858, 970 (i træskrin foret med fløjl), 998, 
1477, 2198, 2346, 2497, 2513; - 1900’erne: 
1523; - 1910-50: 462, 606, 639, 1059, †1170,
1203, 1294, 1428, 1441, 1684, 2073 (krus), 
2103, 2592, 2650, 2732, 2995, 3418*; - 
1950-80: 744, 1170, 1269, 1323, 1362, 1622, 
2161, 2266, 2392, 2431, 2543, 2621, 3154*, 
3301, 3378.

Porcelæn. - 1800’erne: 547, 2543; - 1800-61: 
761; - 1835-50: 145, †174, †212, †231, 265,
330, 351, 378, 442, †426, †462, 639, 697, 
722, †744, 797, 881, 952, 1039, †1060, 1102, 
1137, 1269, †1599, †1622, 1645, 1701, 1782, 
1829, †1919, 2161, 2223, 2650, 2689, 2732, 
†2995, 3378; - 1850-1900: 917, 1362, 1669,
2029, 2467, 2592; - 1850-65: 71, †476, 1080, 
†1323, †1428, †1523, †1564, 1750, †1881,
1919, †1984, 2073, 2103, †2266, †2301, †2431, 
†2593; - 1870-1900: †192, 476, 744, †2497, 
2774; - o. 1900: 2392; - 1850-1950: 1203; - 
1900-30:1113, †1170, 1701, 1772, 2800; - uda
terede: 120, 409, 500, 1215, 1944.

Tin. 1640-70: †639, †1390, †1523, †1599, 
†2029, †2394; - 1700’erne: †2161 (1711), †1564 
(skænket 1784); - 1840-45: †72, †120, †192, 
†476, †500, †547, †606; - 1846-62: †288, 858, 
1477; - efter 1900: 1523 (1912).

Andre materialer. 1600-25: 1323* (messing);
- efter 1650: †1622 (1686, glas), 970* (1842, 
stentøj, engelsk), 1231* (anskaffet 1844, 
blik), †1428 (1855, glas), 442 (1970-79, glas).

VINFLASKER
Glas. før 1700: †3155 (anskaffet 1695); - efter 
1800: †3379 (nævnt 1805); - 1900’erne: 762.

Sølv. 1600’erne: †917 (købt 1600), †2347 (nævnt 
1626), †970 (nævnt 1647), †3379 (1698), 1060 
(o. 1700).

Tin. før 1600: †917 (nævnt 1591); - nævnt 
1611-18: †2346, †3156; - nævnt 1645-48: †952, 
†998, †1060, †1170, †1670, †1829, †1914,
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†2029, †2073, †2395, †2431, †2497, †2543; - 
nævnt 1656-67: †425, †462, †1080, †1102, 
†1362, †1428, †1701, †1984, †2266; - nævnt 
1684-98: †1477, †1564, †1599, †1669, †2301, 
†2302, †3379; - efter 1700: †762 (nævnt 1716).

Ukendte materialer. 1600’erne: †3156 (1628), 
†1269 (nævnt 1647).

SYGESÆT
1600’erne: †2431 (nævnt 1645), 2029* (o. 1650, 
kalk af elfenben), †288 (nævnt 1663), †2074 
(før 1665), †1478 (nævnt 1667), †2497 (nævnt 
1695), †3155 (skænket 1696); - efter 1700: †917 
(nævnt 1736), †2690 (1849), †2650 (nævnt 
1862), †99 (brændt 1866).

Kalke. 1450-1550: 1269* (†træfutteral tegnet 
1868, læderfutteral fra 1800’erne); - o. 1575: 
145* (i skindforet futteral fra 1750); - 1575- 
1600: 639* (foden), 1361; - 1600’erne: 192* 
(1638, i gammelt futteral), †1622 (1677); - 
1700’erne: †547 (skænket 1703), †1060 (o. 
1725), 1390 (1740), 1622* (o. 1775); - 
1800’erne: 2995 (nævnt 1848, og oblatæske), 
†1599 (1862), 426 (1884, og vinflaske).

Diske. 1600’erne: †2030 (nævnt 1645), (†)1622 
(1677); - 1700-50: 2161 (tin), 145 (1750, i 
skindforet futteral fra 1750); - efter 1750: 
†1060 (efter 1786), 1390 (1862), 1362 (1878, 
og oblatæske).

Kalke og diske. o. 1550: 2103*; - 1570-1600: 
1750* (vinflaske og oblatæske fra 1929), 
†2347; - 1620-50: 330, 378 (i futteral fra 
1898), 442, †1670, 1944* (i læderbetrukket 
futteral), 2394* (i samtidigt futteral), †3380;
- 1660’erne: 881*, †1171, †1523, †1599 (fut
teral anskaffet 1667), †1622, 2593* (i læder
futteral), †3155; - 1675-1700: 1564, †1882, 
†2161, †2302, 2732*, 3379*; - 1700-50: 2774* 
(i ældre læderfutteral); - 1700-25: 231 (i yng
re læderfutteral), 1170*, 1670* (i samtidigt 
læderfutteral), 2431*, 2864*, 3155*; - 
1725-50: 744 (i yngre læderfutteral), †833, 
917, 2301* (i skindbetrukket futteral); - 
1750-75: 833 (i samtidigt futteral), 1477*; - 
1750-1800: 547 (i læderfutteral), †1137* (i 
samtidigt futteral af træ); - 1800’erne: 500 
(1848, i ældre futteral); - 1850-75: 99 (i sam
tidigt futteral), 697* (i samtidigt læderfut

teral), 761, 1428* (i læderfutteral); - efter 
1876: 2161*.

Oblatæsker. 1650-1700: †442 (1650?), †330 
(forbedret 1671), 3155* (o. 1700); - 17- 
1800’erne: 2301* (1715), †1564 (nævnt 1764), 
2594 (1857); - 1900’erne: 2161, 2775 (lakæske 
med perlemorsroset), 1170 (1901), 2103 
(1914), 476 (1942).

Kalke, diske og oblatæsker. 1690-1713: 998* 
(i læderfutteral); - efter 1725: 2029* (1738, i 
futteral fra ny tid), 72 (1854-56, i samtidigt 
læderfutteral), 1270* (o. 1875), 1984 (1892), 
3380 (efter 1981, tin).

Vinflasker, nævnt 1662-95: †331, †380 (tin), 
†1599 (tin), †2302 (tin); - efter 1738: 2029 
(glas), †744 (1747); - 1860’erne: †99, †697 
(tin), †1269*; - efter 1875: 1428*; - 1900’erne: 
1171 (glas); - udateret: 2732 (porcelæn). 

Kalke, diske og vinflasker. efter 1650: 1697 
(nævnt 1663), †1390 (nævnt 1667), †2161* 
(1766), †2879 (nævnt 1804), 3446 (1767, i op
rindeligt? futteral).

Kalke, diske, oblatæsker og vinflasker.
1900’erne: 1060 (1918), 2074 (1922), 265 
(1952, i futteral).

Sammenbyggede sæt. før 1700: †3155 (skæn
ket 1697); - 1700-20: 476* (i futteral fra 
1942), 1269* (†træfutteral tegnet 1868, i læ
derfutteral fra 1800’erne), 1882*, 2864; - 
1750-1800: 639*, †1138, †1171, 2346* (med 
†vinflaske), 2497*; - 1811-27: 288* (i samti
digt læderfutteral), 1564* (i samtidigt læder
futteral), 2223*; - 1850-75:1102, 1203, 1269* 
(med læderfutteral), †1390 (glas), †1429, 
1772, 2395, 2650*; - 1850-1900: 1944*, 3444 
(1865), 1523 (1887, i læderfutteral); - 1900’er
ne: 917 (1943, i sølvfutteral), 2347 (1953). 

SKEER
1782-1818: †1060; - efter 1860: †2650 (nævnt 
1864), 1477 (1882); - 1891-95: 1701, 1750, 
2103, 2160, 2265, 2392, 2496, 2513, 3379; - 
1900-25: 606, 639, 697, 833, 1170, 1294, 
1881, 2072, †2223, 2593, 2621, 2650, 2732, 
2774, 3418.

SKÅLE
Porcelæn. 1850-1900: 476, 917, 998, 3156; - 
udaterede: 288, 952, 1137, 1203, 2103.
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PRÆSENTERBAKKER
efter 1750: 1563* (1780).

ANDET 
efter 1700: †3379 (o. 1730, sølvkrus). 

UBESTEMT 
efter 1700: †2689 (nævnt 1725).

ALTERUDSMYKNINGER
ALTRE, GYLDNE

middelalderlige: †3325(?) (nævnt 1438).
ALTERTAVLETYPER

Skabsaltertavler. 1400-1550: †832, †1669, 
(†)1980*, 2391* (to fløje), 1097* (1425-50, to 
fløje); - 1475-1525: 544* (to fløje), 719*, 
720*, 914* (to fløje), 994* (to fløje), 1467* 
(to fløje), 1519* (oprindelig dobbeltfløje nu 
uden yderfløje), 1823* (to nu faste fløje), 
2155* (to fløje), 2259* (to fløje), 261* (1509, 
to fløje), †744 (1514, to fløje), 2069* (o. 
1525, faste yderfløje, bevægelige inderfløje).

Baldakinaltertavler. 1575-1650: 1099* (1594), 
(†)1166* (1594), 1078* (1595), (†)1133* 
(1595), †1226 (1595), 1666* (1596-1614), 
†1059 (o. 1600), 742* (1607), 1699* (1626), 
2023* (1629).

Katekismustavler. 1550-1600: †2222; - 1575- 
1600: †952, 1645*, †3375(?) (1590), †119* 
(1595), †329 (1595), (†)2495* (1598).

Husaltertavler, før 1600: 1056* (skænket 
1580).

ALTERTAVLER, GENERELT
middelalderlige: †1781 (sidealtertavle?); - o. 
1250: †1200 (sidealtertavle?); - o. 1350: †1201 
(sidealtertavle?); - o. 1450: †2879 (sidealter
tavle?); - 1450-1500: †2025; - 1470-1500: 
†2025, †2027; - o. 1500: †1202 (sidealter
tavle?); - 1500’erne: †3308 (nævnt 1530), 
†2344 (solgt 1598); - 1600’erne: †264(?) 
(1604?), †1360 (1662), †3152 (nævnt 1665, si
dealtertavle?), †1389 (nævnt 1695); - efter 
1700: †1880 (for 1745), †2072 (nævnt 1862, 
sidealtertavle?).

Snedker- og billedskærerarbejder, middelal
derlige?: †1059(?), †1879(?); - 1475-1500: 
1230(?), 1823*, 2155*; - o. 1500: 994*, 1519*;
-1500-25:1467*, 2259*; - 1550-1600: †2222*

(indskrifter); - 1575-1600: †951, 1596*, 
1645*, 1056* (skænket 1580, relieffer i alabast 
og gips), 2728* (1589); - 1590-1600: 474*, 
1097* (1594), 1166* (1594), 2684* (1596); - 
1595: 96*, †119* †329, 498*, 1078*, 1133*, 
1226*, (†)3422*(?); - 1596-1614: 1666*; - 
1598: †718, †2344* (bevarede rester?), 2494*;
- o. 1600: 171*, 312* (gavl fra kort efter 
1818), 579, 877*, †1059, 1620*, †3444*; - 
1600-25: 1198*, (†)2591; - 1602-07: 143, 
742*, 1034*; 1612-19: (†)351, 636*, 2586*; - 
1620-24:189, 210*, 405*, †761,1424*, 1938*, 
2644*; -1625: †424, 604*, 69*, 966*, 1317*; - 
1625-50: †2876*; - 1626-30: 1699*, 1977*, 
2023*, 2158*, 2538*; - 1632-40: 2101*, 
2389*, 2770*; - 1641-48: 375*, 2298*, 2427*;
- 1650-55: 695*, 1749*, 2220*, 2467*, 
3148*, (†)3422*; - 1660-90: 1260*, †3309 
(1660-65), 1387* (1668), 2992* (o. 1670), 
1560* (1677); - o. 1700: 229; - 1700’erne: †441 
(1743); - nævnt 1750’erne: †461, †857, 
†2158(?), †3325; - o. 1800: 831; - 1800’erne: 
2467* ifør 1839); - 1840-57: †915*, 1360*, 
1644*, (†)1913; - 1861-65: 424*, 461*, 761, 
†1035; - 1872-77: 351*, 795, 1056*, 2861*; - 
1908-25: 1214*, 1441*, 2344*, 2800*, 3418*;
- udaterede: †118, †1919 (skab med fløje). 

Snedker- og billedskærerarbejder (evt. fra
sidealtertavler), middelalderlige: †916, †951; - 
o. 1250: †408, †1941; - o. 1300: †461; - 1300- 
1550: †916; - 1300-50: †1035; - 1375-1400: 
†1261, (†)1826*; - 1400-1550: †1669, †880 (o. 
1425), 1097* (1425-50); - 1450-1500: †376, 
(†)1828*, 1980*, 2391*, †2430*; - 1475-1500: 
†329, †407, †1037, †1229, 2541*, †832 (1488);
- o. 1500: †172, †312, †795, 914*, †997, 
†1036, †1037, †1942; - 1500-25: †408, †499, 
544*, †1038, 1230, 261* (1509), 2069* (o. 
1525); - udateret: †761.

Malerier på træ. 1425-50: 1099; - 1450-1550: 
(†)1228* (sidealtertavle?), 2158*; - o. 1500: 
995*, †1522; - 1500’erne: (†)2072*; - 1500-25: 
544 (fra sidealtertavle?), †2263 (sidealter
tavle?), 261* (1509); - 1580-1600: 1598*, 
2731* (1589), (†)3375 (1590, predellamaleri), 
1167* (1594), 2688* (1596); - 1500-1700: 
2069*; - o. 1600: 1472* (skriftsteder); -
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1600’erne: 1198*; - 1600-20: 2591*, 638* 
(1612?, skriftsteder), 2589* (1615); - 1620: 
407*, 1940*, 2648*; - 1621-24: 190*, 211*, 
†761, 1424*; - 1625-35: 69*, 1320*, 1700*, 
2158*, 2389*; - o. 1640: 2771*; - 1650-60: 
969*; - 1100’erne: 2072* (1708), 2024* 
(1776); - 1800-50: 312* (1818-20), 2390* 
(1821), †118 (før 1837); - 1850-75: †144, 604*, 
1598*, 2861*; - efter 1900: 1214* (1909), 211* 
(1925, kopi af maleri fra 1613), 312* (1927), 
2495* (1929), 71 (1938), 1978* (1941). 

Malerier på lærred. o. 1725: 951*; - o. 1800: 
831*; - 1826-40: 98*, (†)264, 877*, 1669*, 
2344* (ramme udskiftet 1916); - 1841-47: 
795*, 1360*, 1522, 1879*; - 1850-75: 2825*;
- 1851-61: 144, 230*, 461, 916, 969, 1644*, 
1978*; - 1865: 424*, 761, (†)1035, †1940*; - 
1867-75: 190, 329*, (†)441*, 2264*; - 
1881-98: 351*, 1134, (†)2512; - 1903-31: 
1078*, 1113, 1684, 1780*, 2198*, 2800, 
3418*.

Malerier på metal, efter 1700: 857* (1722, på 
kobber).

Malerier på ukendt materiale. o. 1500: †796;
- o. 1550: †1426; - 1550-1600: †2222; - 
1622-25: †424, †1781, †2344 (eller 1726); - 
1700’erne: †1913 (1700), †1669 (nævnt 1760), 
1200* (1789); - 1800’erne: 71 (1817), †424 
(1828), †441 (1836), 2467 (o. 1850), †2541(?) 
(1858?), †2072* (1866), 795 (1873), 1056* 
(1877), 942 (1887); - efter 1900: 1441* (1913), 
761 (1925).

Metalarbejder, efter 1950: 1294 (1981, bron
zerelief).

Andre materialer. 1675-1700?: †1880 (kob
berstik).

SIDEALTERTAVLER
(se også Altertavler).
Snedker- og billedskærerarbejder.
1200’erne: (†)1982*; - 1300-1550: †1322(?); - 
1450-1550: (†)719*(?), (†)720*(?), †832, 
(†)1321*, 1474*, †744 (1514); - udaterede: 
†1061 (to), †3310. 

ALTERTAVLEFIGURER, LØSE 
middelalderlige: †2301; - 1200’erne: 408*, 
1200*, 1476*(?), 1941*, 1982*; - o. 1300: 
461*; - 1300’erne: 1035*, 1201*, 1260*,

1826*, 2264*; - 1400’erne: 2430*, 880* (o. 
1425), 2879* (o. 1450); - 1450-1500: 376*, 
1321*, 1828*, 2025*; - 1470-1500: 329*, 
407*, 1037*, 1229*, 1230*, 2027* (to), 
2025*, 832* (1488); - o. 1500: 172*, 312*, 
997*, 1036*, 1037*, 1202*, 1942*, (†)3422*; - 
1500-30: 408*, 499*, 1038*, 1230*; - 
1615-30: 1942*; - nævnt 1755-1809: †916, 
†1701, †2072, †2102, †2158, †2160. 

ALTERPRYDELSER 
Alterretabler. efter 1850: †3377* (1880, skifer, 
krucifiks af træ), 2992 (1894, med kors), 118 
(1900, med ældre krucifiks), †1294 (1904, 
med kors), 1150 (1912, med krucifiks), †1360 
(1924?, med krucifiks).

Kors. efter 1800: †2627 (1834), 2198* (1896), 
1214 (1898), 2621 (1904), 1771 (1928), 143 
(1958, smedejern), 2344 (1973, glasmosaik). 

Thorvaldsens Kristus. efter 1825: 831 (nævnt 
1840, zink), †857 (1840, bronzeret), 2541 (ef
ter 1840, zink), †119 (købt 1858, gips), †1781 
(før 1895, gips), †2541 (1895?), †173 (nævnt 
1935).

Korsfæstelsesgrupper. efter 1900: 1780 (1950, 
træ), 718 (1954, træ).

Andet, efter 1800: 287* (1839-70, marmorre
lief).

ANDET 
Vægtæpper, efter 1900: 2198* (1972).

ALTERUDSTYR
(se også Messe- eller korklokker under Klok

ker, samt Altertekstiler under Tekstiler).
ALTERSTAGER 

middelalderlige: 120, 265, 580, 833* (to), 
1203*, 1362; - 1300’erne: 1622*; - 1400-1550:
72, 99, 145, 174, 212*, 351*, 409, 426*, 462,
477, 547, †606, 697, 723, 744*, 762, 918*, 
952*, 1231*, 1270*, 1323*, 1646*, 1782*, 
1944*, 1984*, 2224, 2302*, 2497*, 2733*, 
3156*; - o. 1500:1599,1702*, 1751*, 3156*; - 
1500’erne: 858; - o. 1550: 288*, 380, 797, 
1039*, 1390*, 1523*, 1830*, 2030* (forsøl
vet), 2074*, 2103 (rødt gods), 2161*, 2650* 
(tidl. verdsligt anvendt); - 1550-75: 442*, 
2347*, †3325 (nævnt 1566); - 1575-1600:
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882*, 1138*, †2467 (nævnt 1595); - 1500- 
1700: 1919*; - o. 1600: 315*, 1102*, 2543*; - 
1600’erne: 2775* (tin), †3156*; - 1600-50:
331, 1429*, 2467* 1478* (o. 1625), 2594*
(1632), 640* (1636); - nævnt 1645-47: †1080 
(tin), †1171, †1670, †2074, †2266, †2432; - o. 
1650: 192*, 1138*; - 1650-1700: 998*; - 
nævnt 1664-65: †723, †1362; - 1680-1700: 
2690*, 2266* (o. 1694), †2498 (nævnt 1695), 
2432* (1698), 2395* (1699), 2864* (1699); - 
1600-1800: 2199* (messingblik); - 1700-50: 
1080*, †3310 (1704), 1060* (skænket 1708), 
1171 (1708), 1883* (1709), †762 (nævnt 1716), 
1670* (1716), 2995* (skænket 1724); - 1750- 
1800: †2880 (nævnt 1761); - 1800’erne: 797, 
1204, 1670 (zink), †3380 (nævnt 1842), 3380* 
(1842), 231 (o. 1850, plet), 500* (1857, 
bronze), - nævnt 1859-62: †231 (træ), 1564*, 
†2627 (plet), †2650 (træ); - 1900’erne: 2199 
(barokform); - 1900-20: 953, 1114, 1138 
(messingblik), 1150, 1294, †1390, †1599, 
2347, 2733 (femarmede), 2775*, 2864, 3418;
- 1920-50: 146 (fra Aleppo i Syrien), 1138, 
†1171 (trearmet), 1684, 2800, 2864; - 
1970’erne: 2199, 3299; - udaterede: 315 (stæn
ger til fastholdelse af alterlys), 970* (sat 
sammen af dele fra forskellig tid), 1215, 
1441, 1772, 2513, 2543, 2347 (to femar
mede), 2621.

Syvstager. 1850-1900: 265; - o. 1900: 231, 
351, 380, 477, 952, 1080, 1478, 1702, 1883; - 
1900’erne: 146 (bronze), 2030; - 1900’erne?: 
1670; - 1900-50: 72, 409, 547, 1114, 1150, 
1270, 1294, 1429, 1684, †1984, 2161, †2432, 
2543, 2650, 2864, 2996, 3380, 3447 (1924, 
to); - udaterede: 1215, 1441, 2513, 2621. 

Syvstager, Grundtvigs tager. 1875-1925: 192, 
212, 442, 1060, 1323, 1599, 2224, 2594, 2733, 
2800; - 1900’erne: 1362, 2302, 120 (skænket
1944); - udateret: 462.

Syvstager, Kingostager. efter 1900: 1523 
(1939).

Syvstager, Nyropstager. 1875-1925: 174, 970,
1204, 2266.

Syvstager, Titusstager.før 1900: 2199 (1896);
- o. 1900: †606, 723, 999, 1102, 1171, 1232,
1622, 1646, 1752, 1944; - 1900-50: 289, 315,

426, 500, 918, 1138, 1390, 2395, 2498, 2775;
- udaterede: 1772, 2104.

Bliklys og -holdere. 1800-50: †2074 (og olie
lampe), †2347 (1831), †2224 (nævnt 1836. og 
olielampe), †2266 (1836), †146 (skænket 
1839); - nævnt 1840-42: †288, †2880; - nævnt 
1861-62: †426, †442, †918, †1039, †1362, 
†1429, †1564, †1751, †1944, †1984 (og olie
lampe), †2104, †2161; - nævnt 1871-92: 315, 
†409, †2690, †3156 (to).

ALTERBØGER 
Med specifikation. 1550: 2432, 2468; - 1578: 
†2347 (flere); - 1607-1835: 1670, 3156 (1633, 
Chr. IV.s bibel), †2348 (1637), †477 (anskaffet 
1667, Hans Thomesens salmebog), †2302 
(1688, flere); - nævnt 1645-98: †1270, †1362, 
†1478 (fjorten), †1622, †1646, †1984, †2030, 
†2074, †2162, †3380 (fire); - nævnt 1715-29: 
†762 (Fr. II.s bibel), †1622, †1646, †2775; - 
1748-75: †2348 (flere), 2650; - 1812-62: 2162, 
†2162, †2594, 2651.

Uden specifikation, nævnt 1591: †918 (flere);
- nævnt 1631-65: †289 (seks), †1039 (fire), 
†3156; - 1700’erne: 606 (1709), 72 (1783); - 
nævnt 1830: †970, †999.

BOGSTOLE 
nævnt 1716-58: †762, †1627, †2162, †3160, 
†3381.

MONSTRANSER 
(se også Monstransskabe under Skabe, kister 
og skrin).
1500-25: 2691* (messing, fod fornyet 
o. 1840).

CHRISMATORIER 
middelalderlige: (†)744.

AMPULLER 
før 1550: †2468 (nævnt 1536, to af bly). 

RØGELSESKAR 
1200’erne: †882*, 918*, 1782*, 1985*, 2348*, 
3436*, 3440*; - o. 1300: 2224*; - 1300’erne: 
1102*, 1479*; - nævnt 1647-48: †999, †1061, 
†1081, †1171, †1671, †1830(?); - nævnt 
1662-67: †426, †1390, †1523; - nævnt 
1683-87: †1270, †2162; - nævnt 1723-55: 
†2396, †2432, †2266, †2880(?); - nævnt 
1809-42: 315, †798; - udaterede: 265, †442*, 
(†)3439.
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Ildkar. nævnt 1645-47: †1171, †1323(?), †1702, 
†1752, †1883, U914, †1946, †2030, †2498; - 
nævnt 1663-69: †833, †1138, †1362, †1429, 
†1599, †1622, †1646, †2543; - nævnt 1716-28: 
†606 (fyrfad), †762, †2880(?).

AKVAMANILER OG VANDKEDLER 
før 1600: †2348 (1578); - 1600’erne: †919 (før 

1608), †919 (nævnt 1608), †1081 (nævnt 1647, 
messing), †1323(?) (nævnt 1647), †1362 
(nævnt 1662), †1622 (nævnt 1667), †1102 
(nævnt 1673, kobber), †1390 (nævnt 1695).

PRO CES S IONS STAGER 
1450-1550: 798*, 2498*; - efter 1600: †2348 
(nævnt 1611, »blussestager«), †1270 (nævnt 
1647, »blusstænger«), †1324 (nævnt 1647, 
»blusstænger«), †3444 (nævnt 1832, to »por
tative Trælysestager«).

ANDET
Kristusfigur. 1300-50: 1266* (brugt til him- 
melfartsspil?).

Votivkroner. 1100-1250: (†)919*(?) (emalje).

APSIDER
1100’erne: 60*, 88* (udvendig delt i syv fag 
adskilt af lisener), 131*, 203*, †248, †279, 
†349, †361, †468, 527, 897, 1027, 1219, 
†1408(?), †1543, †2518(?), 2958, - 1200-25: 
†1860; - efter 1600: 250 (1604), 346 (1876).

APSISBUER 
Rundbuede, passim.
Spidsbuede. 1400-50: 1352.
Falsede. 1100’erne: 1155, 1219.
Med flankerende søjler. o. 1200: 2479.

APSIDER MED KORETS FULDE 
BREDDE 
o. 1250: †3329.

POLYGONALE 
Tre sider. o. 1200: 2477* (udvendigt rund
buede blændinger mellem hjørnelisener); - 
1200-50: 1351 (med tredelt hvælv fra 1400- 
50); - efter 1900: 2511 (1919-20).

Fem sider. 1200-25: †1546* (ydre blændings- 
komposition i tegl); - efter 1800: 2828 (1869- 
72), 1294 (1903-04).

Syv sider: 1911-12: 1150.

ARKADEBUER
(se også Apsisbuer under Apsider, Korbuer 

under Kor, Tårnbuer under Tårne, samt 
Arkader under Våbenhuse med kapelfunk
tion).

KAPELARKADER
Rundbuede. 1400-1550: 626, †775, 1725, 

(†)1863, 2378; - efter 1600: (†)628 (1670), 281 
(1675-1700).

Rundbuede, dobbeltsidig falsede. 1500-25: 
1050.

Spidsbuede, før 1400: †1660; - 1400-1550: 
†1306, 1454, (†)1616, 1778, 1970, †2006; - 
1675-1700: 281.

Spidsbuede, dobbeltsidig falsede. o. 1400: 
1122; - 1400-1550: 437 (vederlag let tilbage
springende i forhold til vangen), 758, 902, 
1125, †1158.

Fladbuede. 1475-1550: (†)2094, (†)2133, 
3360; - 1600-50: 2420.

Kurvehanksbuede. 1600’erne: 1161, 1592.
Kurvehanksbuede, dobbeltsidig falsede. 

1400-1550: (†)1692.
Spærstikformede. o. 1525: †948.
Ukendte former. 1300-1550: †2216 (en vange 
smiget); - 1500’erne: †3106(?); - 1561-1700: 
965 (spidsbuet efter restaurering 1860).

KORSARMSARKADER
Rundbuede. 1575-1650: 1506; - 1869-72: 
2828.

Spidsbuede. o. 1550: 2579, (†)2580.
Fladbuede. o. 1225: 3090.
Kurvehanksbuede. nævnt 1664: 1189.

SIDESKIBSARKADER
Spidsbuede. 1450-1500: †2845, †2847.
Spidsbuede, ensidig falsede. 1485-1500:1812 
(tredobbelt fals mod skibet).

ANDET
Rundbuede. 1550-1600: †3108 (mellem til
bygning, skib og korsarm).

Spidsbuede. o. 1500: 2063 (forbinder det op
rindelige skib og vestforlængelsen).
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BEGRAVELSER

(se også Gravminder).
GRAVE

Jordgrave, middelalderlige: 2178, †3004; - 
1100-1250: †2235, 2949 (nogle med hoved
rum i sten); - efter 1700: †2363 (nævnt 1750), 
†1488(?) (nævnt 1815); - udaterede: 1434, 
3338.

Benkuler, udateret: 2948.
GRAVE, MUREDE

Natursten, middelalderlige: 2508; - 1050-1250: 
665, 3004; - 1200-1400: 1633*.

Natursten, med hovedrum. 1100-1250: 
†2404, 3004.

Tegl. middelalderlige: 294, 483, †1764.
Tegl, med hovedrum. 1200’erne: 2947*, 
3337*.

Tegl og natursten, middelalderlige: 2445.
Tegl og natursten, med hovedrum. 1100- 

1250: 2445.
Ukendte materialer, efter 1700: †1710 (o. 
1720), †2362 (nævnt 1750), †1532 (nævnt 
1860).

GRAVKAMRE PÅ KIRKEGÅRDE
efter 1600: †843 (1639, tilladelse, næppe ud
ført), 2666 (1883); - udateret: 521.

GRAVKAPELLER
Fritliggende. 1800’erne: 86 (1832), 488
(1896).

I tidligere sakristier. 1700’erne: †1050, †1333
(1723), 1576 (o. 1725), 531 (1734), 556 (1734), 
†3250 (1738), †1066 (nævnt 1755), 391 (1760- 
65); - efter 1800: †2449 (o. 1832).

I tidligere kapeller. 1700’erne: 767 (1716), 
†1894 (1750).

I tidligere våbenhuse. 1580-1600: †2759(?).
I sideskibe, efter 1600: †2921 (o. 1645), †2922 

(1672), †2924 (1705).
I tårnrum. 1200-25: 1550*(?); - o. 1750: 
†1333, †804 (nævnt 1755), †448 (nævnt 1758).

Tilbygninger. 1450-1500: 900*, 1305; - 1550- 
1650: 494 (benyttet som sakristi siden 1858), 
†514, 2420, 683 (1634, nu sakristi), 705 
(1634), †2847 (1642-46, tidligere korsgang), 
224 (1647); - 1650-1750: 660 (1670-71), †2108 
(efter 1696), †2851* (1721), †2924 (1721); -

1750-1900: †664 (i vestre nordkapel), †532 
(1754), †557 (1754), 986* (1769), 852 (1819), 
470 (1897, tidligere våbenhus); - udateret: 
†91(?).

Gitre, efter 1650: †2922 (1698?), (†)660 
(1731?), †767 (nævnt 1758, jern), 391* (1760- 
65), †767 (1865, støbejern), 767 (1906, gla
svæg); - udateret: †805.

GRAVKRYPTER OG ÅBNE
BEGRAVELSER 

1450-1500: †1723; - 1500’erne: 736 (nu materi- 
alrum), (†)1011, 341 (o. 1592), 655 (o. 1594);
- eftermiddelalderlige: 514, 2182; - 1600’erne: 
555; - 1600-50: 864, 1993 (1624), 683 (1634), 
†932 (nævnt 1647), 1066 (nævnt 1647); - 1650- 
1700: †2452, †2042 (o. 1663), 298 (nævnt 
1665), †1235 (nævnt 1670), †3318 (o. 1678), 
†2362 (før 1694), †2666 (o. 1696); - 1700- 
1725: 236, 844, †1176, †1764, †2845, †2852, 
†2924 (flere), †2925 (flere), †2926 (flere), 
†3250, †3407; - 1725-50: †465, 661, †1285, 
†1287, 2508, †2926 (flere), †3250, †3407; - 
1750-75: 394, 484, †751, †976, †1633, †1894, 
†2236, †3318; - efter 1775: †2926 (1786), 
†2926 (1789), †1144 (før 1800), †2713 (nævnt 
1807), †1235 (nævnt 1830), 584 (nævnt 1838), 
805 (1872), 664 (1885), 1235 (nævnt 1902), 
2455 (1949); - udaterede: 106, 198, 273, 446, 
704, †1401, 11605, †2666.

LUKKEDE BEGRAVELSER 
1550-1700: †3251 (o. 1552), †3251 (o. 1623), 
†3252 (1660-95), †3318 (o. 1681); - 1700’erne: 
†3319 (o. 1707), †3253 (1707-49), †3319 (o.
1724), †3319 (o. 1747), †3254 (1750-81).

KISTER
middelalderlige: (†)2948; - o. 1200: (†)2949; - 
1300’erne: 3337; - 1450-1532: (†)3337*; - 
1547-1600: †1011; - 1600’erne: †555, †1011, 
2042, †517 (1607-59); - 1650-1700: †2922, 
†655 (1653), †655 (1663), †555 (1666), †1988 
(nævnt 1667), †704 (o. 1681), †448 (1686- 
1700), †655 (1690), †518 (1694-1700), †2362 
(1694-1700), 844 (1696); - 1700’erne: †805, 
844, †1015, †1334; - 1700-36: †448, †518, 
†1011, †2362, 661 (1715?), †1764 (før 1724), 
661* (1731, kobber); - 1750’erne: †804, †805, 
†1067, †1680; - efter 1770: 662* (1778, kob

Danmarks Kirker, Holbæk amt 232



3470 SAGSREGISTER

ber); - 1800-50: 865 (flere), †1848, †2450; - 
1850-1900: 239, 240, 767, 865 (flere), †1286, 
1681, †2450; - 1900-30: 865 (flere), †2450. - 
udaterede: †655, †805, 3338.

Benkister, efter 1700: 555 (1709), 237 (1890). 
SARKOFAGER 

1760’erne: 392*; - efter 1770: 392 (o. 1782), 662 
(1815), (sandsten).

GRAV- OG KISTEUDSTYR 
(se også Begravelsestekstiler under Teksti
ler).

Gravpotter, middelalderlige: 2404, 3261*; - 
1200-1400: 2948*, 2948; - udateret: 2948 
(skår).

Våben. 1450-1532: 3337* (to tohåndssværd);
- 1575-1625: 241* (kårde), 1015 (o. 1600, kår
der); - 1660-70: 394 (kårder), 521* (o. 1670, 
kårde med rester af læderskede); - 1700-50: 
394 (kårder), 584 (1700-25, kårder), 1532* 
(o. 1710, kårde, sporer, harnisk), †2363 
(nævnt 1750, kårde); - efter 1750: †2182 
(1754, kårde), †1110 (nævnt 1896, kårder). 

Andet, middelalderlige: 1433*(?) (sølvbæger, 
liturgisk genstand?), 2948 (ibskaller), 2949 
(ibskaller); - 1300-1550: 2179* (pilgrims- 
tegn), 2178* (1350-1400, gravkalk og disk af 
bly), 1710* (efter 1352, jernhank, kande, 
mønter, sølvspænder); - 1400’erne: 3338 (ro
senkrans); - 1400-1550: 2179* (signet); - efter 
1600: 706* (1630, guldlås til armbånd). 

KISTEPLADER OG -BESLAG 
Bly. efter 1650: †933 (1676); - 1700’erne: 1286, 
11334; - 1720-50: 237, 518*, 521, 556 (to); - 
1750-90: 238, 393 (flere), 556, 664, 1016*, 
1017* (flere), 1017 (flere), 1018; - 1810-35: 
107, 2450 (to).

Bly-tin legering. 1675-1700: 1014, 1014*; - o. 
1775: 1020.

Forgyldt, efter 1550: 1013* (o. 1589), 520* 
(1729, messingblik).

Forsølvet. 1690-94: 518* (bly), †657 (mes
sing); - 1700-25: †448 (messing), 658 (bly), 
660, 1015 (tin).

Jern. 16-1700’erne: 3427*; - 1607-59: 518; - 
1650-1700: 3004; - udateret: 3446.

Jernblik. efter 1700: 107 (1750), 107 (1819).

Kobber, efter 1550: †341 (o. 1592); - 1680- 
1700: 520*, †933, 2922*; - 1700’erne: †661 
(1715), 662 (1778); - efter 1800: 865 (1847), 
865 (1908).

Messing. 1550-1600: 446*, 446, 555, †657, 
1013; - 1600’erne: 1013*; - 1600-50: 655*, 
657, †657, 1012*, 1013* (flere), 1013*; - 
1650-1700: 656*, 657*, †657, 705*, 2922*; - 
1600-1800: 3261; - efter 1700: 556 (1709), 657 
(1711), 2922* (1723), 1018* (1786), 2450 (o. 
1846), 240 (1850), 240 (1866), 865 (1923).

Messingblik. 1600-1800: 3261*, 518 (1607- 
59), 657 (o. 1616), 659* (1625-1700).

Tin. 1730-1800: 664, 1018, 1019, †1067, 1286 
(to); - 1800-70: 107, 664, 767, 865 (flere).

Ukendte materialer. 1600’erne: 1015, 2042 
(hank); - 1600-50: †240 (to), †446, †657, 658, 
†705 (flere); - 1650-1700: †240 (flere), †237, 
†521, †655, †657 (to), 658 (flere), †705 
(flere), †2108; - 1600-1800: 3261; - 1700’erne: 
†1334 (træ); - 1700-50: †237, †393, †662, 
†705, †706, †804, †1067 (to), †1287, †2108, 
†2236; - 1750-1800: †805, 1287, †1680, †2110;
- 1850-1900: 108, 865 (to), 1681; - 1913-61: 
108; - udaterede: †446, 658*, 658.

Kistekrucifikser. o. 1560: 1012*; - 1600’erne: 
240 (bly), 660 (messing), 2749* (messing), 
518* (1694); - 1600-1800: 1013*; - 1700-50: 
1235*, 520* (1722), 520 (1729), 661* (1731); - 
efter 1750: 662 (1778); - udaterede: †394 (ala- 
bast), 1401 (bly).

BEGRAVELSESTILBEHØR
LIGBÅRER

1600-1800: †2890; - 1645-70: †1208, †1235, 
†1283, †1331, †1398, †1432, †1487, †1531, 
†1603, †1631, †1650, †1676, †1889, †2040, 
†2504, †2548, †3187 (to), †3311; - 1670-1700: 
†929, †1109, †2175, †2315 (to), (†)2890* (to fi
gurer fra bærestængerne?), †3400; - 1700’er
ne: 2107, 2444; - 1710-40: †929, †2272, †2659 
(to), †2698, †3187; - 1700-1900: 2234, 3425*;
- 1790-1820: 11762, †1762, †2548, †2742, 
2788*; - 1800’erne: †888, †1042, †1398, 
11144, 11650, 3425; - efter 1900: †415 (nævnt 
1910, med lænker); - udaterede: 863, 2360.
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LIGSKAMLER
efter 1850: †1144 (nævnt 1863); - udateret: 863.

LIGVOGNE
o. 1900: 2788*.

BEGRAVELSESSKJOLDE
1800’erne: 241*, 865, 1067, 2472*, 751 (1829).

MINDEKRANSE m.m.
Bøgeløv. efter 1900: 2450 (o. 1908), 2470 

(1908, forsølvet), 2470 (1919, forsølvet), 
1895 (1930, sølv), 2472 (1932, forsølvet); - 
udateret: 1401.

Egeløv, efter 1850: 2450 (o. 1875, to), 2450 (o. 
1878), 1894 (1895, sølv), 1287 (o. 1899); - 
efter 1900: 3445 (1901), 1334 (o. 1910), 1295 
(o. 1934); - udaterede: 1401, 1532, 2470 (to 
forsølvede).

Laurbærblade, efter 1900: 2472 (1922, med 
frugter), 976 (1933, forsølvet kors); - udate
ret: 1370 (forsølvet kobber).

Laurbærblade og egeløv, efter 1900: 1894 
(1926, sølv); - udateret: 1956 (sølv).

Palmegrene, efter 1850: 2470 (1878, forsøl
vet), 2470 (1922, forsølvet).

Andet, efter 1900: †1917 (1901, sølv), 2472 
(1922-32, mindekors med indskrifter).

BELYSNING
LYSEKRONER

1575-1600: 154, 2040*, 2741* (1589), †3185 
(1594); - 1600’erne: 553* (med dobbeltørne), 
1330 (med dobbeltørne) 2868*, 2869*, 
3397*; - 1600-50: 3396*, 3397*; - 1650-1700: 
2315*, 2868* (1661); - 1680-1700: 292*, 
†1006 (forgyldt træ), 1063* (med dobbel
tørne), 1761* (med dobbeltørne), 2602*, 
2658*, 2698*, 2741*, 2786*, †3186; - 
1700’erne: 354*, 1282, 749* (skænket 1714), 
†766 (o. 1720), 2698 (1724), †2359 (før 1725), 
2869* (skænket 1725, to), †1235 (nævnt 1758), 
2870* (1777), 339 (1784); - 1700-1900: 1953;
- 1800’erne: 339 (renæssanceform), †271 
(glas) (nævnt 1814), †3186 (1817, »lysebuer«), 
†3186 (1832, træ), 3184* (1847, nygotisk); - 
1850-1900: 1990* (nyrokoko, støbejern, for
gyldt, til stearinlys), 234 (1851, fire, mes
singblik), †104 (nævnt 1862, glas), 1006

(1862?), †3186 (1872); - 1880-1900:1064 (to), 
104 (1896, to); - o. 1900: 2080* (skønvirke), 
†2315, 2602 (nyrenæssance); - 1900’erne: 124 
(og lampetter), 749, 1082, 1631 (to nygoti- 
ske); 1889, 2444 (smedejern); - 1900-10: 749, 
†766, 2403, †3136 (til gas); - 1910-20: 196 
(tre), 216 (to), †650 (fire), 766 (tre), 840 
(tre), 1006, †1208 (metal med glaskupler), 
†1432, 2698, 3419* (lysophæng, smedejern, 
til elektriske pærer); - 1921-22: 414 (to), 
2602; - 1925-1946: 1367 (o. 1930), †1235 
(1933), 1144* (før 1942, med kugleformede 
glasskærme), 1006 (1945, to), 2602 (1946); - 
o. 1950: 703 (fire), 2548 (lysekranse); - 
1960’erne: 78* (tre), 293 (PH-koglelampe), 
428, 1487 (glaskupler), 2175 (pendler af 
glas); - efter 1980: 801, 1953 (pendler), 3185. 

Barokform. 1600’erne: 1631*; - 1700’erne: 
3184* (1713); - efter 1800: 1709, 3184 (1831), 
1889 (1875-1900), 354 (skænket 1886, tre), 
3003 (1894, fire); - 1900’erne: 271 (fire), 293, 
389 (to), 888 (fem), 1109, 1208, 1990; - 
1900-20: 464, 582, 863 (to), 1150,1295,1602, 
1675*, 1953, 2107, 2359 (to), 2470*, 2602, 
2622; - 1900-40: 427; - 1920-40: 319 (to), 
482, 801, 974, 1397, 2040, 2659, 2741 (to), 
2787 (to), 2800*, 2870 (tre); - 1940-50: 444, 
956, 1144, 1175, 2659; - 1950-80: 176, 509, 
974, 1432.

Hjulkroner, efter 1850: †1215 (1898, træ, til 
levende lys), 1114 (1904), 2234* (1909), 1367 
(før 1920), 1215 (1924), 1650* (o. 1950), 2504 
(1976); - udateret: †1487; - 

Petroleumshængelamper. efter 1850: †1675* 
(før 1895), †1846 (1899), †1175* (o. 1900), 
†2444 (o. 1900), †1082 (før 1901, tre), †2548* 
(før 1904), 464 før 1907), 1762* (før 1917), 
†1432 (før 1918), †1330 (før 1923), †444 (før
1945).

LYSE ARME 
o. 1600: 612*; - 1600’erne: 3398* (fire), 1631* 
(1625-50), †3186 (1643), †3186 (1652), †3186 
(1697), †3400 (nævnt 1698); - 1700’erne: 1282, 
1631*, †3186 (1702), †2889 (skænket 1710), 
†3186 (1721), 2359* (før 1725), †3186 (1729);
- 1800’erne: †3186 (1817), †3186 (1859), †3136 
(1895, til gas); - 1900’erne: 840 (smedejern),

232*
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1006, 3003, †974 (1904), 1215 (1906?), 749 
(skænket 1933, barokform), 1144 (1942, ba
rokform), 2080 (1934).

LAMPER
o. 1900: 2504; - efter 1900: †650 (efter 1907, ti, 
til petroleum), †3301 (1974), 3301 (1993); - 
udaterede: 2175 (PH), 2234 (PH).

Lampetter. 1800’erne: †3186 (1820), †3186 
(1833), †3186 (1856), †3186 (1872), †3400* 
(1899, til gas); - 1900’erne: 124, 354; - 
1900-20: 582 (barokform), 2175; - 1931-37: 
1235, 1684, 2787; - 1942-43: 427 (barok
form), 1990; - o. 1950: 415, 2548; - 1950’er- 
ne: 389, 650, 766, 1150, 1785, 2107, 3400 (13 
væglampetter); - 1950-80: 482, 553; - 
1960’erne: 216, 319, 613, 974, 1602, 1889, 
2234, 2271, 2315; - 1975-79: 726, 2403, 2504;
- 1980-89: 1572; - udaterede: 1846, 1920, 
2040, 2359.

STAGER
o. 1850: 3402*; - 1880-1900: 1478* (bly, med 
soldat-figur).

Hjulstager. 1450-1550: 798* (smedejern).
KANDELABRE 

efter 1850: 352 (1884), 2594 (1961).
LYGTER

efter 1650: †3187 (1683), †613 (nævnt 1750), 
†3187 (1817), 2870 (o. 1900, zink).

LYSEHOLDERE 
1600’erne: 2504*; - 1700-1900: 2504, †3400 
(1862).

LYSEPIBER 
1400-1550?: 1944*; - o. 1900: 2080* (skøn
virke) .

LYSESKJOLDE 
efter 1600: 749* (1654).

LYSESLUKKERE 
efter 1600: †1270 (nævnt 1647), †1324 (nævnt 

1647).

BENHUSE
efter 1500: †2336(?) (nævnt 1595), †2825 (nævnt 
1645, fritliggende), †3108* (1707).

BLÆNDINGER
(se også Gavlblændinger).

MURBLÆNDINGER, UDVENDIGE 
Båndblændinger. 1400-1550: 714*, 963, 2637 

(under dobbelt falsgesims), 2638 (under 
dobbelt falsgesims), 3360*; - eftermiddelal- 
derlige: 948, 1160* (1575-1625, med dværg
søjler).

Cirkelblændinger. 1450-1550: 682 (to om
kring en skjoldformet blænding), 1029, 
1658*, 2331* (flankerende glamhuller),
2577, 2677 (flankerende dør), 3360*; - efter 
1800: 759 (1864).

Fladbuede. o. 1150: 2959*; - 1500-25: 208*; - 
eftermiddelalderlige: 1932.

Korsblændinger. 1450-1550: 114*, †2845* 
(korset kors udfyldt af glaserede firkløver
tegl); - efter 1800: 2828* (1869-72, korset 
kors af firkløvertegl).

Rundbuede. 1150-1200: 88*. 
Skjoldblændinger. 1400-1500: 682 (omgivet 
af cirkelblændinger), 1222* (flankerer lys
sprække, anbragt på trappehus). 

Spidsbuede. 1350-1450: 1503 (to, med glug
ger, flankeret af tre cirkelblændinger, under 
større blændingskomposition), 2566* (pro
filerede), 2568 (gruppe på tre).

Andet. o. 1200: 2477* (rundbuede, skråkant 
nederst dybere ind i murværket end blæn- 
dingsbundene); - 1400-1550: 494 (gentager 
glamhullernes form), †1456 (firkantet, til 
†maleri); 1814 (rhombeformede, flanke
rende dør).

MURBLÆNDINGER, INDVENDIGE 
Fladbuede. 1480-1500: 1657.
Spidsbuede. 1500-20: 627* (underdelt af to 
mindre spidsbuer på fælles affaset konsol).

SPAREBLÆNDINGER 
Fladbuede. middelalderlige: 1590 (sekundær 
afdækning); - 1400-1550: 324, 735, 902, 948,
963, 1074, 1090, 1124, (†)1158, 1222, 1246, 
1249, 1353, 1457, 1591, 1614, 1616, 2009, 
2094, 2576* (sparenicher), 2636 (spareni- 
cher), 1091 (1529).

Fladrundbuede. 1550-1650: 437; - udateret:
115.
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Rundbuede, middelalderlige: 1589; - 1400- 
1550: 456, 457, 592 (koblede).

Spidsbuede. 1400-1550: 114, 758, 1158, 1186 
(med lyssprække), 1222, 1305, 1306, 1503,
1504, 1505, 1554, 1616, 1692, 2063, 2287, 
2330* (stavværksdelt prydblænding), 2529, 
851 (o. 1457).

BOMÆRKER
1400-1500: 2177* (1400-50), 2097* (1425-50, 
murermestersignatur?), 2681 (efter 1482), 
†2682 (efter 1482), 1803* (1485-1500, murer
mestersignatur?), 355 (1489), 2765 (1494), 
2766 (1494), 693* (o. 1500); - 1500-1800: 
1919*, 830 (1500’erne, kalkmalede), 261 
(1509), 2360* (1518), 314* (1521), 2584 (o. 
1525), 2767* (1531), 1783* (o. 1550), 1947(?) 
(o. 1550), 2103* (o. 1550), 2499* (o. 1550), 
2865 (o. 1550), 2169* (1555), 272 (1558), 
2643* (1558), †2644 (1558), 1362* (1575- 
1600), 2354* (1575-1600), 3192 (1578), 630 
(1580), 1750* (1580-1700), 384 (1587), 386 
(1587), 412 (1588), 2172* (1589), 383* (o. 
1590, otte), 483 (1593), 1101 (1594, to), 
2896* (1594), †1079 (1595), †1228 (1595), 
2779* (1595-1606), 294* (*1596), 1668* (1596- 
1614), 1947 (o. 1600), †2712 (1600’erne), 
2781* (1600-1800, flere), 2779* (1606-1722), 
2402 (1607-1630, mange), 2873* (1611), 
1956(?) (o. 1619), 1139* (1623), 1325* (1630), 
647 (1633), 299 (o. 1638), 2427* (1641), 381 
(1643), 273 (1649), 1943* (1653), 2656
(1657), 340 (1663), 2994* (o. 1670), 2158 
(1679), 2600 (1686), 2663 (1700-20), 2780* 
(o. 1709, flere), 3218 (1734), 2449 (o. *743), 
2790* (1777), 2611 (o. 1780), 2782 (1784), 
2611 (o. 1785); - udaterede: †812(?), 838, 
2038*, 2712, 3017, 3145*.

Bomærkeskjolde. 1500-1700: 1524* (o. 
1550), 1399* (o. 1555), 2172* (1572), 340 (o. 
1575), 1399* (o. 1582), 2037* (1583), 2779* 
(1595-1606), †234* (o. 1599), 1399* (o. 1611), 
802* (o. 1617), 1368 (1618), 1524 (1621?), 
2804* (1625-50), 198 (o. 1637), 803 (o. 1656), 
2863* (1660); - udateret: 2034*.

BRØNDE
middelalderlige: †2950 (i kapel); - nævnt 1667: 
†3347 (på kirkegården).

BYGGEMATERIALER
FRÅDSTEN

1100’erne: 87, 131, 221, 279, 324, 527; - 
1400’erne: 279.

Iblandet kamp. 1100’erne: 896 (tendens til 
bæltemuring).

KAMP OG TEGL
middelalderlige: 949; - 1175-1250: 1349, 2519 
(kamp afrettet med flækker i mørtel); - 
1250-1400: 734 (kvadersatte hjørner), 775, 
1244, 1722, 2483, †3332; - 1400-1550: 135, 
248, 249, 812, 813 (kvadersatte hjørner), 
948, 1354, 1640, 1656, 1659, 1690, 1691, 
1776, 1864, 1909 (kvadersatte hjørner), 1971, 
2216, 2377, 2378, 2526, 2528; - efter 1650: 
628 (1670, granitkvadre nederst, tegl 
øverst), 1642 (1855-56), 472 (1868).

KAMP, RÅ OG KLØVET
middelalderlige: 360 (indvendig af tegl), †3305;
- 1100-1250: 359, 400, 491, 621, 712, 733, 
811, 871, 946, 961, 1027 (kvaderhugget, 
samt kridt og frådsten i vulst over soklen), 
1243, 1407, 1639, 1926, †2946, (†)3349; - 
1250-1400:1612 (tegl benyttet til vinduerne), 
1906, 1964 (samt genanvendt romansk grav
sten); - 1400-1550: 308, 403, 736,1030, 1907,
2285, 2418, 1380 (1547).

Med kvadersatte hjørner. 1100’erne: 247,
680, 982, 1072, 1118, 1154, 1219, 1499, 1588, 
1611, 1656, 1687, 1717, 1774, 1860, 1925, 
1963, 2522; - efter 1350: 248; - 1400-1550: 
2378.

Iblandet flint og frådsten. 1100’erne: 1183.
Iblandet fråd- og kridtsten. 1100’erne: 454.
Iblandet frådsten. 1100’erne: 60, 87, 113, 131, 
162, 180, 203, 324 (i bælter), †348, 435, 468, 
489, 590, 756, 1047, 1087, 1542, 2414 (kva
dersatte hjørner), 2328 (kvadersatte hjør
ner), 2374 (kvadersatte hjørner), 2477, 2956;
- 1450-1500: 2417 (frådstenshjørnekvadre).
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Iblandet frådsten og tegl. o. 1200: 114; - 
1400’erne: 164.

Iblandet jernal. 1100’erne: 2206, 2280. 
Iblandet jernal og frådsten. 1100’erne: 2124 
(kvadersatte hjørner).

Iblandet kridtsten. 1100’erne: 306, 324 (kridt- 
stenskvadre), 420, 2245; - 1866: 423. 

Iblandet kridtsten og tegl. 1150-1300: 469 
(kvadersatte hjørner), 1299.

Iblandet tegl. middelalderlige: 162; - 1200’erne: 
455, 491, 1445, 1719, 1906; - 1300’erne: 1301, 
1408, 1410, 2092; - 1400-1550: 115, 165, 248, 
360, 437, 566, 714, 775, 812, 1352, 1640, 
1689, 1777, 1862 (kvadersatte hjørner), 
1930* (kvadersatte hjørner), 1969, 2008, 
2009, 2247 (munkesten i hjørner), 2285*,
2286, 2334 (kvadersatte hjørner), 2417,
2419, 2485; - efter 1600: 250 (1604), 1693 (o. 
1625).

KRIDTSTEN 
Iblandet tegl. efter 1900: 1113 (1904).

TEGL
middelalderlige: 492, 1589, 1590, 2949; - 1150- 

1250: 87, 775, 1544, 1588, 2060 (mange 
mørkbrændte riflede munkesten til vindues- 
stik), 2633, 2673, 2721, 2757, †3329, 3350; - 
1250-1400: 324, 530, 563, 948, 1073, 1118, 
1121, 1157, 1221, 1446, 1450, 1452, 1502,
1503, 1720, 1929, 1964, 2003, 2091 (munke
sten iblandet glaserede), 2215, 2524, 2570, 
2674 (med to indmurede romanske grav
sten), 2758, 2759, †2835, †2968; - 1400-1550: 
62, 207, 250, 281, 282, 306, 326, †348, †350, 
360, 363, 400, 436, 437, 470, 492, 531, 566, 
592, 625, 626, 627, 680, 682, 713, 714, 757, 
776, 852, 872, 873, 900, 901, 902, 948, 963,
964, 1048, 1050, 1074, 1088, 1089, 1091, 
1124, 1158, 1185, 1187, 1222, 1223, 1125, 
1248, 1249, 1250, 1303, 1306, 1307, 1353,
1411, 1412, 1456, 1503, 1504, 1554, 1555, 
1556, 1557, 1585, 1614, 1615, 1658, †1795, 
1803, 1809 (sortbrændte kopper til detaljer), 
1814 (iblandet sortbændte kopper), 1814, 
1864, 1865, 1932, 2005, 2006, 2064, 2093,
2094, 2130, 2131, 2132, 2213, 2214, (†)2249, 
2282, †2284, 2286, 2332, 2333, 2335, 2484, 
2485, 2527 (indvendig af kamp), 2564 (in-

dermure af kamp), 2571, 2572, 2578, 2579, 
2635, 2637, 2639 (indermure iblandet 
kamp), 2640, 2672 (kamp indvendig), 2674, 
2675, 2677, 2721, 2722, 2723, 2724, 2760, 
2762, 2763, 2823, †2843, †2849, (†)2950, 
3035, 3040, 3102, 3360, 3361; - eftermiddelal- 
derlige: 470, 1310 (før 1551), 1660 (1550-70); - 
1550-1650: 437, 1160, 1380 (1578); - o. 1600: 
494, 1381; - 1561-1700: 964; - 1600-50: 1592, 
2420 (usædvanligt murværk af munkesten 
og mindre sten indvendigt benyttet en del 
kløvet kamp), †2851, 683 (1634); - 1725-70: 
282, 594 (Lybske mursten), 986; - 1800-50: 
226, 309, 422, 852, 2090, 2248; - 1850-75: 
166 (flensborgsten), 423, 1439, 1506, 2064 
(flensborgsten), 2065, 2756, 2827; - 1875- 
1900: 127, 346, 434, 941, 1213, 2196, 2511; - 
1900-75: 1150, 1917, 2248, 2530, 2619, 2942, 
3299; - udateret: †2117.

Formsten. middelalderlige: 1728*; - o. 1225: 
3070 (flere med riffelhugning), 3072, 3090, 
3330*, 3354; - 1250-1400: 1502, 1594*, 
2837*, 3332*, 3356; - 1450-1550:1456, 1458, 
1810*, 1812*, 2844*, 3040; - udateret: 1973* 
(til vinduesfals).

Iblandet frådsten. o. 1400: 280; - 1500-25: 
134, 135, 530; - efter 1600: 224 (1647), 281 
(1675-1700), 282 (1725).

Iblandet kamp. middelalderlige: 1590, 2420; - 
1200-50: 2208, 3069 (vigtige detaljer i gra
nit); - 1250-1400: 1300, 1352, 1723, 1906, 
2004, 2209; - 1400-1550: 62, 90, 114, 164, 
182, 307, 325, 361, 421, 456, 457, 471, 493, 
592, 625, 682, 735, 757, 758, 778, 872, 963*,
963, 984, 1028, 1049, 1050, 1123, 1124, 1158, 
1186, 1188, 1454, 1504, 1590, 1616*, 1641,
1725, 1865* (granitkvadre), 1908*, 2094,
2287, 2329*, 2335, 2639, 3357, 850 (o. 1457),
1090 (1529), 1378 (1547); - efter 1650: 184 (før
1661).

Iblandet kamp og frådsten. 1450-1550: 114,
222, 901.

Iblandet kridtsten. 1200’erne: 983; - 1350- 
1400: 2565; - efter 1550: 326 (1578).

Mønsterridsede teglsten, efter 1450: 2338.
Riflede sten. o. 1225: 3350.
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TEGL OG CEMENTSTEN
efter 1900: 1684 (1931).

TEGL OG FRÅDSTEN
efter 1850: 2968 (1893-95).

TEGL OG KAMP 
1400-1550: 115, 401, 402, 494, 734.

KALK OG MØRTEL 
Kalkbænke, efter 1800: †683 (nævnt 1829). 
Kalkkuler, efter 1600: †184 (før 1661), †2640 

(1808, kalkgemme), †873 (nævnt 1843), †435 
(nævnt 1861), †470 (1861), †420 (før 1862), 
†1086 (nævnt 1862), 1864 (nævnt 1862); - uda
teret: †1188.

Kalkstødere, udateret: 683.
TEGLOVNE

middelalderlige: †2059, †2414.

BYGGERI I ETAPER
APSIDER 

Yngre end kor. 1100’erne: 1219.
KOR

Ældre end skib. 1100’erne: 87*, 163, 180, 203,
896, 2245, 2956(?); - 1200’erne: 1349; - 
1300’erne: 2090.

Føjet til skib af træ(?). 1100’erne: 180; - 1300: 
2090(?).

Opført som selvstændig bygning. 1300: 
2090.

SKIB
I flere etaper. 1300-1325: †2835.
Ældre end kor. 1250-1350: 562; - 1350-1400: 
2564, 2565.

SAKRISTIER 
I flere etaper. 1400-1525: 3101.
Ældre end kor. 1450-1500: 1503.

TÅRNE
I flere etaper. 1400’erne: 2329; - 1400-1550: 
1866, 1930.

Ældre end skib. 1485-1500: 1797.

BYGNINGSDETALJER OG 
-KONSTRUKTIONER

AFLASTNINGSBUER
1100’erne: 133* (over korbue), 2959* (over 
korbue), 2966 (over herskabspulpitur i

tårn); - 1200’erne: †1554* (under apsisbue i 
form af spidsbue), †1554 (over apsisbue); - 
1375-1400: 1721* (over tårnbue); - 1400- 
1550: 164 (over tårnbue), 1505* (over sakri
stihvælv), 2528 (ved triumfvæggen), 2723 
(over tårnbue); - efter 1800: 309 (1819, i tår
nets murværk), 3084 (1870-71).

ARKADEPILLER
Korsformede. 1485-1500: 1812* (med ekstra 
forlæg mod skibet).

BASER
Cirkulære med vulst. o. 1525: 1250.
Kubeformede med vulst(er). 1200-50: 

(†)1548*, 3090*; - 1898: 1213*.
Temingformede. 1100-1250: 324*, 2962* 
(flere), 3075*, 3080, 3086*.

Særformer. o. 1225: 3090 (flere forskellige); - 
1350-1450: 3104* (cirkulær sandstens- 
tromle), 3356 (rund fodplade af bindere).

BINDINGSVÆRK
1400-1550: †350 (i tårnet); - 1575-1650: †1506, 
†3305 (nævnt 1646); - efter 1650: †2380 (nævnt
1662), †1381 (o. 1667), †629* (1670), †3108 
(1707), †363 (før 1738), †853 (1754); - o. 1800: 
136, (†)492 (muret tavl af små sten).

BOM- OG BJÆLKEHULLER
Bomhuller til bygningsstilladser, generelt, 
passim.

Bomhuller til bygningsstilladser, natursten.
1100’erne: 131 (rå og kløvet kamp, runde), 
221 (frådsten), 896 (frådsten, runde), 1027, 
1154 (rå og kløvet kamp, runde), 1184 (rå og 
kløvet kamp), 1221 (rå og kløvet kamp), 
2126 (rå og kløvet kamp, runde), 2207 (rå og 
kløvet kamp, runde).

Bomhuller til bygningsstilladser, tegl. 1100- 
1250: 2062, 2635, †3070, 3356; - 1250-1400: 
†280, 948, 2004, 2484*, 2570; - 1400-1550: 
248, 250, 307, 361, 363* 401, 627, 812, 948, 
1124, 1223, 1456, 1586, 1803, 1809*, 1814, 
2130, 2485, 2564, 2572, 3035; - efter 1700: 
†282 (1725), 2757 (1857).

Bjælkehuller til hængestilladser, skråtstil
lede ved hjørnerne. 1350-1400: 2210; - 
1400-1550:115, 471, 494, 566, 593, 625, 714,
759, 778, 874, 985, 1159, 1187, 1222, 1247,
1304, 1353, 1411, 1504, 1615, 1641, 1658,
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1659 (på korgavlfod), 1691*, 1777, 1909, 
1931, 1967, 1969, 2095, 2529, 2576, 2640, 
3359.

Rudeformede bomhuller: 1150-1250: 90 (rå 
og kløvet kamp), (†)3070 (tegl), 3082 (tegl). 

Bjælkehuller til udvendig prædikestol. 
1485-1500: 1810*.

Bjælkehuller til svalegange o.lign. 1450- 
1550: 2576* (i tilknytning til tårnets øvre 
mellemstokværk), 3042. 

FORTANDINGER 
o. 1250: †3330(?); - 1300-1400: 2565, 2570, 
2677, †2835*, †2839; - 1400-1550: 1802*, 
2214*, 2637, 2639 (både i vestforlængelsen 
og sakristiet), 2722.

FULD MUR 
1150-1250: 1544, 2060, 3070; - o. 1300: 2003. 

FUNDAMENTER 
Generelt. passim.
Specielt. 1100-1250: 2481, 2519 (til †fritstå- 
ende piller), (†)2634; 2946 (fra nedreven 
kirke), 2956, 3069 (kamp); - o. 1300: 2835; - 
o. 1400: 2569; - 1400-1550: 2572, 2950 (fra 
ukendt kapel); -før 1575: 2529*. 

GESIMSER OG GESIMSFRISER 
Bloktandgesimser. middelalderlige: (†)62; - 

1400-1550: 471; - efter 1550: 1380 (1578),
1380 (1971-77).

Bæltegesimser. 1200-25: †1546*; - 1500-20: 
1454* (vandnæse over rundstav), 1456* 
(med vandnæseprofil).

Falsgesimser med flere end tre skifter. 1375- 
1400: 2129; - 1500-25: 115.

Falsgesimser med tre udkragede skifter. 
1250-1400: 563, 757, 1122; 1221, (†)1245*, 
1350, 1352, 1409*, 1589, 1724, 1776, 2415; - 
1400-1550: 456, 1223, 1688, 1932, 2133, 
2417, 2676*, 2677; - efter 1800: 2065 (1852- 
53), 2132 (1870-71)-, - udateret: 812. 

Firkløverfriser. 1450-1550: 1456*(?), †2844. 
Karnisgesimser. efter 1700: 2465 (1730), 92 

(1814?).
Rundbuefriser. 1150-1250: 88*, †1547*, 
2061*; - efter 1800: 346 (1876), 2197 (1896), 
2799* (1924-25).

Rundbuefriser, kombineret med andet. o.

1225: (†)3352* (savsnitsfrise og kvartstens 
rundet fremspring adskilt af skifte). 

Savsnitsfriser. 1200-1250: 983, 2060, 3072 
(tre udkragede, skilt af glatte løberskifter og 
øverst kopskifte fra nyere tid), 3351; - 1250- 
1400: 280, 948, 1073, 1122, 1157*, 1185,
1221, 1301, 1410, 1446, 1503 (under trappe- 
frise), 1723* (i gavlfod under trappefrise un
der høj blændinger), 1929 (angiver oprinde
lig gavlfod), 2570, †2674* (ved gavlfod), 
2674* (over trappefrise), †2835* (to frem
springende rulskifter over to savskifter delt 
af glat skifte), †2968, 3101 (under trappe
frise); - 1400-1550: 208*, 224, 436, 494, 682, 
757* (dobbelt), 774, 778, 814, 1029, 1412, 
1616, 1691 (herover retkantet gesims), 1725, 
2064*, 2132 (to skilt af løberskifte over to 
kvartstens fremspringende skifter), 2132 (i 
gavlfod), 2485, 2579, 2635, 2676* (mellem 
gavlens etagedelte blændinger), 3359, 1090 
(1529); - efter 1550: 964 (1561-1700), †629(?) 
(1670), 2065 (1861, herover to udkragede 
skifter), 1030 (1862?), 2284 (1867), 2828 
(1869-72), 1294 (1904).

Savsnitsfriser, udkragede. 1350-1450: 1929* 
(herover to udkragede kopskifter); - 1450- 
1550: 566 (dobbelt), 1249, 1411, 1505, 1586, 
1590, 1809 (tre, i midten glat skifte), 3035 
(vekslende med glatte skifter), 3040 (adskilt 
af glat skifte), 1090 (1529); - 1575-1625: 
1160.

Sparenkopgesimser. 1450-1500: 1726; - efter 
1800: 2757* (1857).

Spidsbuefriser. 1375-1400: 2570*; - efter 
1800: 422 (1847).

Tandsnitgesimser. 1500-50: 326, 363, 1457; - 
1700’erne: 1381 (karnisprofileret), †2851 
(1776, herunder 4-5 glatte og to fremsprin
gende skifter); - efter 1800: †1382 (1860). 

Trappefriser. o. 1400: 1157*, 1221, 1411*, 
1966*; - 1400-1550: 325, 326, 360, 437, 457, 
626, 627*, 714, 757, (†)984*, 1089, 1353,
1659, 2094*, 2331*, 2420; - efter 1900: 629 
(1926).

Trappefriser, kombineret med andet. 1375- 
1400: 1122* (over savsnitsfrise), 1503 (ud
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kragede over savskifte), 1723* (over savskif
te i gavlfod), 2674* (under savskifte), 3101 
(over savsnit); - 1400-1550: 307* (over sav
skifte), 963 (med vandret forsænket bånd), 
1556* (med savsnitsfriser).

Andet. 1350-75: 2565 (to affasede skifter); - 
1500-50: 326 (forsænkede kors), (†)2579 
(rundstav over hulkel); - efter 1600: 2420 
(1600-50, rundkant mellem retkanter), 2066 
(1667-68, rundkant mellem retkanter), 282 
(1725, kvartrundstav mellem platter), 136 
(o. 1800, kvartrundstav mellem platter). 

KAPITÆLER 
Terningformede. 1100-1250: 2480*, 2962* 
(flere), 3075*, 3085* (med planteornamen- 
tik); - efter 1800: 347 (1876).

Toskanske. efter 1800: 853 (1819). 
Trapezformede. 1200-50: (†)1548*, (†)1550*, 
3086*; - o. 1450: 2823.

Andet. 1200-50: 1547* (kloformet), 3080 
(runde med to vulstringe), 3354 (rundstav);
- 1250-1400: 1723* (med skråkant over vulst 
på hjørnepiller), 2004 (hulede sider under 
smal dækplade), 3104* (cirkulær), 3357 
(formsten i et skifte).

KASSEMURE 
Generelt. passim.
Specielt. 1100-1250: 680, 1501, 1445, †3329; - 
o. 1300: 2091; - 1500-50: †2065, 3040. 

KILER I HVÆLV 
eftermiddelalderlige: 1458* (jern). 

KONSOLLER 
middelalderlige: 2006*; - 1300-1400: 456*, 
1123, 1221, 2063, †2569, †2839; - 1400-1550: 
494, 758, 872 (to skifter høj med hulkant i 
spærstikafdækket høj blænding), 1091* 
(1529); - eftermiddelalderlige: 2249; - efter 
1900: 2064 (1906).

Karnisformede. 1400’erne: 1555*; - udateret:
1502.

Konsolhoveder. 1300’erne: 2946*; - 1400- 
1550: 591*, 457*. 

Profilerede. o. 1500: 778; - eftermiddelalder
lige: †470* (udvendige), 1223 (1648-71). 

Trekantede. 1350-1450: 529.
Trinvis udkragede. 1200-25: 1548* (afrun

dede, øverste karnisprofileret); - 1551: 1311* 
(falset, i trappestikafdækket højblænding).

KRAGBÅND
Med dobbeltvulst. 1300’erne: 947*, 1449, 
1502*, 1588; - o. 1525: 1250.

Med hulkel. 1100-1250: 528, 961, 1547; - 
1250-1400: 455, 529, 899, 947, 1301, 1449, 
2004, †2969 (udkragede, afrundet, samt 
mellemfaldende glat skifte); - 1400-1550: 
872 (over vulst, skilt af glat skifte), 1556; - 
efter 1850: 1547 (1871-72).

Med karnisprofil. eftermiddelalderlige: 1776, 
250 (1604). 

Med retkant. 1200-25: 1861; - 1300-1550: 
1862; - 1350-1450: 962; - 1400-1550: 403, 
564, 591, 1690, 2723, 2762, †2969, 2674 (o. 
1462, også afrundede); - efter 1800: 1660 
(1846). 

Med skråkant. 1100-1250: 181, 871 (kridt),
897, 947, 1183, 2480*, 2962*; - 1300’erne:
182, 248, 491, 713, 734, 757, 1119, 1724, 
1927, 2209, 2376, 2416, 2482; - 1400-1550:
62, 134, 206*, 360, 401, 565, 626, 900, 1409, 
2214, 2247, 2379.

Med skråkant over vulst. 1300’erne: 1185; - 
1400’erne: 2212, 2332. 

Profilerede. 1100’erne: 1048; - 1200’erne: 455. 
Med vulster. 1100’erne: 61, 204*.
Andet. 1200’erne: (†)1865* (reliefsmykket, 
genanvendt); 1908*(?) (senere genanvendt 
profileret granitkvader); - 1300’erne: 1450 
(tresidet), 2128 (vulst over skråkant), †2969 
(enkelt afrundet); - 1400-1550: 2212 (flad 
kampesten), 2335 (teglsten med affasede 
hjørner), 2638 (hulkel over rundstav og hul
kel over to stave med to mellemfaldende 
normalskifter); - 1575-1650: 1506* (vulst), 
1592 (vulst), 1162 (1594?, afrundet under
side).

Ubestemmelige. 1100’erne: 164, 182, †349*, 
681, 812, 961, 1408, †1547* †1719, (†)2522; - 
1300’erne: 1048, †1722, 1776.

LISÉNER
1150-1250: 1551*(?), 2060, 2477*, (†)3095 
(halvstens), 3351; - efter 1850: 2197 (1896).
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LOFTSGENNEMGANGE
Loftsgennemgange, oprindelige. 1100-1250: 
88 (mellem kor og skib), 88 (mellem tårn og 
skib), 205 (mellem kor og skib), †1155 (mel
lem tårn og skib), (†)1351 (mellem apsis og 
kor), 1351 (mellem kor og skib), 2480 (mel
lem apsis og kor), 2481 (mellem kor og 
skib), †2522 (mellem kor og skib), 3079 
(mellem korsarmstårne og skib), †3085 
(mellem midtertårnet og skibet); - o. 1300: 
2004 (mellem kor og skib); - 1400-1550: 
+1159* (mellem tårn og skib), 2331 (mellem 
tårn og skib), (†)2568 (mellem kor og skib, 
forbinder kirkerummet med korets loft), 
2574 (mellem tårn og skib), 2640 (mellem 
tårn og skib, 2676 (mellem tårn og skib), 
2723 (mellem kor og skib), 2761 (mellem 
tårn og skib).

Loftsgennemgange, sekundære. 1200-1400: 
2128* (mellem kor og skib); - 1400-1550: 
2485 (mellem våbenhus og skib). Øvrige 
passim.

MURANKRE
Murankre, generelt. 1500-50: 2417; - 

1600-50: 2420; - 1650-1700: 1253 (1660-70, 
udskiftning), 1661 (1663), 736 (1664), 2134 
(efter 1684); - 1790’erne: 422, 2287; - efter 
1800: 2288 (1816), 2095 (1819), 2970 (før 
1850), 815 (1909, jern, afløste træankre).

Ankerbjælker. 1100-1250: †623, 896*; - o. 
1300: †2758; - 1400-1550: 1124, 1247, 1808 
(indmurede), 1866, 2211, 2419, †2526 (tid
ligere loftsbjælker), 2640, 2723, 2724; - ef
ter middel alderlige: †715*; - 1600’erne: 1127, - 
1625-36: †2851; - 1660’erne: 1593, 1617, 1661, 
†1693*; - 1670’erne: 1354, †3109; - 1680- 
1700: 2133 (1684), (†)2010* (1696), 1558 
(1697); - 1700’erne: †3109* (1714), 283 (efter
1725); - 1810-60: †116, †350, 684, 986, 
(†)1661, 1726, 2970; - udaterede: 116, 326, 
403, †1968.

Ankerforskud. 1475-1525: 207 (træ), 222 
(træ), 1808, 2419, 2723; - 1500-1650:1816*; - 
1600-1800: 494 (liljeformede), 166 (o. 1668), 
†2851 (1725-26); -udaterede: 63, 116, 208, 495 
(liljeformet).

Ankerforskud med initialer og/eller årstal.

efter 1650: 1412 (1656), 949 (1773), †2851 
(1776), 2217 (1787), 309 (1819).

Forankringstømmer i murlivet. 1100’erne: 
896*, †1155.

MURÅBNINGER
Luger, middelalderlige: 492 (i sakristiets gavl);
- 1400-1550: 682, 1186 (fladbuet i spidsbuet 
spejl), 1187, (†)1246 (i spidsbuet spejl), 1614, 
2213, 2529, 2636; - 1600-1800: 494.

MØNSTERMURVÆRK
(se også Gavlblændinger).
Bæltemuring i kamp. middelalderlige: 1590; - 

1100’erne: 896; - 1400-1550: 182, 222, 307, 
360, 361, 456, 457, 493, 682, 964, 984, 1028,
1049, 1123, 1188, 1616, 1908, 2330*, 2640, 
3358, 1090 (1529).

Bæltemuring i kridt. 1200’erne: 983.
Bæltemuring i tegl. 1400’erne: 812 (tendens),
1352, 1864.

Farveveksling i tegl. 1200-50: 3072, 3354, 
3355; - 1400-1500: 872, 2132, 2333, 2334, 
3040, 3361.

Fletværk i tegl. 1200-50?: 3082 (rekonstruk
tion); - 1475-1550: 436, 3028*, 3040*.

Mønstre i mørkbrændte tegl. 1450-1550: 62, 
325*, 362, 402.

Sildebensmuring, natursten. 1100’erne: 
1243.

Sildebensmuring, tegl. 1200-50?: 3082 (re
konstruktion); - 1225-50: (†)2061; - 1475- 
1500: 1810, 3040*, 1090 (1529).

Ubeskrevet. 1500-25: 531.
PILASTRE

1150-1250: 88, 3090; - o. 1525: 2572.
PILLER, FRITSTÅENDE

1100-1225:1548*, †2519, 2962 (i tårnarkaden);
- 1380-1400: 3356; - 1500-25: 1309*.

PRYDSKIFTER
Løberskifter. 1200-50: 2061 (krumme lø
bere), 3079* (krumme løbere), 3354 (krum- 
hugne løbere), 3355; - 1250-1400: 563 
(krumme løbere), 1966 (krumme løbere 
omkring affaset rulskifte); - 1400-1550: 437 
(krumme løbere), (†)775, 1089, 1458, 
1776(?), 2573, 2579.

Binderskifter. 1400-1550: (†)2639.
Binder- og løberskifter. o. 1400: 1410.
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Savskifter i murfladen. 1200-50: 3353*; - o. 
1400: 1122*, 1157*; - 1475-1500: 1353; - efter 
1850: 2828 (1869-72); - (se også Gesimser og 
gesimsfriser under Bygningsdetaljer og 
-konstruktioner).

Savskifter i gavlfod. middelalderlige: 1930*; - 
o. 1225: (†)3352*; - 1250-1400: 530, 1073, 
1118*, 1122, (†)1157*, 1301*, 1352*, 1411*, 
1453*, 1503*, (†)1720*, 2003*, 2092*, 2416, 
†2969*; - 1300-1500: 2005*, 2006* (dobbelt);
- 1400-1550: †112*, 363*, 436* (dobbelt), 
530, 565 (dobbelt), 592* (dobbelt), 593*, 
625 (dobbelt), 627, 682, 714*, 757* (dob
belt), 778* (dobbelt), 813 (dobbelt), 901, 
964*, †986*, 1188, 1309* (sammen med 
båndblænding), 1309* (dobbelt), 1411, 1505, 
(†)1556*, 1585, 1591* 1616*, 1616, 1642, 
1658*, (†)1691*, 1725* (dobbelt), 1809*, 
1814*, 1865*, 1970*, 2132*, 2211, 2285*, 
(†)2286, 2334 (dobbelt), 2377*, (†)2379* 
(dobbelt), 2579*, 2635*, 2639*, 2640, 
2674*, 2676*, 2722*, 2724*, 2762*, 2762* 
(sammen med båndblænding), †2844* (dob
belt), 3035*, 3040*, 3103, 3360*, 3360* 
(sammen med båndblænding), 2335* (1525), 
1090* (1529, dobbelt); 1550-70: 1660*; - 
1800’erne: 457.

Savskifter i gavlkompositioner. 1350-1400: 
1723*, 2566*; 1400-1550: 363*, 403*, 778*, 
948, 1615*, 1810*, 1929*, 2335*, 2379*, 
2380, 2418, 2676*, 1090* (1529).

SOKLER
Med retkant. 1100’erne: †349*, 2124, 2374; - 

1350-1450: 1453*; - 1400-1550: 456, 2064, 
2212, 2578; - efter 1800: 2090 (1834), 941 
(1887).

Med rundkant. 1200-25: (†)1551; - o. 1300: 
2759 (nederst kamp, øverst munkesten). 

Med rundstav over skråkant. 1100-1250: 60, 
203, 1026 (af granit, vulst af kridt suppleret 
med frådsten), 2477.

Med sammensat profil. 1100-1250: 87 (ret
kant over rundstav og skråkant), 279 (skrå
kant over retkant), 2208* (hulkel over rund
kant), 3070 (hulkant, glat munkestensskifte, 
profilbånd sammensat over vulst under 
skråkant), 3351 (todelt, skråkant over kvart

rundt led adskilt af et skifte), 3355 (rundet 
led over skråkant skilt af skifte); - 1450- 
1525: 1454* (rundstav over glat skifte og 
skråkant), 2760 (rundstav over hulkel).

Med skråkant. 1100-1250: 221, 324, 527, 733,
982, 2060; - 1300’erne: 207, 1118, 1251, 1446, 
1722, 2565, 1378 (1547); - efter 1850: 2827
(1869).

Med uvis profil. o. 1400: 734.
Andet. 1400’erne: 2008 (fundamentet er vi
dereført som høj sokkel).

SPYGATTER 
Rektangulære, passim.
Sammenlagte hulsten. 1350-1450: †713, 734;
- 1400-1550: 183, 360, 401, 470, 493, 592, 
626, 682, 1807, 1812* (omgivet af stukde
koration), 2379.

STAV- OG BULKONSTRUKTIONER 
1100’erne: 896* (stavkirketømmer), 1155 
(stavkirketømmer), 2956 (stavkirketøm
mer); -før 1475: 2724 (stolpe fra bulkon
struktion).

STRÆBE- OG STØTTEPILLER 
Indvendige, sekundære. 1400’erne: 2246*; - 
efter 1650: 736 (1664), 3084 (1870-71). 

Udvendige. oprindelige. o. 1250: †3330; - 
1300’erne: (†)2565, †2570, †2835; - 1400- 
1550: 114, 307, 1456, 2130, 2527*(?), 2572, 
2762, 2763*, †2843, 1090 (1529).

Udvendige, sekundære. 1400-1550: (†)1247, 
1250*, 1312, 1613 (med nicher), †2569(?); - 
eftermiddelalderlige: 684; - 1550-1600: 1252 
(og sprængbuer), 630 (1580); - 1500-1700: 
1507; - 1600’erne: †902 (efter 1636), †3362 
(nævnt 1663), 1693 (1668, med små rundbu
ede blændinger), 1660 (før 1670); - 1700’erne: 
2134, 2723* (efter 1715. også en forstærk- 
ningsmur), †2336 (1732), 136 (o. 1800); - 
1800-25: †326, 2250*, 2581, 2679; - 1825-50: 
†422, †1558 (støttebue), 2483; - 1850-1900:
116, †1354, 1413, 2640; - 1900-20: 815, 1252, 
2380; - udaterede: 208, 494, 593, 715, 779, 
986, 2250*.

SØJLER
Dværgsøjler. 1150-1200: 88* (i niche); - 1250- 

1400: 947, †1449*, (†)1588 (rudimentære), 
2004* (med kapitæler og vulster), 2416.
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Fritstående. 1200-50: 1550, 3086* (granit, 
søjleskafter med midterring); - o. 1400: 
3104* (granit, monolit. ottekantet); - 1400- 
1550: 1250* (cylindriske og firpasformede), 
2823.

Halvsøjler. 1200-50: (†)1550 (bærer hvælv), 
3090; - efter 1850: 2725 (1868).

Småsøjler. 1100’erne: 2962* (i hjørner på tårn 
og i galleri); - efter 1800: 853 (1819); - udate
ret: †470*.

Andet. 1150-1250: 2479* (entasisformede søj
leskafter med skaftringe ved ender, bærer 
apsisbue).

TRIFORIER 
efter 1850: 346 (1876).

TRISSER 
1425-75: †1246(?). 

VENTILATIONSHULLER 
1490-1500: 2762(?). 

BYGNINGSINDSKRIFTER OG 
-TAVLER
BYGNINGSINDSKRIFTER 

Kalkmalede. 1494: 2765*; - 1531: 2767*; - 
1575: 2537*; - o. 1712: †1821 (i hvælv); - 
1894: 2767*; - 1964: 2767. 

BYGNINGSTAVLER 
Granit. 1700’erne: 1552*.
Kalksten. 1670: 810 (tidl. i kirkegårdsportal);
- 1696: 2010* (reparation af kirke); - 1734: 
531*.

Sandsten. 1871: 3129; - 1928: 3132.
Støbejern. 1800’erne: 2248 (1839, tårnets op
førelse), †225* (1851), 1457 (1857).

Træ. 1717: †2336.
Ukendte materialer. 1750: †3107*. 

DATERINGER, 
NATURVIDENSKABELIGE 
C14-DATERINGER

890-1020: 3133 (kongestolpe).

DENDROKRONOLOGISKE 
DATERINGER

efter 1107: 2246 (vinduesramme); - o. 1150: 
2958 (vinduesramme); - o. 1375: 3443 (re
lieffer fra altertavle); - 1490’erne: 2209 (tag
tømmer i tårn).

DØBEFONTE
(se også Dåbsudstyr).

GRANIT
1100-1250: 72 (fontefod), 174, 213* (11 arka
der), 266* (19 nedadvendte relieftrekanter 
og tovsnoninger), 333 (fontefod), 380, 462 
(fontekumme), 548, †641 (fontekumme med 
planterelieffer), 798 (fontekumme), 833* 
(slange på foden), 858 (fontekumme), 920*, 
920 (fontekumme?), 970* (otte fladbuede 
arkader, en niende med evt. figur), 1039* (ti 
fladbuede arkader), 1138*, 1171, 1204* (ti 
fladbuede arkader), 1363* (fontekumme), 
1429*, 1599* (fontekumme med to mands- 
hoveder), 1883, 1919* (fontekumme), 2104* 
(sammensat af to samtidige kummer), 
2595* (fontekumme med ni konturhuggede 
arkader), 2651* (beslægtet med Hads her
red-type. ornamentik på kummen), 2880 
(fontekumme), 2996*, 3160* (med palme- 
tudsmykning); - 1100-1300: 100; - o. 1300: 
607* (ti arkader med cirkelornament i lunet
ten); - efter 1800: 762 (1865), 2513 (1882), 
†2199 (1896), 1215 (1898), 1114 (1904), 1150 
(efter 1912), 1919 (1934, fontefod), 289 
(1938), 1232 (1959, fontefod); - udateret: 762 
(fontekumme).

Kalundborgtype. 1100-1250: 426, 477* (blad
ornamenter på terningformet fod), 580 (lil- 
jeornament på foden), 723, 745*, 999, 
1103*, 1232 (fontekumme), 1479, 1523* (ter- 
ningkapitælformet fod med ornamenter), 
1646*, 1671*, 1783, 1830*, 1985*, 2543*, 
2694*, 2734* (på foden ansigter og kors), 
2775* (variant).

Midtfynsk type. 1100-1250: 2621* (ranke- 
værksornamentik).

Roskildetype. 1100-1250: 120, 146, 192, 231, 
315, 352, 410, 442, 500, 698 (variant), 882*,
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1702, 2162*, 2224*, 2267*, 2303*, 2350*, 
2433*, 2499, 2996* (foden fra 1894). 

Slagelsetype. 1100-1250: 1061* (variant med 
bægerblade), 1623* (fontekumme, Munke- 
Bjærgbytype).

KALKSTEN 
1275-1325: 72* (behugget fontefod, på kirke
gården); - efter 1800: 289 (1850), 1295 (1904), 
3300 (1974).

Kalksten, gotlandsk. 1200-50: 2074*, 3381*. 
Bægerbladsfonte, Paradisfonte. 1200-50: 
1390*; - 1250-1350: 72 (fontekumme, spids
buede bægerblade), 953*, 1752* (trekløver
buer med ornamentik imellem), 1946*, 
2030*, 2396*; - 1250-1550: 1324*. 

Fabeldyrsfonte. 1400-20: 1271*.
SANDSTEN 
udateret: 3418.
Palmetfonte, skånske. o. 1200: 1564* (otte- 
formet).

TEGL
efter 1750: †1081 (nævnt 1755), †1914 (nævnt 
1895, fontefod).

TRÆ
1625-75: 331*, 640* (har oprindelig haft dy- 
defigurer), (†)1171, †2880 (1672);- 1700’erne: 
†1391, 2468* (1730); - efter 1850: 2865 (1872, 
med reliefskæringer), 1271* (før 1922, fonte
fod), 1772 (1928), 2198* (1972).

ANDRE MATERIALER 
efter 1800: †100 (nævnt 1832, marmor og træ, 
fjernet 1895), †231 (1851-96, gipsplader), 
859* (1865, marmor og messing), †953 
(1871, cement), 1081* (1871, cement), 2800* 
(1925, kunstsandsten), 1684 (anskaffet 1931, 
kunststen).

UKENDTE MATERIALER 
efter 1750: †859 (nævnt 1758), †146 (nævnt 

1838, til hjemmedåb), 1441 (1873?), 1271* 
(1937, fontefod), 1363* (1955, fontefod).

DØRE OG PORTALER
(se også Låsetøj og beslag).

VANDRETTE AFDÆKNINGER 
Kamp, monolitoverliggere. 1100’erne: 1184, 

(†)1543*; - 1500-20: 592.

Kamp og frådsten, monolitoverliggere. o. 
1150: 2957.

Tegl. 1200’erne: (†)1906; - o. 1400: †2484; - 
efter 1650: 1660 (1667); - 1800’erne: (†)2094, 
1503 (1800-50, under spidsbuet ovenlys), 
1932 (1831), 2418 (før 1878); - udateret: †2092.

Tegl, plankeafdækkede. o. 1550: 1188.
Med tympana, kalksten. o. 1200: 1299*.

RUNDBUEDE
Frådsten. 1100’erne: 163, (†)204, 280, 324, 
†324, 468, 489, 490, 527, (†)2328, 2957; - 
efter 1850: 2968 (1893-95).

Kalksten. 1100’erne: (†)421.
Kamp. 1100-1250: 61, (†)248, 359, (†)401, 
680, (†)733; (†)871, 1072, (†)1072, †1155, 
1220*, †1244, (†)1543* (bue sat af én krum
hugget sten), (†)1639 (bue af fire krumme 
kvadre, båret af kragsten med skråfas), 
(†)1656, 1719*, 1860*, (†)2207, †2281, 2523.

Kamp, kvaderhugget. 1100’erne: 1027, 
(†)1407, (†)1501, (†)1542.

Kamp og frådsten. 1100-1250: †113, 132, 
(†)180, †348, †1183, (†)1087, 2478.

Kamp og jernal. 1100’erne: (†)2126*, †2126.
Kamp og tegl. 1400’erne: 1865.
Tegl. o. 1250: (†)2634*, (†)2673, 2721; - 1400- 

1550: †422, (†)1907, 2006*, †2286*; - 
1600-50: †1162*; - 1850-1900: 88, 346, 1304, 
1311 (med lunette), 1866, 1925, 2008.

Tegl, falsede, middelalderlige: 421; - 1475- 
1525: 2723; - 1525-50: 949, (†)1091, 2064*; - 
efter 1800: 813 (1842); - udateret: 1049.

Tegl, profilerede. 1200-50: 2061* (kvart
rundstav i retkantet fals), †3354.

SPIDSBUEDE
Tegl. 1250-1350: (†)1301*, 2003, †2838; - 

1400-1550: †90, (†)2763; - 1800’erne: 683; - 
1850-75: 309, 734, 949, 963, 1411, 1593,
1776, 2673; - efter 1875: 625 (1885, fladbuet 
lysning).

Tegl, falsede. o. 1300: 1350; - 1400’erne: 
(†)207, 1757, (†)775; - 1850-1900: 1642,
2578, 2639, 2677, 3358 (omgivet af rektan
gulær blænding med sildebensmuret bund).

FLADBUEDE
Kamp og tegl. 1450-1500: 1931*.
Tegl. middelalderlige: †492, 1590; - o. 1300:
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†2003, 2759*; - 1300-1500: (†)2005, †1722 
(1375-1400), 1451 (o. 1400), (†)2677* (o. 
1400); - 1400-1550: 249, 326, 457, 493, 627,
985, (†)1029, 1048, †1048, †1124, †1126, 1159,
1353, 1411, 1504, 1554, 1556, †1557, 1586,
1660, (†)1689, (†)1691, 1808, (†)1972, †2286, 
2332, 2379, 2419, 2640, 2676, 2721, 2722, 
(†)3042, (†)1378* (1547), 1380 (1547); - efter
middelalderlige: 1932, 1311 (før 1551), 494 (o.
1600); - 1700’erne: †684 (1751), †492 (o. 
1800); - 1800’erne: 592, 2248 (1827); - 1850- 
1900: 423, 438, 1353, 1354, 2065, †2130, 
2216, 2287, 2420, 3361; - 1900-50: 1311,
2092, 2377; - udateret: (†)2677.

Tegl, falsede, middelalderlige: 874; - 1350- 
1400: 1722, 1966*, 2209, 2484, 3104; - 1400- 
1550: †115, 135, 165, †183, 207, 222, 248, 
326, 363, 403, 421, 436, 456, 494, 530, 566, 
592, 625, 680, 735, (†)758, 813, 901, 948,
964, 1089, 1091, 1187, 1246, 1222, 1304,
1307, 1555, 1556, (†)1591, 1614, 1615, 1640, 
(†)1640, 1657, 1725, 1864, 1866, (†)1908, 
1909, 1910, (†)1970, 2009, 2095, 2130, 2132, 
2212, 2283, 2418, 2485, 2484, 2564, 2573, 
(†)2576, 2636, 2761, 2762, 3358; - eftermid- 
delalderlige: 1616, 3104, (†)1660 (1550-70),
1381 (1578); - 1850-1900: 457, 902, 1454, 
2065, 2335, 2724, (†)3361; - udateret: 184. 

Tegl, profilerede. o. 1525: 1458* (hulkantet).
KURVEHANKSBUEDE 

Tegl. 1550-1600: 1504 (i spidsbuet spejl fra 
1450-1500); - eftermiddelalderlige: 627; - 1575- 
1650: (†)1507, 2763, 683 (1634); - 1750-1800: 
986*, 1050; - 1850-1900: 306; - efter 1900: 
2248 (1933); - udateret: 2378.

Tegl, falsede. 1500’erne: †736, 492 (1590?); - 
1600’erne: 2131*; - 1600-1800: 1221, 282 
(1725); - efter 1900: 493 (1911).

I SPIDSBUET SPEJL 
Fladbuede, tegl. 1200-1400: 1929; - 

1300’erne: 62, 775; - 1400-1550: 135, 282, 
324, †349, 360, 402, †470, †628, 713, 735, 
(†)779, 1030, (†)1050, 1074, (†)1074*, 1075,
1123, 1158, (†)1158, 1186, 1222*, (†)1252,
1456, †1641(?), †1658, 1807, 1814* 1931*,
2095, 2282 (aldrig ført igennem muren?), 
†2335, 2419, †2485, 2529, 2573, 2636,

(†)2639, 2675, 3036; - eftermiddelalderlige: 
470; - 1860’erne: 327, 1030.

Fladbuede, tegl, profilerede. 1350-75: 2566* 
(affasning mellem to trekvartrundstave); - 
1450-1500: 1810* (vulst, hulkel og affas
ning), (†)3040* (affasning og hulkel), 
(†)850* (o. 1457, affasning).

Rundbuede, tegl. 1250-1400: 530, (†)563, 
1073, 1122*, 1410*, 1453, 1503, (†)1906, 
1906, †2969; - 1400-1550: 165, 250, 493, 
†714*, †873, †902, (†)1125, †1249, 2334; - ef
ter 1850: 532 (1869).

Spidsbuede, tegl. 1490-1500: 2761. 
Kurvehanksbuede, tegl. o. 1300: (†)2758; - 

1400-1550: 471.
Kurvehanksbuede, tegl, profilerede. o. 

1300: 2758* (vanger: retkant, affasning og 
hulkel, stik: 2 retkanter og hulkel/affas- 
ning).

Tvedelte(?) afdækninger. 1400-1550: †3107*. 
Vandrette afdækninger, tegl. efter 1850: 1189 

(1864?).
Ukendte afdækninger. 1350-1450: (†)1352; - 

1400-1550: (†)1088, †1557, (†)2379, †2640.
I FLADBUET SPEJL 

Rundbuede, tegl. o. 1400: 3103.
Fladbuede, tegl. 1450-1550: 2528.

I TREKLØVERFORMET SPEJL 
Fladbuede, tegl. 1500-25: 592*, (†)625*. 

SØJLEPORTALER 
Tegl. efter 1800: †3361 (1835), 2828 (1869-72, 
to søjlepar, foroven halvcirkulært vindue). 

PORTALFREMSPRING 
Vandret øvre afslutning. 1200-50: 2061*, 

(†)3354*; - o. 1300: 2759*; - 1350-75: 2566*;
- o. 1525: 2573.

Kamtakket øvre afslutning. o. 1225: 3072, 
3075*, 3077*, 3353*.

Flankeret af glatte pilastre, herover trekant- 
fronton. efter 1750: †3110* (1776-1822), 
†2839 (1842), †2850 (1842).

Flankeret af glatte pilastre, herover seg- 
mentfronton. 1776-1822: †3110*. 

Baldakinportaler. efter 1850: 346 (1876). 
Indvendige fremspring. o. 1150: 2957. 

INDVENDIGE AFDÆKNINGER 
Planker og bjælker. 1100-1250: 61, 132, 163,
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(†)204, 324, †324, †348, 359, (†)401, (†)421, 
680, (†)733, (†)871, 1027, †1155, (†)1407, 
(†)1543, (†)1639, 1719, (†)1906 (stavbyg
ningstømmer), (†)1963, †2126, (†)2207, 
(†)2328, 2415, 2478, 2523, (†)2673, 2957; - 
1250-1400: (†)1906, †2484, 2759: - 1400- 
1550: 1188, 2132, 2675; - efter 1650: 1660
(1667).

Monolitter. 1100’erne: 1220 (herover tympa- 
nonlignende felt), (†)1542, 2957.

Vandrette afdækninger, tegl?. 1500-50: 1586;
- 1600’erne: 2131.

Rundbuede, middelalderlige: (†)1590; - 1100- 
1250: 468, †1183, 3073, 3075, †3078. 

Fladbuede. 1100’erne: (†)132; - 1200-1400: 
(†)563, (†)1301, 1350, 2003, 2758, 1929; - 
1300-1500: 530, 1073 (fladbuet spejl), 1410,
1503, (†)2005; - 1400-1550: 165 (fladbuet 
spejl), (†)1074, 1088, 1456, 2006, 2636, 
(†)2639 (dobbelt binderstik); - efter 1800: 813 
(1842), 3358 (1880).

Kurvehanksbuede. 1580-1600: 2758; - udate
ret: †2092.

MED ASYMETRISK INDRE SMIG
1100’erne: 680, 2478, †3330; - o. 1300: 2758; - 
1400-1550: 2636.

TYMPANA 
Glatte, granit. 1100’erne: †1183; - 1917-21: 
3072, 3075*, 3077* (rekonstruktioner). 

Skulpturudsmykkede, kalksten. o. 1200: 
1299* (græsk kors).

Tympanonlignende (murede) felter.
1100’erne: 527 (indvendig), 1220* (indven
dig); - o. 1400: 1122* (savskifte under trap- 
peformet blænding); - efter 1500: 1378* 
(1547, granit med hulet vandret underkant). 

DØRVANGER OG STIK.
Generelt, passim.
Af fremspringende kvadre. 1100’erne: 

(†)1407.
Stik ledsaget af udkragede bryn. 1200-25: 
1860*.

KARMSTEN 
Glatte, granit. o. 1225: 3072, †3077.

 Søjleformede, granit. o. 1225: 3075*. 
STÆNGEBOMME 

1100-1250: 163, 359, (†)401, (†)2126, (†)2478,

3075; - o. 1300: 2003, †2003; - 1400-1550: 
1252, (†)1811, (†)1863*, 2723.

DØRFLØJE
(se også Låsetøj og beslag). 
middelalderlige: 1062, 1431, 1708, 1759*, 1886, 
1887; - 1300’erne: 78; - 1400-1550: 152 (to), 
176, 270, 292, 337 (to), 552, 927, 1486, 
†1486, 1629* (to), 1843* (to), †1845*, 1952*, 
2079 (to), 2174*, 2358*, 1329* (1489)-, - 
1500’erne: 176, 1207, 1886*, 1844*; - 1575- 
1600: 122, (†)1142, 1396 (1578), 102 (1581), 
†839 (1583), 338 (1587, to), (†)388 (1590), 
506* (1590), (†)123 (1591), †1174 (1594), 
(†)2036* (1594), 152* (1598); - 1500-1700: 
1708; - 1600’erne: 481, 1859*, 2233; - 
1600-50: †1174*, †2106 (1602), 195* (1604), 
†2358 (1605), 1571* (o. 1620), 481* (o. 1625), 
†887 (1632), †1282 (1645), 152 (o. 1650); - 
1600-1800: 1915, 1916, 3179; - 1650-1800: 
†3179 (flere), 3392 (før 1660), †3310 (1660- 
65), †2037 (nævnt 1661), 2036* (efter 1661, 
med ældre rammeværk), 3392 (1663), †508
(1665), 1207 (1666), †1649 (1683), †1282 
(1684), †1367 (1687), 1602 (1695?); - 1600- 
1900: 1486; - 1700’erne: 196, 581, †612, 839 
(to), 1234, 1887, 1916, 2106 (ændret 1871), 
2402; - 1700’erne?: 1530; - 1700-50: 78, 292 
(to), 2174, 2469, †2886, †3310; - 1750-1800: 
†508 (til herskabspulpitur), 648* (to), 831 
(dørpartier flankerende alteret), 839, 955, 
1005, 1143, †1760, †2886, †3310; - 1700-1900: 
1062, 1630, 1844, †2271 (flere); - 1800’erne: 
338, 612 (to), 862, 887, 955, 1005, 1062, 
1530, 1708, 1988, 2697; - 1800-50: 152*, 318,
338, 414, 582 (to), 612, 648, †726, 1062,
1602, 1844, †2233 (flere), 2885*, 3393; - 
1850-1900: 233, 318, 414 (to), 427, 443 (to), 
464, 1726, 482, 507, 508 (to), 552 (flere),
765, 801, 927, †927, 1005, 1062, 1082, 1143, 
1281, †1282, 1396, 1431*, 1571, 1675, 1844, 
2079 (to), †2233 (flere), 2600 (to), †2601 
(flere), 2657 (flere), 2697, 2739 (flere), 
3001*, 3179, 3392 (to), 3393; - 18-1900’erne: 
464, 482, 748, 974, 1005, 1042 (flere), 1062, 
1108, 1367, 1649, 1675, 1785, 1886, 1952,
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2079, 2106, 2313 (flere), 2548, 2784 (flere); - 
1900’erne: 702, 1082, 1207, 1602, 1630, 1760, 
1988, 2174, 2358, 2402, 2442, 2503; - 
1900-25: 123, 508, 612 (med englehoved fra 
o. 1650), 2079, 2358, †2402, 2622, 3179; - 
1925-50: 648 (tre), 1005, 1143 (to), 1173, 
†1174, 1886, 1920, 2800; - 1950-80: 726,
1173, 1207, 1234, 1367, 1708 (to), 2036, 
2233, 2271, 2600 (flere), 2658, 2739, 3392 
(tre); - udaterede: †508, 800.

JERNBUNDNE 
middelalderlige: 1758*, 1988* (samlet på »en
gelsk vis«), 2442*, 2502*; - 1250-1350: 505*;
- 1450-1500: 1759*.

VINDFANG
1400-1550: †759(?); - 1700’erne: †2846 (1734- 
35); - 1800-50: †1458; - efter 1850: †1458* 
(1857), 988 (1859), 736* (1921). 

Bindingsværk. 1700’erne: †363 (før 1738), 
†853 (1754); - o. 1800: 136, (†)492.

DÅBSUDSTYR
(se også Dåbstekstiler under Tekstiler).

DÅBSFADE 
Messing. 1500-1700: 3161; - 1525-75: 100,
194, 410, 426*, 462, 477, 500, 548, 581, 745, 
859*, 920, 999, 1000*, 1139*, 1204, 1232, 
1324, 1524*, 1599*, 1600, 1623, 1647*, 1671, 
1702*, 1783, 1883, 1946, 1986*, 2031, 2303, 
2499*, 2544*, 2595*, 2652, 2776, 2865*, 
2996, 3382*; - 1600’erne: 1920*, 2075*; - 
1600-25: 883* (nederlandsk), 798* (neder
landsk), †2350 (1611), 2163 (1621), 1524 
(1621?); - o. 1625: 146*, 442*, †607; - 
1600-50: 380, 1363* (1639), †2031 (nævnt 
1645), †2267 (nævnt 1646), †972 (nævnt
1647), †1325 (nævnt 1647); - o. 1650: 1000* 
(nederlandsk), 2694* (nederlandsk?); - 1650- 
1700: †1600 (anskaffet 1664), 174 (1666?), 
1565 (nævnt 1684), †2880 (1684); - 1600- 
1800: 1831; - 1675-1725: 73*, 333* (1709); - 
1725-1800: †1623 (nævnt 1729), 146* (1754), 
†1061 (nævnt 1755), 1272 (1787, to); - 
1800-50?: 1061; - nævnt 1834-36: †500, †2104;
- 1839: 442, 1040 (to), 1103 (to); - 1850-1900: 
2734*; - 1850-75: 380, 641, 698, 834, 972,

1001, †1391, †1783; - 1880-1900: 120, 1565, 
2303; - 18-1900’erne: 548; - 1850-1950: 723; - 
1900’erne: 232, 972; - 1900-25: †1204, 1295, 
†1753, 2350, 2499, 2622, 3418; - 1920-30: 
1172, 1391, 2800; - efter 1930: 1684 (anskaffet 
1931), 1479 (1935), 1920 (1963), 2199 (1977), 
1947 (1982); - udateret: 1772.

Sølv eller plet. efter 1750: †1001 (nævnt 1774), 
1363 (1862), 953 (1871), 1081 (1871), 1060 
(1885), 1061 (1885), 2199 (1896), 2652*
(1980).

Tin. o. 1600: 1947*; - 1600’erne: 723, 1430,
1920, 2433*, 3161*, †2350 (1615), 3382 
(skænket 1620), †920 (nævnt 1621), 1139 
(skænket 1623), †1272 (o. 1630), 2225 (o. 
1630), 1324* (1630), †1040 (nævnt 1631), †232 
(skænket 1632), 2396 (1643); - nævnt 1645-47: 
1-1172, †2267, †2544; - nævnt 1664-75: †213, 
†698, †1103, 1204, †1391, †1480, †1623, 
†1647, 1-1914; - 1600-1800: 333; - 1700-25:
73, 316, 2468*; - 1725-50: 174, 2433*; 
1750-85: 352*, †641, 698*, †2075, †2225; - 
1800-25: †146, 2499*, 2652, †2694; - 
1825-50: †581, †834, 2104, 2225, 2267*, 
2267, 2350; - 1850-75: †953, †2303, 3161; - 
1875-1900: †500, †1884, 2433*, 2499*; - efter 
1900: 2398 (1923), 723 (1979, ophamret).

Andre materialer. 1100-1300: 2544* (»moi
ling«, bronze); - 1650-75: 213 (nævnt 1666, 
omvendt låg, kobber); - 1850-1900: †477 
(granit), †500 (sten), †745 (bly), 762 (galva- 
noplastisk forsølvet), 920 (galvanoplastisk), 
†1391 (porcelæn), †1565 (forkobberet zink), 
†1753 (bly), 2398* (galvanoplastisk); - efter 
1900: 289 (1938, bronze), 953 (1940, forsøl
vet messing), 3300 (1974, kobber).

Ukendte materialer, o. 1550: †762; - 1575- 
1600: 267, †2735(?) (1590); - 1600-62: 426, 
†1061 (nævnt 1647); - o. 1650: 1753*; - efter 
1650: †353 (1677), †1272 (nævnt 1683), †2433 
(1757), †194 (1873, »døbeskål«), †2734 
(nævnt 1874).

DÅBSKANDER
Messing. 1650-1700: †1703 (nævnt 1667); - 

nævnt 1705-1716: 333*, †763; †2881; - 
1800’erne: 174, 213, 799, 859; - 1825-75: 
411*, 723; - 1850-75: 100, 232, 333, 641,
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†1753*, 1884*, 2031*; - 1850-1900: 147, 380;
- 1875-1900: 2865, 2997*, 3382; - 18- 
1900’erne: 548; - 1900’erne: 1001, 1103, 1430, 
1671; - 1900-30: †834, 1114, 1325, 1391, 2800, 
3418; - 1930-60: 581, 1040, 1204, 1272, 1524, 
1684, 1920, 2513, 2735; - 1960-82: 1565,
1703, 1753, 1948, 2199, 2652.

Sølv eller plet. før 1900: 2199 (1896); - efter 
1900: 698 (1901), †1430 (1925), 799 (skænket 
1980).

Tin. efter 1650: †1624(?) (nævnt 1667); - 
1700’erne: †3162 (nævnt 1703), †3382 (nævnt 
1730), †2163 (nævnt 1759), 353* (skænket
1785); - 1800’erne: 548, 1363*; - 1800-61: 
†1914; - 1820-45: 1204, 1565, 2075, 2104, 
2163, 2225, 2267*, †2303, †2350; - 1825-75: 
316*, 442, 477, 834*, 1103, 1364*, †1364*, 
1480*, 1600* (to), †2694; - 1850-1900: 1783, 
1948; - 1860-75: 73, 120, 267*, 426, 462, 
†608, 745, 920, 953*, 1040, 1139, †1430, 
†1524, 1623*, †1703, 1831, 2303*; - 1875- 
1900: 500, †745, 1702, 1986*, 2398, 2433*, 
2468, 2500, 2546, 3161*; - 1900’erne: 1647*, 
1295 (1904), 1172 (efter 1916), 2595 (1947), 
2622 (1954), 723 (1979).

Andre materialer. 1600-50: †2398 (nævnt 
1645, kobber); - efter 1700: †2350 (nævnt 
1750, træ), †698 (1845, bly), 2880* (o. 1850, 
ler), 883 (o. 1862, blik), †1391 (nævnt 1862, 
porcelæn), †2303 (nævnt 1862, kobber), 1139 
(omtalt 1863, porcelæn).

Ukendte materialer, efter 1750: †2163 (1763), 
†3162 (købt 1843), †3162 (købt 1848), †2546 
(1862), †1232 (nævnt 1889).

FONTEKEDLER 
efter 1650: †698 (nævnt 1663, messing), †723 

(nævnt 1663), †859 (nævnt 1808, malm).
FONTEPODIER 

1100-1250: †1831, †2163*; - 1350-1400: †72; - 
efter 1400: †2296(?) (i tårnrum, evt. sideal
ter); - 1450-1500: †1811(?), 1946* (i tårnrum, 
vestende); - 1500-30: (†)1414; - udaterede: 
†798, †2225.

FONTELÅG 
før 1600: †2735(?) (1590); - efter 1700: †3162 

(nævnt 1721), †859 (1723, messing), †972(?) 
(nævnt 1758); - udateret: †2691.

Træ. 1600’erne: †2075, †920 (1632); - 1700- 
1900: 2225, †3382 (1860), †426 (nævnt 1862), 
†462 (nævnt 1862).

FONTEHIMLE 
før 1600: †2350 (1585); - 1600’erne: (†)1204* 

(bevægelig arm til ophængning), 331* (o. 
1650), †834 (nævnt 1661), †1624(?) (nævnt 
1688); - efter 1700: †1001 (nævnt 1758), 
†972(?) (nævnt 1758), †1784 (nævnt 1758), 
†2881 (nævnt 1847); - udateret: †2691.

DÅBSDUER 
o. 1650: 332*; - 1860: 3382.

FONTEGITRE 
Træ. o. 1650: (†)641*; - efter 1650: †1172(?) 

(nævnt 1668), (†)2881* (1672, topstykker be
varet), †2694 (1690), †2735 (o. 1697), †2595 
(nævnt 1827).

Løse figurer fra gitre. 1625-50: 642*(?). 
Ukendte materialer, efter 1800: †1914 (nævnt

1826).

EFTERMIDDELALDERLIGE KIRKER
1377 (1547), 2827 (1872), 1439* (1873), 345* 

(1876), 2511* (1882), 127 (1884), 941* (1887), 
2196 (1896), 1213* (1898), 452 (1903), 1293 
(1903-04), 1113* (1904), 2619* (1904), 1149 
(1911-12), 2799* (1924-25), 1771* (1928), 
1684 (1931), 1917 (1934), 452 (1973), 3299 
(1974).

FORHALLER
(se også Tårnrum under Tårne, samt Våben

huse).
LOGGIA’ER 

efter 1800: 225 (1851), 2197 (1896).

FORSVARSINDRETNINGER
SKOLDEHULLER

o. 1525: 2575*, 2576. 
SKYDESKÅR 

o. 1525: 2575* (med rekylbjælke). 
GALLE RIER, TØMREDE 

o. 1525: 2578.

Danmarks Kirker, Holbæk amt 233
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FORTIDSMINDER
BORGANLÆG 

Voldsteder, middelalderlige: 809, 2561, 2631.
GRAVHØJE 

Langdysser. 1025.
GÅRDANLÆG 

middelalderlige: †2373.
HELLERISTNINGER 

bronzealder: 2330 (i form afen hånd), 2334. 
Hjulkors. bronzealder: 776, 2379.

RUNESTEN 
800-900: 1209*; - 900-1000: 1210.

STEN MED SKÅLTEGN 
bronzealder: 360, 1858, 1861(?), 1865(?), 2245, 
2666.

FUND, ARKÆOLOGISKE
(se også Kiste- og gravudstyr under Begravel

ser, samt Mønter).
1614: 2042* (klædeplombe); - o. 1800?: 1894* 
(sut); - udaterede: 1092, 1716, 1857, 1923,
2042, 2120, 2201, 2372, 2475, 2946, 3017.

GAVLBLÆNDINGER
BLÆNDINGSRÆKKER, FLADBUEDE 

1350-75: 2566* (over savskifte).
BLÆNDINGSRÆKKER, TRAPPEFOR
MEDE

o. 1400: 1966* (i oprindelig gavlfod); - 
1400’erne: 207 (i gavlfod), 1968* (i gavlfod).

BLÆNDINGSRÆKKER, VARIEREDE 
1400-1550: 403* (to savskifter, frise af trap
peblændinger, herover trekant- og cirkel
blænding).

BÅNDBLÆNDINGER 
1400’erne: 963* (indgår i kompliceret kompo
sition), 1908* (indgår i usædvanlig kompo
sition).

I gavlfod. 1400-1550: 566* (med ophøjede 
kors under etagedelt komposition), 626, 
757*, 963, 1223*, 1309* (sammen med to 
savskifter), 2093* (under højblændinger 
med trappestik), 2287*, 2762* (sammen 
med savskifte), 3360* (sammen med to sav

skifter); - 1575-1625: 1160* (med dværgsøj
ler).

CIRKELBLÆNDINGER
1400-1550: 403*, †736, 1810*, 1929* (og trap
peformede blændinger delt af savskifte), 
1932* (to), 1932* (herunder gavlluge), 2380 
(flankerende korsblænding øverst i etagedelt 
komposition), 2564*, 2571* (over skjold
blændinger); - efter 1550: †2530* (før 1575, 
under korsblænding).

Flankerende enkeltblændinger. middelalder
lige: 1930.

Flankerende etagedelte blændinger. 1400- 
25: 1049.

Flankerende højblændinger. o. 1400: 1073*;
- 1400-1550: 115, †349, †1777* 2640, 2639, 
2676*, 2722*.

I højblændinger. 1400-1525: 325, 1089.
I kamtakker. 1375-1400: 1724, 1776; - o. 

1550: 682.
Indgår i etagedelte kompositioner. 1450- 

1525: 1050*, 1126*, 1814*.
Indgår i større gavlkompositioner, o. 1400: 
1411*, 1503*; - 1400-1550: (†)1250*, 2635*. 

Kroner blændingskompositioner. o. 1500: 
1658*; - 1550-70: 1660*.

Kroner etagedelte kompositioner. o. 1550: 
2579*.

Mønstermurede bunde. 1500-25: 436* (ad
skilt af småblændinger med trappestik, re
staur. 1864-65).

Over højblændinger. 1350-1400: 963, 1122, 
1301* (med eger, evt. sekundær), 1723*; - 
1400-1550: 224, 309, 494 (herover to kvadra
tiske blændinger), 531, 2008*, 3360*; - efter 
1850: 1504* (1859), 1506* (1861).

Over og flankerende højblændinger. 1450- 
1500: 963* (samt båndblænding), 2762*; - 
efter 1900: 2066* (1906-07).

Over og i højblændinger. 1450-1500: 2760*. 
Under højblændinger. 1400-50: 1352; - efter 

1700: 282 (1725). 
ENKELTBLÆNDINGER 

1350-1450: 734 (med lyssprække, sekundær 
tvillingdelt trappeformet afdækning).
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ENKELTBLÆNDINGER, MED 
TREKOBLEDE SPIDSBUER

1500’erne: 470* (med tvillingdelt fladbuet 
vindue).

ENKELTBLÆNDINGER, 
RUNDBUEDE

1300-1550: 62 (med fladbuet, sekundært un
derdelt glug).

ENKELTBLÆNDINGER, 
SPIDSBUEDE
middelalderlige: 1930* (savskifte i gavlfod, 
omslutter nu tilmuret spidsbuet glug, flan
keres af cirkelblændinger); - 1300’erne: 775 
(omkring fladbuet lem), †1452* (med glam
hul over fodlinien); - 1400-1550: †90 (med 
lysglug), 250 (med rektangulær glug), 592* 
(dobbelt savskifte i gavlfod, omgivet af 
båndblænding, glug med spærformet af
dækning i høj blændingen), 1089 (heri to 
fladbuede glugger kronet af cirkelblæn
ding), 2132* (savskifte i gavlfod, med to 
bomhuller), 2640* (overdækket af tre spids
buede stik, glat fremspringende skifte i 
gavlfod), 3361* (med korsblænding i blæn- 
dingsbunden).

Flankeret af cirkelblændinger. o. 1400: 1073 
(savskifte og trappeformede småblændinger 
i gavlfod, med lyssprække).

ENKELTBLÆNDINGER, SPÆRSTIK 
Mønster af krydsstillede sten. 1450-1500: 
207* (sammen med båndblænding og trap
peformede småblændinger).

Tvillingdelt af hængestav, kronet af top
rude. 1300-1500: 2006* (dobbelt savskifte i 
gavlfod, † dobbeltglug i blændingsbund); - 
1400-1550: 714* (savskifte i gavlfod, to 
blændede fladbuede glugger i blændin
gerne), 813 (dobbelt savskifte i gavlfod, to 
fladbuede glugger nederst i blændingen), 
1908* (indgår i usædvanlig komposition).

ENKELTBLÆNDINGER, VANDRET 
FALSEDE 
1485-1500: 1810*. 
Herunder cirkelblændinger. 1400-50: 1352.

ETAGE DELTE 
Med varierende blændinger. 1500-25: 436* 

(dobbelt savskifte i gavlfod, cirkelblændin

ger, småblændinger med trappestik og fir
kantede blændinger, restaur. 1864-65), 1126* 
(vandret afdækkede tvillingdelte blændinger 
og tvillingblændinger samt rundbuet høj
blænding og cirkelblændinger).

Særformer. o. 1550: 2579* (savskifte i gavl
fod, rundbuede og kvartcirkulære blændin
ger samt en cirkelblænding, spærstikafdæk- 
ket lyssprække i midterblænding), 2579* 
(rundbuede og kvartcirkulære blændinger, 
samt cirkelblændinger).

ETAGEDELTE, SPIDSBUEDE 
Flankeret af cirkelblændinger. 1400-25:1049 
(nederst fladbuet blænding omkring en nu 
delvis tilmuret luge).

Tvillingdelt af hængestav. 1500-25: 325 (ne- 
derste med cirkelblænding, øverste med 
rektangulær glug).

ETAGEDELTE, TRAPPESTIK 
Delt af hængestav. 1500-50: 2379* (øverste 
blændinger tvillingdelte med ukendt afdæk
ning, etagerne delt af savskifte, kalkeluge i 
nederste blændingsrække), 2380 (hænge- 
stave med tværstillet sten, savskifte mellem 
etagerne, øverst korsblænding flankeret af 
cirkelblændinger, kalkeluge i nedre blæn
dingsrække).

Og cirkelblændinger. 1500-25: 1050* (for
sænket bånd i gavlfod, enkelte trappestik er 
parvis koblede og fremhævet med tværstil
lede sten på halvstensstaven).

ETAGEDELTE, VANDRET FALSEDE 
o. 1500: 1814* (savskifte i gavlfod, med tre 
cirkelblændinger, to); - 1500-50: 208 (ni), 
363* (ti i frise i gavlfod, savskifte over og 
under, ni højblændiger, midterste delt i tre 
af savskifter, med lyssprækker), 566* (vand
rette blændingsbånd med ophøjede kors i 
gavlfod højblændinger tvedeles af konsol), 
627 (savskifte i gavlfod), 778* (dobbelt sav
skifte i gavlfod, etagerne delt af savskifte, i 
øverste etage fladbuet glug flankeret af to 
korsformede åbninger), (†)1457 (med glug
ger), 1615* (savskifte adskiller de to etager), 
2335* (1525, savskifte i gavlfod, etagerne 
delt af savskifte).
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Midterste tvillingdelt af hængestav. o. 1525: 
948 (delt af savskifte).

Mønstermurede bunde. 1485-1550: 1810* 
(nederst fem, øverst syv, delt af savskifte, to 
gavlluger i øverste etage), 1090* (1529, dob
belt savskifte i gavlfod, etagerne adskilles af 
savskifte, øverste midterblænding delt på 
samme vis, korsformede lyssprækker flan
kerer midterblænding).

ETAGE DELTE, VARIERET 
AFDÆKNING

1500-50: 2676* (savskifte i gavlfod, savskifte 
deler etagerne, cirkelblændinger, fladbuede 
tvillingstik, trappestik).

HØJBLÆNDINGER
Med fire lyssprækker i rudemønster. 

1500-20: 250, 626, 714, 757*, 2529*.
Med glugger. 1400-1550: 492 (trappeformet 
afdækning).

Skaktavlmurede piller. 1450-1500: 565 (som 
adskillelse mellem midterblænding og to 
flankerende).

Tvillingedelte. 1500-25: (†)874 (fem).
HØJBLÆNDINGER, FLADBUEDE

1400-1550: 494 (flankerer vandret afdækkede 
høj blændinger), 2724* (ni, savskifte i gavl
fod); - efter 1700: 282 (1725, ni, hveranden 
udgående fra cirkelblænding i fodlinien, 
midterste med to lyssprækker), 308 (1876, 
ni, forsænket kors under fodlinien).

Falsede, efter 1900: 629 (1926).
Flankeret og kronet af cirkelblændinger. o. 

1530: 2762* (ni, savskifte og båndblænding i 
gavlfod).

HØJBLÆNDINGER, KOMPLICEREDE
Med cirkelblændinger i blændingsbunde.

1400-1550: 2635* (savskifte i gavlfod, mid
terste blænding overdækket af tre spidsbu
estik, flankeret af todelte spids- og fladbu
ede blændinger, flankeret af cirkelblændin
ger).

HØJBLÆNDINGER, RUNDBUEDE
1400-1525: †422 (to, med lysåbning), 1864 
(ni).

Gruppe på tre. 1700’erne: 1381.
Midterste delt af hængestav. 1400-1550: 900 

(ni, todelt glug med spærstikformet afdæk

ning under hængestaven), 1866 (syv, mid
terste bredest, tvedelt stik med hængestav 
over to retkantede glugger), 2484* (fem, 
ommuret, luge i midterblænding).

Midterste med tvillingdelt stik. 1400-1550: 
2640 (fem, savskifte i gavlfod, flankeret af 
cirkelblændinger).

Midterste tvillingdelt af hængestav. 1450- 
1500: 776* (ni, midterste har dobbelt 
bredde, halvstens hængestav med tværstav, 
fladbuet dobbeltvindue herunder og kronet 
af trappeformet prydblænding).

HØJBLÆNDINGER, SPIDSBUEDE
o. 1400: 280 (seks, to midterste tæt samme- 
stillet), 324 (lyssprække i midterblænding), 
(†)1157* (fem, med savskifte og trappefrise i 
gavlfod, den brede midterblænding har nok 
oprindelig været todelt); - 1400-1550: 223 
(flankerende spidsbuede højblændinger), 
421 (ni), 457 (ni), 470 (syv, de to yderste har 
vandret afdækning, aftrappet lysglug i mid
terblænding), 682 (nu tilmuret, savskifte i 
gavlfod, med rektangulær lyssprække), 682 
(syv, savskifte i gavlfod, med fladbuet åb
ning til stilladsarbejde), 735 (ni, åbninger i 
to blændinger til stilladsarbejde), 757* (flan
keres af højblændinger med tvillingdelt 
spærstik), 852 (syv), 1049 (fem, midterste 
fladbuet), 1074* (fem, tilmuret lyssprække i 
midterblænding), 1075 (syv, fladbuet luge i 
midterblænding), 1089* (to, heri spærfor
mede glugger og flankeret af skjoldblændin
ger), 1123 (syv, midterste med åbninger), 
1124 (fem), 1124 (fem), 1185 (ni, midterste 
med firkantet lysglug), (†)1187 (syv), 1222 
(fem), (†)1247 (syv), 1305 (fem, midterste 
vandret falset, fra reparation, kalkeluge 
heri), 1306* (syv, midterste smallere), 1503 
(syv), 1864 (syv, med lyssprække), 1908 
(syv), 1909 (syv, to glugger øverst og en 
luge nederst i midterblænding), 1969 (fire, 
den ene nymuret 1973-75), †2844* (syv, 
dobbelt savskifte i gavlfod, herunder firklø
verfrise), (†)851 (o. 1457, syv og ni), 852 (o.
1457, seks og fem); - 1500-25: 1223* (12, 
heraf ti med trappestik, båndblænding i 
gavlfod, parvis samlet omkring halvstens-
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stav med tværstillede sten); - efter 1700: 
1616* (ni, oprindeligt savskifte i gavlfod), 
2065* (1852-53, fem, i midterblænding en 
firkantet åbning), 1555 (1871-72, fem, mid
terste med luge), 853 (1894).

Falsede. 1500-20: 625 (syv, dobbelt savskifte 
i gavlfod, midterste blænding begynder 
over fladbuet glug).

Falsede, stavværksdelte. 1475-1500: 1657* 
(syv, stavværket i form af to blændinger 
med spærformet afdækning samlet under 
tilsvarende stik), 1691* (syv, stavværket i 
form af to blændinger med spærformet af
dækning samlet under tilsvarende stik).

Falsede, bund med trappestik. 1475-1525: 
223 (syv, dertil to flankerende lave blændin
ger uden fals og afdækket henholdsvis af 
spidsbue og trappestik), 593* (syv, den ene 
gavl med savskifte i gavlfod har fladbuet 
glug i bunden af blænding).

Flankeret af cirkelblændinger. 1400-1550: 
†1777* (fem, luge i midterblænding), 2639* 
(fem, savskifte i gavlfod, midterste bredere 
med lysglug).

Gruppe på tre. 1250-1400: 530 (savskifte i 
gavlfod, lyssprække i midterblænding), 
(†)563 (i midterblænding rektangulær lys
glug), 1118* (savskifte i gavlfod, midterste 
blænding bredere, indrammer ekstra rund
buet blænding med loftsluge), 1301* (sav
skifte i gavlfod, flankeret af skjoldblændin
ger, kronet af cirkelblænding med eger, lys
sprække i midterblænding), 1352* (savskifte 
i gavlfod, lyssprække i midterblænding), 
1409 (midterste med lyssprække), (†)1720* 
(dobbelt savskifte i gavlfod, glug i midter
blænding), 2003* (savskifte i gavlfod); - 
1400-1550: 1248, 1353* (midterste med kal
keluge, har senere fået fladbuet afdækning), 
1641, 2674* (savskifte i gavlfod, midterste 
med skjoldblænding og lyssprække); - efter 
1850: 1642 (1855-56), 872 (1888).

Gruppe på tre, flankeret af trappeblændin
ger. o. 1400: 2092* (savskifte i gavlfod, lys
sprække i midterblænding), †2969* (savskif
te i gavlfod).

Gruppe på tre, kronet af cirkelblænding, ef
ter 1850: 1506* (1861).

Gruppe på tre, midterste stawærksdelt af
dækning. 1375-1400:1723* (lige høje, glam
hul under stawærksdelt afdækning i mid
terblændingen).

Gruppe på tre, midterste tvillingdelt af 
hængestav med topcirkel. o. 1400: 1411* 
(savskifte og trappefrise i gavlfod, tregrup
pen flankeret af skjold- og cirkelblændin
ger), 1503* (savskifte i gavlfod, midterste 
med fladbuet luge, yderste flankeret af cir
kelblændinger).

Gruppe på tre, midterste tvillingdelt på 
hængestav med toprude. 1350-1450: 1453* 
(savskifte i gavlfod, midterste blænding har 
nedre evt. sekundær fladbuet glug).

Kronet af cirkelblænding. 1375-1400: 1723* 
(fire, herunder trappefrise og savskifte, flan
keret af savskifte, to †glugger i midterblæn
dingerne); - o. 1500: 224 (fire, de to midter
ste tætstillede); - efter 1850: 1504* (1859, ny- 
muret med bl.a. kors i tredelt midterblæn
ding).

Midterste delt af hængestav. o. 1400: 2484 
(fem, luge i midterblænding); - 1400-1550: 
437 (11, hængestaven hviler på spærstik), 
(†)776* (syv, midterste har dobbelt bredde, 
halstens hængestav med tværstav, nederst 
sekundært udvidet fladbuet glug), †1557* 
(ni, midterste med luge), 1909 (syv, luge ne
derst i midterblænding), 2213 (syv, glug i 
midterblænding), 2333* (fem, midterste 
med rektangulær lyssprække).

Midterste delt af hængestav, med toprude. 
1400’erne: 1555 * (syv, yderste også tvilling
delt, hviler på karnisprofileret konsol).

Midterste dobbelt spærstik over hængestav, 
kronet af topcirkel. o. 1500: 3360* (13, dob
belt savskifte i gavlfod).

Midterste med tvillingdelt stik. 1400-1550: 
†349 (fem, flankeret af cirkelblænding), 1614 
(fem, luge i midterblænding), 2008 (syv, 
midterblænding med mønstermuret bund, 
kronet af cirkelblænding).

Midterste tvillingdelt. o. 1400: 1122 (fem, 
savskifte i gavlfod, kronet af tre cirkelblæn-
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dinger); - 1400-1550: 1049 (syv, fladbuet se
kundær luge bryder midterstaven), 1615 
(luge i fodlinien under en tvillingdelt mid
terblænding), (†)2527* (syv, halvstensstaven 
underdelt af tværstav nær buetoppen); - 
1550-1650: 438 (syv, spidsbuet stik øverst i 
den tvillingdelte midterblænding). 

Mønstermurede bunde. o. 1225: 3082; - 
1300-1500: 2005* (seks, savskifte i gavlfod, 
ombygget, korsblænding øverst under 
kamtak).

Stawærksdelte. 1450-1500: 901 (syv), 1089 
(de spidsbuede tvillingblændinger krones af 
cirkulære topblændinger, midterblænding 
har spærstik, to blændinger med lysspræk
ker), 1249* (fem, de tre højeste blændinger 
med toprude, luge i midterblændingen). 

Trinvis stigende. 1400-1550: 2248* (ni, de tre 
midterste fælles fodlinie over blænding med 
glug).

Tvillingdelt af hængestav, med toprude.
1400’erne: 2247* (fem, flankeret af skjold
blændinger).

Tvillingdelte med topruder. 1400’erne: 248 
(syv), 1555* (syv, midterblænding delt af 
hængestav over luge).

Tvillingdelte med varieret afdækning. 1450- 
1500: †2844* (seks, dobbelt savskifte i gavl
fod, yderst kun spidsbuer, Isefjordstype). 

Tvillingdelte stik. 1300-50: (†)1448* (fem, 
midterblænding vandret underdelt af frise 
på tre rundbuer).

HØJBLÆNDINGER, SPÆRSTIK 
Midterste tvillingdelt. efter 1800: 2248 (1827, 
ni, midterste over fladbuet glug). 

Tvillingdelt af hængestav, kronet af top
rude. middelalderlige: 492 (fem, midterblæn
ding med fladbuet luge); - 1400-1525: 714* 
(både enkelte og tvillingdelte, kronet af top
rude), 872 (syv, konsoller to skifter høj med 
hulkant), 2131* (ni); - 1867-71: 2132 (ni), 
2133 (ni, savskifte i gavlfod, fladbuet glug i 
midterblænding), 2284* (ni, de to yderste 
spidsbuede, fladbuet kalkeluge i midter
blænding), 2286* (syv, to yderste stav- 
værksdelt).

Tvillingdelt med toprude. 1450-1500: 757* 
(flankerer spidsbuet højblænding).

HØJBLÆNDINGER, TRAPPESTIK
1400’erne?: 1124 (syv, ommuret, tilmuret kal
keluge i midterblænding); - 1400-1550: 114* 
(syv, lyssprække i trappeformet spejl i mid
terblænding), 165 (flankeret af vandret fal
sede blændinger), 223 (flankerende spidsbu
ede høj blændinger), 565 (syv, dobbelt sav
skifte i gavlfod, de to yderste vandret fal
sede), 902 (otte), 1188 (fem, savskifte i gavl
fod, midterblænding delt af kvartstensstav), 
1412 (fem, en blænding med trekantet lys
glug), (†)1659 (oprindelig mindst ni), 2009 
(syv), 2331* (11, tildels parvis); - 1500-25: 
1223* (12, heraf to spidsbuede, båndblæn
ding i gavlfod, parvis samlet omkring halv- 
stensstav med tværstillede sten); - 1550- 
1600: †3362* (12), 1311* (1551, fem, tværstil
let sten på midterpille, som i fodlinjen er 
afbrudt som hængestav med falset konsol);
- 1800’erne: 1158, 1189 (syv); - 1900-20: 
(†)902 (fire og tre), 2066* (seks, flankeret af 
tre cirkelblændinger).

Delt af hængestave. 1500-20: 1187 (fem, 
midterste smal og udelt).

Gruppe på tre. o. 1500: 1307*.
Kronet af cirkelblænding. 1350-1450: (†)963 

(fire); - 1500-50: 309 (syv).
Med hængestave, enkelte og parvis kob
lede. o. 1525: (†)1250* (med cirkelblændin
ger, endvidere tværstillede sten på halv- 
stensstavene).

Midterste tvillingdelt. 1500’erne: 1091 (fem), 
1380* (1578, ti, midterste med halvstensstav 
med tre tværstillede sten).

Midterste tvillingdelt af hængestav. 1475- 
1525: 135 (ni), 1029 (syv, to luger i blændin
gerne omkring midterblændingen).

Stejle. 1475-1525: 360 (syv, to blændinger på 
hver side af midterblændingen adskilles af 
skaktavlsmuret halvstenspille, med lys
sprækker), 1910 (ni), 2287* (ni, båndblæn
ding i gavlfod, lyssprække i midterblæn
ding), 2529* (13, fire lyssprækker i rude- 
mønster); - 1800’erne: 457 (ni, savskifte i 
gavlfod).
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Stejle, midterste delt af hængestav, kronet 
af cirkelblænding. 1500-25: 531 (syv). 

Stejle, parvis koblede. 1475-1550: 1309* 
(båndblænding og dobbelt savskifte i gavl
fod, halvstenspiller med tværstillede sten), 
(†)2379* (18, dobbelt savskifte i gavlfod). 

Stejle, parvis stigende. 1500-20: 250 (med 
fire lyssprækker i rudemønster), 566 (17 og 
15), 626* (17, heri fire lyssprækker i rude
mønster, båndblænding i gavlfod, samt 
glug i blænding), 714 (13, båndblænding i 
gavlfod, fire lyssprækker i rudemønster), 
757* (ni, blændingsbånd i gavlfod, fire lys
sprækker i rudemønster), 2093* (ni, bånd
blænding i gavlfod, lyssprække i midter
blænding), 2094* (ni, midterste med lys
sprække), 2335* (11, fladbuet glug i mid
terblænding), †2420* (ni).

Stejle, parvis stigende med hængestav. 
1500-20: 714 (tre midtersten kroner andre 
blændinger med spærstik).

Tvillingdelte på hængestave. 1480-1500: 
1657 (ni, de tre midterste har lyssprækker 
med trappestik); - efter 1850: 434 (1881-82).

HØJBLÆNDINGER, VANDRET 
FALSEDE

1400-1550: 115 (ni), 165 (11, midterblænding 
bredere med trappestik), 224 (11, deraf tre 
delt af halvstensstav med tværstillede sten), 
326 (syv, over korsfrise), 470 (flankerer 
spidsbuede blændinger), 472 (ni), 492 (syv, 
midterste har lysglug med trappeformet af
dækning), 565 (flankerer højblændinger 
med trappestik), 593 (midterblænding i 
gavlkomposition af spidsbuede blændin
ger), 901 (ni, savskifte i gavlfod, to blændin
ger har fladbuet glug), 963 (syv, hovedpar
ten ændret ved senere restaurering), 1411 
(syv, savskifte i gavlfod, fladbuet glug i 
midterblænding), 1456* (11, gesims med 
vandnæseprofil i gavlfod, midterblænding 
med lysglug), 1505 (ni, savskifte i gavlfod), 
1585 (henholdsvis fem og tre, savskifte i 
gavlfod under de fem), 1616 (syv, savskifte i 
gavlfod, glugger i to blændinger), 1642 
(syv, savskifte i gavlfod), (†)1691* (oprinde
lig syv, savskifte i gavlfod), 1725* (syv,

dobbelt savskifte i gavlfod), 1809* (11, sav
skifte i gavlfod, midterste bredere, flere 
fladbuede luger i blændingerne), 1809 (fire, 
savskifte i fodlinien), 1814* (syv, dobbelt 
savskifte i gavlfod), 1865* (ni, savskifte i 
gavlfod, Kalundborgtype), 1971 (to, halv
gavl), 2211 (syv, savskifte i gavlfod, midter
ste afviger med trappeformet afslutning), 
2577* (15), 3035* (ni, savskifte i gavlfod, lu
ger i blændingerne), 3103 (fem, savskifte i 
gavlfod, lyssprække i midterblænding), 
1379* (1547, ti, med to fladbuede glugger i 
de midterste blændinger), 1380 (1547, ni, 
med to fladbuede glugger).

Med firpasformede blændinger indsat i mid
ten. efter 1500: 1380* (1547).

Med flankerende cirkelblændinger. 1400- 
1525: 115 (ni), 2722* (syv, savskifte i gavl
fod, lyssprække i midterblænding).

Med lyssprækker. 1400-1550: 471 (13, kors- 
formede).

Midterste fladbuet, tvillingdelt med hænge
stav. 1500-50: 2217* (syv, glugger i to blæn
dinger).

Midterste tvillingdelt af hængestav. 1500-50: 
†2286* (syv).

Mønstermurede bunde. 1475-1550: 530 
(syv, savskifte i den ene gavlfod, småblæn- 
ding i midterblænding), 1591* (ni, savskifte 
i gavlfod, mønstermuring i midterblændin
gens øverste del), 1726* (ni, trinvis stigende 
fodlinie bortset fra de fem øverste, †glugger 
i de to blændinger på hver side af midter
blændingen), 1970* (fem, savskifte i gavl
fod, midterste aftrappet, med glug), (†)2286 
(syv, savskifte i gavlfod, tre glugger i blæn
dingerne), 3040* (ni, savskifte i gavlfod, 
fladbuet vindue i midterblænding).

Skilt af skaktavlsmurede stave. 1450-1500: 
1726* (syv, midterblænding med †glug).

Trinvis stigende, delt af hængestave. 1450- 
1500: 1970* (syv, de to yderste ikke sti
gende, to glugger i bred midterblænding).

Tvillingdelt af hængestave. 1400-1550: 494 
(syv, de to yderste fladbuede, midterste med 
lyssprækker har 3 hængestave).

Tvillingdelt af hængestave, midterste kro
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net af cirkelblænding. 1400-1550: 494 (13, 
de to yderste er ikke delt).

Tvillingdelte af konsoller. 1500-50: 2417* 
(ni, tre midterste lige høje), 2418 (syv, sav
skifte over midterblænding, som har lys
sprække).

Tvillingdelte af skaktavlmurede halvstens- 
stave. 1475-1500: 1354* (fem, med fladbuet 
glug i midterblændingen). 

HØJBLÆNDINGER, VARIERET 
AFDÆKNING

1450-1550: 223 (ni), 757* (fem, dobbelt sav
skifte i gavlfod), †986* (savskifte i gavlfod, 
fladbuet åbning i toptinden), †2850* (syv, 
luge i midterblænding).

Delt af hængestav. 1425-1525: 362 (ni, mid
terblænding med lyssprækker), 2216* (syv, 
fire med topruder, to med glugger), 2285* 
(syv, savskifte i gavlfod, to med topruder, 
lyssprække i midterblænding), 2334 (11, 
dobbelt savskifte i gavlfod, nogle kronet af 
topruder).

Flere delt af hængestav. 1400-1550: 248 (syv, 
hængestave med tværstillet sten), 778 (11), 
†2284* (ni), 3359 (11, oprindelig disposition, 
men ommuret).

Flere delt af hængestav, kronet af toprude. 
1450-80: 1930* (syv, trappeformet glug i 
midterblænding).

Med cirkelblændinger. 1450-1500: 2760* 
(fem, kantblænding følger kamtakkerne, 
med blændinger i blændingerne).

Midterste delt af hængestav. 1500-75: 135 
(syv, hængestav med tværstav), 1660* (ni, 
savskifte i gavlfod, kronet af cirkelblæn
ding).

Midterste delt af hængestav, kronet af top
rude. o. 1500: 625 (11, fladbuet glug i mid
terblænding), 778 (ni, midterste er spærstik, 
hængestav med tværstav).

Midterste tvillingdelt. o. 1500: 1658* (syv, 
savskifte i gavlfod, i midten halvstensstav 
med tværstillet sten, kronet af cirkelblæn
ding).

HØJBLÆNDINGER, UKENDT 
AFDÆKNING

middelalderlige: †3107* (stigende bundlinie i 
takt med kamtakkerne); - 1200’erne?: 
†1554*(?); - 1400-1550: †112* (fem, savskifte
i gavlfod, midterblænding med skaktavl- 
muret hængestav), 361 (fem, tvedelt mid
terblænding i vest, med lemme), 948 (fem, 
ommuret), 948 (syv, ommuret, rektangulær 
åbning i midterblænding), 964* (syv, sav
skifte i gavlfod), (†)1556* (fire, trappefriser 
og savskifte i gavlfod, luge i højeste blæn
ding).

Tvillingdelte med hængestave. 1500-25: 
†325 (ni, midterste etagedelt).

KOBLEDE BLÆNDINGER, 
FLADBUEDE
Indrammet af tre cirkelblændinger. 1450- 

1500: 963* (frise af trappeformede blændin
ger i gavlfod, samt omgivet af knækket for
sænket båndblænding).

KOBLEDE BLÆNDINGER, 
SPIDSBUEDE

1400’erne: 1050 (samlet af spærstik foroven). 
PRYDBLÆNDINGER 

Trappeformede. 1450-1500: 776*. 
Trekløverformede. efter 1850: 225 (1851). 

REKTANGULÆRE 
1400-1550: 494 (over cirkelblænding). 
Mønstermurede bunde. 1500-25: 436* (i eta
gedelt blændingskomposition, restaureret
1864-65).

SKJOLDBLÆNDINGER
1400-1550: 1089*, 2247* (flankerer tvilling
delte spidsbuer), 2571* (flankerer spærsti- 
kafdækket lyssprække, herover cirkelblæn
ding), 2638; - efter 1850: 989 (1859), 964* 
(1860).

Flankerer højblændinger. 1375-1400: 1301*. 
Indgår i større gavlkomposition. o. 1400: 
1411*.

SMÅBLÆNDINGER 
1500-25: 531.
Trappestik. o. 1400: 1073 (i gavlfod over sav
skifte og flankerende spidsbuet højblæn
ding); - 1450-1525: 206* (sammen med 
båndblænding og højblænding med spær
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stik), 436* (adskiller cirkelblændinger, re
staur. 1864-65).

Vandret falsede. 1450-1500: 591 (enkle og 
koblede i kamtakker).

Varieret afdækning. 1400-1550: (†)134 (på 
kamtakker).

SÆRFORMER 
Blændingsbånd langs kamtakker. 1450- 

1500: 206* (herunder højblænding med 
spærstik og trappeformede småblændinger), 
592* (omgiver spidsbuet højblænding), 
1089*.

Korsblændinger. 1500-75: 2380 (i etagedelt 
komposition), †2530* (før 1575, herunder to 
cirkelblændinger); - 1850-1900?: 530, 308 
(1876).

Rudeblændinger, aftrappede. 1400-1550:
2377* (fem, savskifte i gavlfod, tilmuret 
luge over kompositionen).

Rundbuefriser, stigende, med mønstermu
ring. o. 1225: (†)3352* (savskifte i gavlfod). 

Usædvanlige blandingsformer. 1400’erne: 
1908* (højblænding med tvedelt spærstik og 
toprude, krydsstillede sten og båndblændin
ger, glug i høj blændingen). 

TRAPPEFORMEDE 
1350-1400: 2416 (fem, savskifte i gavlfod, til
muret lyssprække over midterblænding); - 
1400’erne: 963* (i gavlfod under særpræget 
komposition), 1929* (sammen med savskif
te og cirkelblændinger), 2527* (herunder 
savskifte, lyssprækker over og under kom
positionen).

Flankerende højblændinger. o. 1400: 2092 
(flankerende spidsbuede høj blændinger).

GAVLE
1100-1250: 1926, 1964, 2128 (tre), (†)2246*, 
2281 (indkapslet i tårnets østmur); - 1250- 
1350: 564; - efter 1850: 164 (1856). 

GAVLKAMME 
Glatte. - middelalderlige: 1929; - 1100-1250: 
455* (kamtakker sekundære), †983, †1409, 
2207; - 1250-1400: 62*, †530(?), 1221, 2759;
- 1400-1550: 115, 361, 402, 492, †759, 1307, 
1929*, 1971; - 1600-50: 2420, 683 (1634, om

muret?); - 1800’erne: 1158, 422 (1847); - efter 
1900: 2799 (1924-25).

Glatte med toptinder. 1250-1400: (†)563, 
1073, 1410* (kan oprindelig have været 
kamtakker), 1964, †1723(?), †2969*; - 1400- 
1550: 90, 206*, †422, 682, 872, 964(?), 
963(?), †1028, †1030, 1353, 1354, †1554*, 
†1557*, 1614*, 1931, 1969, 1970, 2377*, 
†2970; - eftermiddelalderlige: †470*, (†)714, 
1352, 1908*, †2530 (før 1575); - 1800’erne:
422 (1847), 1642 (1855-56); - udaterede: 84,
873, 1049, 2485.

Glatte med fod- og toptinder. 1300’erne: 
775, 1185; - 1300-1450: 1862*; - 1300-1550: 
62*; - 1350-1450: 734, (†)963(?), 1929; -før 
1400: 1776; - o. 1400: (†)2092* (savskifte på 
tindefoden); - 1400-1550: †2485* (gavltre
kant med mønstermuret felt på tresidet ap
sis); - 1450-1500: 591, 2674*; - eftermiddelal
derlige: 1689; - 1800’erne: 734* (efter 1854), 
1554 (1870); - udateret: 2064.

Glatte med flere tinder, o. 1400: †1452*(?); - 
1400’erne: †2212*.

Pinakler. o. 1400: †1452*(?); - efter 1850: 
1452* (1857).

Kamtakker, middelalderlige: 492, †3107*; - 
1200’erne: 491, †3351 (o. 1225); - 1350-1400: 
280, (†)734*, 757, 900 (øverste med cirkel
blænding), †1088, 1122 (enkelte med savskif
te), †1157, (†)1158, 1352, †1453 (eller pinak
ler), 1503, †1723, 1724, (†)2129, (†)2246*, 
†2484(?), 2566, 3357; - 1400-1550: 114, 115, 
134 (med småblændinger), 135, 165, 208,
223, 224, 248, 250, 309, 326, †349, †350* 
(videreførelse af korgavlen), 360, 362, 363,
421, 437, 457, 470, 471, 494, 531, 565, 566, 
591* (med enkle og koblede vandret falsede 
småblændinger), †592, 593, 625, 626, 627,
682, 682 (prydet af savskifter), 682 (med to 
cirkelblændinger), 714, 735, †736 (halv
gavl), 757, 776*, (†)776*, 778, 851, 852, 872,
874, 900 (ommuret 1864), 901, 902 (asym
metriske), 964, 1029, †1049, 1050, 1074, 
1075, 1089 (med båndblændinger), 1091,
1123, 1124, 1126, 1185, 1187, †1187, 1188,
1222, 1223*, †1247, (†)1248, 1249*, †1250, 
1305, 1306, 1352, 1354, 1379, 1380, 1411,
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1412, 1503, 1585, 1591, 1615, 1616, 1642, 
1657, 1658, 1691, (†)1691, 1725, 1726, 
(†)1809, 1809*, 1810, 1814, 1863, 1864, 1865,
1908, 1909, 1930, 1932, 1970, 2064, 2093, 
2095 (med savskifte), 2131 (med savsnit), 
2132, 2211, 2213, 2216, 2217, 2247, 2248, 
2284 (fornyet 1867-68), 2285 (flere med sav
skifte), †2286, 2287* (flere med savskifter), 
2331, 2333, 2335, †2379, 2417, 2418, 2564, 
2564*, 2571, 2577, 2579, 2580, 2635, 2638, 
2639, 2640, 2676, 2722, 2723, 2724, 2760, 
2761, 2762 (kamme med savskifte), †2844*, 
†2850* (savskifte i gavlfod), 3040, 3103, 
3359 (oprindelig disposition, men senere 
ommuret), 3360; - eftermiddelalderlige: 134; - 
1550-1650: 326, 438, 494, 964, †1160, 1310* 
(halvgavl), 1380, 1660, 2678, †2851; - 1650- 
1750: 281, 282, 1189, 1616; - 1750-1850: 
2248; - 1850-1900: 308, 423, 434, 436 (blæn- 
dingsprydede), 438, 530, 759, 853, 872, 963,
986, 989, 1030, 1504, 1506, 1590, 2065, 2132 
(med savsnit), 2133 (med savsnit), 2286,
2420, 2823, 3361; - efter 1900: 629, 902 
(halvgavle), 2799*, 3299; - udateret: 63. 

Musetrapper. 1200’erne: (†)1720* (med trin
vis udkragede fodtinder); - 1250-1400: 
(†)1121*, †1244, (†)1656, (†)1720. 

Musetrapper med toptinder. 1250-1400: 
2003*, (†)2004, 2006*; - 1400-1550: †1689,
1777, 2008*, 2527*; - eftermiddelalderlige: 
(†)1049.

Andet. 1100’erne: 490* (med basilikal profil).
GAVLPRYDELSER 

o. 1150: †2959 (†trækors eller †brandstang); - 
udateret: 2676 (jernkors).
KORGAVLE, TRESIDEDE 
1450-1550: 1615*, 1809*.

LUGER I GAVLE 
middelalderlige: 492; - 1100’erne: 681; - 1300- 

1400: 1118*, 1122, (†)1157, 1503*, 2484; - 
1400-1550: 324, 714, 735, 759, 778, 814, 948 
(i midterblænding), 963 (indvendig i trappe
formet spejl), 1029, 1049, 1075, 1089, 1123,
1124, 1159, 1187, 1247 (sekundær), 1249*,
1305, 1353, 1411, 1555 (to), 1555*, 1556*, 
†1557*, 1615, 1615*, 1640, 1641, 1777*, 1809, 
1810, 1863 (i spidsbuet spejl flankeret af

korsblændinger), 1909, 1932, 2095, 2211, 
2377* (tilmuret), †2379, 2379*, 2380, 2420, 
2529, †2844* †2850, 3036*; - 1600-50: 
†1162*; - efter 1850: 2284* (1867-68), 1555 
(1871-72).

LYSÅBNINGER OG -SPRÆKKER I 
GAVLE

1100’erne: 1155, 1184; - 1350-1400: 530, 734, 
1073, 1301*, 1352*, 2092*. 2416 (tilmuret); - 
1400-1550: 114*, 360, 362, 363, 494, 682, 
1074*, 1089, 1657, 1864, 2093*, 2094*, 
2285*, 2287*, 2333*, 2418, 2527*, 2571*, 
2579*, 2674*, 2722*, 3103, 1090* (1529, 
korsformede); - efter 1650: 629(?) (1670), 282 
(1725).

TREKANTGAVLE, SMÅ 
o. 1225: 3082* (fornyede 1867-71); - efter 

1850: 2828 (1869-1872).

GLAMHULLER
FLADBUEDE

1400-1550: 114*, 135*, 164*, 184*, 207*, 
223*, 249*, 361*, 403*, 457, 471* (flankeret 
af cirkelformede blændinger), 494* (flanke
ret afblændinger, hvis form gentager glam
hullernes), 713*, 813*, 873* (tætsiddende), 
901*, 948*, 985, 1049, 1075, 1124, 1222, 
1247, 1353, 1452, 1504, (†)1657 (tre), 1690,
1726, 1777, 1931*, (†)1966, (†)1967, 1969, 
2420*, 2529*, 2577, 2640*, 2676, 852* (o. 
1457); - eftermiddelalderlige: 63*; - 1550-1650: 
438*; - efter 1850: 2065 (1852-53), 2757 
(1857).

Fladbuede i rundbuet spejl. 1475-1525: 
2723.

Fladbuede i spidsbuet spejl. 1475-1525: 
2723* (indvendig afdækket med genanvendt 
tømmer), 2761.

FLADRUNDBUEDE
eftermiddelalderlige: 713*; - efter 1660: 2009 
(1661), 282* (1725, tæt sammenstillede kro
net af cirkelblænding).

RUNDBUEDE
1100’erne: 90*, 324* (herover tre lave rund
buede åbninger), 1184, (†)1501; - 1400’erne: 
(†)421 (ommuret 1866 til fladbuede); - o.
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1500: †222, 1029; - efter 1850: 2828 (1869- 
72).

SPIDSBUEDE
1400-50: 1089, 1931, 3359 (ommurede 
1880-92, men formentlig med oprindelige 
form og placering); - efter 1850:1452 (1857).

TVILLINGDELTE
Fladbuede. 1350-1400: †2210; - efter 1800: 
2248 (1827).

Fladbuede i fladbuet spejl. 1375-1400: 
1722*, 2484*; - 1400-1550:165*, 625*, 682*, 
735*, 758*, 777*, 964*, 985*, 1049, 1187, 
1411, 1554, 1614, 1641, 1726, 1808* 1909, 
2009, 2095, 2211, 2283, 2379*, 2420 (med 
topcirkel), 2577, 1380* (1547, med topcir
kel); - 1550-1650: 438*, 326* (1578); - efter 
1750: 2131 (1773-74).

Fladbuede i fladrundbuet spejl. 1500-20: 
2331* (med topcirkel).

Fladbuede i rundbuet spejl. 1500-25: 566* 
(topcirkel tilmuret), 1029 (med topcirkel).

Fladbuede i spidsbuet spejl. 1400’erne: 1305.
Fladbuede i tvillingdelt fladbuet spejl. 1400- 
1550: 114*, 457*, 2131.

Fladrundbuede i fladrundbuet spejl. 
1625-36: †2851 (med topcirkel).

Rundbuede i fladbuet spejl, middelalderlige: 
1590; - 1450-1500: 1187.

Spidsbuede i fladbuet spejl, efter 1850: 1690 
(1860, med toprude).

Spidsbuede i rundbuet spejl. 1500-25: 566* 
(med topcirkel).

Spidsbuede i spidsbuet spejl. 1400-1550: 
530*, 592* (med topcirkel), 1159 (med to
prude);

SÆRFORMER
Til indhejsning af klokker. 1400-1550: 114 

(rundbuet), 135 (spidsbuet), 208* (fladbuet 
flankeret af to små fladbuede blændinger), 
223 (spidsbuet flankeret af to mindre flad
buede), 530* (spidsbuet), †566 (fladrund
buet), 593* (spidsbuet), †735* (fladbuet), 
777 (fladbuet), 814* (fladbuet), 874 (fladbuet 
i spidsbuet spejl), 1657 (bredere og lavere), 
1691 (bredere fladbue); - efter 1550: 326 
(1578, fladbuet).

ANDET
1100’erne: (†)1588 (kun vanger bevaret), 2959 
(vandret overdækning i rundbuet spejl); - 
1450-1550: 184 (rundbuet flankeret af to 
mindre fladbuede), †2211 (planlagte, aldrig 
udførte).

STÆNGEBOMME 
1500-1550: 2640.

GLUGGER
(se også Vinduer).

RUNDBUEDE 
1100’erne: 324; - 1400-50: 682(?).

CIRKELFORMEDE 
1675-1700: 281.

KORSFORMEDE 
1100’erne: 1155, †1184*; - 1450-1550: 1090, 
1586.

RUDEFORMEDE
1200’erne: 491.

SPIDSBUEDE 
1200-1550: 1930; - eftermiddelalderlige: 457; - 
efter 1850: 2580 (1868).

FLADBUEDE. 
middelalderlige: 1590, 2420; - 1350-1450: 1452, 
†1453, (†)1722, †2130*; - 1400-1550: 593, 
625, 626, (†)714*, 758, 776*, 1158, 1304,
1504, 1689, 1808, 2213*, 2417, 2576, 3040*, 
1380 (1547); - efter 1900: 2763 (1912). 

Falsede. - 1400-1550: 713, 964, 1124, 1222, 
2723, 2676.

SPÆRSTIKFORMEDE 
o. 1300: (†)2004; - 1400’erne: 1907 (med vand
ret granitoverligger ud- og indvendig), 
(†)1931*; - o. 1500: 592*; - o. 1525: 2336.

TRAPPEFORMEDE 
1250-1350: (†)564; - 1300’erne: 2215*; - 1400- 
1550: †470*, 1808, (†)1969.

KURVEHANKSBUEDE 
1600-50: 853, 683 (1634), 684 (1634).

VANDRET OVERDÆKKEDE 
1350-1450: 1453* (i indvendig fladbuet niche 
med aftrappet sål); - 1400-1550: 115, 325, 
1866, 1931, 1970, 2064, 2640; - efter 1850: 
2574 (1879).
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LYSÅBNINGER OG -SPRÆKKER.
1100’erne: 133; - o. 1200: 2481; - 1200-1400: 
(†)2128* (enkeltsmiget, plankedækket), 
3096 (o. 1225, enkeltsmiget, plankedækket), 
2759 (o. 1300); - o. 1400: †1073 (i rektangu
lært spejl), 3103 (enkeltsmiget, indvendig 
overligger af granit); - 1400-1550: 115, 
1089*, 1123, 1971 (indvendigt trappeformet 
spejl), 2485, (†)3037, 3358(?) (enkeltsmiget). 

I SPIDSBUET SPEJL 
Fladbuede. o. 1400: (†)1966; - 1400-1550:114, 
735, 1641, 1968, 2331*, 2761*.

I RUNDBUET SPEJL 
Rektangulære.  o. 1225: 3080.

I FLADBUET SPEJL 
Fladbuede. 1500’erne: 2095. 

TVILLINGDELTE 
Rundbuede, delt af søjle. 1100’erne: 180* 

(†søjle); 324 (†søjle); - o. 1225: 3080, †3085. 
Fladbuede. 1450-1500: 776*; - 1500’erne: 
470*.

ANDET
Vandret afdækning. o. 1150: 2962* (på yder
siden en kvartkugleformet udhugning i 
overliggeren, anbragt i rektangulære blæn
dinger).

GRAFFITI
INDRIDSNINGER

1200’erne: 421*; - 1600-1800: 2781, 3150* 
(1650-60, bl.a. en mølle og skibe); - udateret:
2038.

TEGNEDE 
1250-1550: †541.

GRAVMINDER
(se også Begravelser og Portrætter). 

EPITAFIER OG MINDETAVLER 
Sten- og billedhuggerarbejder, før 1600: 
294* (1596); - 16-1700’erne: (†)2910*(?); - 
1648-59: 929*, 1007*, 1632*, 2900*; - 
1670’erne: 154, 842, †3405; - o. 1681-87: 888, 
2605* (indsat træplade), 2699*; - 1690-95: 
238* 2505*, 3196*; - 1690-1727: 511* 237*,

2361, 2607*, 2903*, 2910*, (†)3196*, 3198*;
- 1737-45: 196*, 555*, 842*, 1604, †3406; - 
1755-86: 196*, 196, 392*, 511, 1015, 1398*, 
2108, 2705*, †2911, †3314; - 1787-1802: 296, 
976, 1145, 1604, 2363, 2605; - 1825-50: 612, 
652, 768, 844, 1020, 1145, 2904*; - 1850-75: 
105, 176, 238, 239, 726, 1678, 2364, 2607; - 
1875-1900: 1145, 1992, 2905*; - 1914-48: 125, 
1215, 1236, 2607, 2608.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575- 
1600: †512*, 651, †930, †1487, 2445*, 2706*, 
2894*, 3192; - 16-1700’erne: (†)3426*(?), 
(†)3427*(?); - 1600-25: 652* (med stentav
ler), †1110, †1235, (†)2591(?), 3192*, †3405;- 
1625-50: †1398, 2179*, †2362, 2896*, 2898*, 
2906*; - 1650-75: 79, 390*, †512, 1890*, 
1891*, 2699*, 2908*, 2922*, 3194*; - 1675- 
1700: 154*, 176, †296, 1007*, 1284*, (†)2605, 
†2605, 2742*, 2743*, †3314: - 1700-50: 
2804*; - 1700-25: †445, 2446*, 2448 (genan- 
vendt som præsterækketavle), †2607, 2700*;
- 1725-50: 930*, 2180*, 2448*, †2506, 
2660*, 2703*, 2704*; - 1750-80: †767(?), 
†1285, 1531* (indskrifter på papir), 3200*, 
†3406; - 1848-64: 390, 391, 864, 1284, 1331*, 
1953*, 2405*, 2744; - efter 1900: 2108 (1918).

Kalkmalede. o. 1550: †2859; - efter 1650: 
†1008 (1661), 79 (o. 1666), †155 (o. 1683).

Malerier på træ. 1575-1600: †2705, 2894*, 
3192; - 1600-25: 2591*, †2706, 3194*; - 
1625-50: 2179*, †2362, 2897*; - 1650-75: 
105, 1890*, 1891*, (†)2404, 2699*, 3194*; - 
1690’erne: 1007*, †2708; - 1700’erne: (†)1573* 
(1714), 2706* (o. 1775), 2707* (1784).

Malerier på lærred, før 1700:1284* (o. 1694).
Malerier på metal. 1600’erne: 2902*, 2898* 

(1648, bly), 2900* (o. 1649), 2923* (1672); - 
1760’erne: 392* (kobber).

Malerier på ukendt materiale, før 1600: 
†1065 (o. 1595); - 1600’erne: †1677 (1615), 
†1678 (o. 1682).

Metalarbejder. før 1700: 2316* (o. 1695, træ 
beklædt med kobber); - 1700’erne: 2604* (o.
1704, messing), 390 (o. 1781); - 1800’erne: 
1009 (bronzetavler med mindre marmortav
ler), 1083* (o. 1826, støbejern), 2364 (o.
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1834, støbejern), 2364 (o. 1847, støbejern), 
864 (o. 1851), 2364 (o. 1853, støbejern), 1110 
(1862), 3005 (1871-77, sølv).

Andre materialer, efter 1850: IMS* (1868, ce
ment).

Ukendte materialer, før 1600: †1331 (o. 1581), 
†1176 (o. 1599)-, - 1600’erne: †555, †1008, 
†1488, †1604; - 1700-60: †296, †1008, †1488, 
†2317, †2744, †3406.

GRAVSTEN
middelalderlige: 2405; - 1100-1250: 653 (med 
latinsk kors), 727 (med latinsk kors i relief), 
1575* (med reliefudsmykning), 1992* (med 
latinsk kors i relief), 2181 (med cirkelkors), 
2181 (med kors i relief), 2448* (med korset 
kors i relief), 2448* (med cirkelkors), 2608* 
(med processionskors som hjulkors), 2708 
(med cirkelkors), 2708* (med processions
kors i relief), (†)3427*; - 1250-1400: 842, 
2405*, 3337*, 842 (o. 1300), †932 (1300), 
1488* (o. 1304), 1575* (o. 1307), 339* (1323);
- 1450-1550: 931* (o. 1460), 2915* (1474-84), 
2916* (o. 1490), †198 (o. 1507), 2917* (o. 
1527), 1010* (1549), †2712* (o. 1550), 2918* 
(o. 1550); - 1550-1650: 2317; - o. 1555-63: 
†198, †234*, 272, 1398*, †1680; - 1568-75:
299, 339*, 340, 512*, †655, 1678*; - 1577-99: 
†236 (tidl. på kirkegården), 654, †864(?), 
1285*, †2181, †2919, †2919; - o. 1600: 124, 
1368, †2712, †2919; - 1600-1700: 106, 654, 
†843, 2507, 2608, 2789, 2913* (genanvendt
1823), (†)2919*, 2919, (†)3247, (†)3248; - 
1600-1700?: †2748, †2920; - 1600-50: 428; - 
1600-25: 106, †236, 703*, 802*, 931, 1368, 
†1763, 2181*, †2318, †2507, †2919, 3406*; - 
1625-1650: 197*, 197, †236, 272, 273, 340,
767, 802, †1489, †1633, †1680, †2181, 2506*, 
†2507, 2608, 2804*, †2919, †3228, †3229; - o. 
1650: 273, 298, 1488, 2608, 2744, 2745, 
(†)2919*; - 1650-1700: 298, 1332*, 2317*, 
(†)2665, †2665, 2708, 2745, 2746, (†)3205*, 
(†)3206*, 3208*, 3210*, (†)3245*, (†)3246* 
(†)3247, †3315; - 1650-60: 124, 428, 802,
932, 1400*, †1489, (†)1632, †1633, 1848*, 
2506*, (†)2792 (fragment), †2919; - 1660-75: 
340, 415, 513, 803, 842, 864, †932, †1680,

2661*, †2712, 1-2920, †3004, †3230; - 
1675-99: 484, †514, 803*, 976, 1208, †1209, 
1332, 1368, 1632, 1679*, †2318, 2745*, 
†2920, 3211*, †3231, †3232, †3314; - o. 1700: 
319, †2181, 2609, 2662*, 2710, 2711, 2746, 
2805, †2920; - 1600-1800: 843; - 1700’erne: 
843, 2664*, 2665, †2712, †2713, 2746, 
(†)2792, 2805, †2928, (†)3248; - 1700-50: 
†2665, 2663*, 2746, †3407; - 1700-25: †727, 
751, 1531*, 1709*, †2318, †2507, †2550, 
2609*, 2609, 2662, 2663, †2712, †2920, 
3212*, (†)3214*, (†)3215*, (†)3217*, †3231, 
†3232, †3233, †3234, †3235, †3315; - 
1725-50: 767, 842, †843, 976*, †1176, 1488, 
1576, †1763, 1891, †2318, †2362, 2448, 
†2507, 2609, 2747, †2921, †2925, †2926, 
3218*, (†)3218, 3219*, †3237, †3238, †3239, 
†3240, †3241, †3316; - 1750-1800: †1176, 
2610, 2747, (†)2919, †3242, †3317; - 1750-75: 
†654, 767*, 768*, †1110, 1369, †1576, †1680,
2405, 2507, 2610, 2664, 2711, 2747*, 2789*, 
(†)2792, 3222*, (†)3222, †3241, †3316; - 
1775-1800: 298, 804, 1332*, 1369, 1605, 
1763*, 1916, 2235, 2610, 2611, 2660, 2747, 
2748, 2791, †2921, 3223*, 3224*, 3225*; - 
1800’erne: 2612; - 1800-56: †2928; - 1800-30: 
355, 514, 768, 1433, 1892, 1916, †2318, 2611, 
2712, 2748*, 2791*, 2913, 2913 (mindesten), 
2914*, 3226*, 3227*, 3228*, †3243, †3317; -
1830-60: 768, 1145, †2081, †2610, 2612, 
†2612, †2628, 2748, 2792*, 2792, 3407*; - 
1870-1900: †704, 1146, 2712, 2915; - efter 
1900: 664 (1939), - udaterede: 1400, 1632, 
2712, (†)3248.

Figursten. middelalderlige: †1110; - 1400’erne: 
1575 (o. 1404); - 1500-50: 653*, 1992* (o. 
1506); - 1550’erne: 106* (med portal), 445*, 
1010*, 1065*, (†)3204*, †3228; - 1560’erne: 
197*, 296*, 445*, 446*, †3228; - 1570’erne: 
296*, 446*, 802*, 2317*, 653*, †3228; - 
1580-1600: 446*, 513*, 1065*, 1399*, †2919, 
†3228; - 1600’erne: †1892, 2608, †2712, 
(†)2918*; - 1600-50: (†)3244*; - 1600-25: 
446*, 1399*, 1678*, 2608*, 2804*, 2911*; - 
1625-50: 703*, 1679*, 2708, 2744, 2912*, 
1400*, - 1625-75: 2660* (sekundær indskrift
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og behugning o. 1787); - 1650-1700: 2709*, 
2709; - 1650-80: 1954*, †2919, †2920, 
(†)3204*; - efter 1750: 2790* (1777), 1955* (o. 
1781), 1956* (o. 1781).

Bondegravsten. 1600’erne: 299 (1616?), 299
(1633), 299 (o. 1638), 842 (1656). 

GRAVFLISER OG -HELLER 
middelalderlige: 3243* (med kors i fordybet re
lief); - efter 1600: 2405 (o. 1650), 3004 (1656),
1285 (o. 1698), 768 (o. 1769), 768 (o. 1774), 
3446 (o. 1776); - udateret: 2182. 

GRAVRAMMER 
1550-1600: 1892* (1559, omkring glat grav
træ), 484* (o. 1591); - efter 1600: †1892 (o.
1601), 1400* (o. 1688), †3243 (1754-58, to). 

GRAVTRÆER 
1550-1650: †1916, 1892* (1559), 1956* (o.
1619), 1333* (o. 1644); - efter 1650: †3407 (før
1663), 1042* (o. 1663), †3243 (1665), 484* (o. 
1717), †3317 (1722-59), †3243 (1787). 

KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
1700’erne: †2550 (o. 1708), 106 (o. 1796, med 
senere tilføjet Thorvaldsens Kristus), 751 (o. 
1793); - 1800-25: 933, 1489, 2114, 2456; - 
1800-56: †2928; - 1825-48: 300, 752, †844,
933, †1435, †1577, 1956, 241 (o. 1841, med 
krans af egeblade, tusindfryd og valmue
kapsler); - 1830-64: 2081, 3320, †3321; - 
1850-1900: †301, †449, †844, 933, 1146, 
†1576, 1895, 1917, 1956, †2114, 3262, †3322;
- 1900-50: 1993; - 1901-05: 1068; - 1910-20: 
395, 1020, 1236, 1895; - efter 1950: 2237* (o. 
1980); - udateret: 1334.

Smedejernsmonumenter. 1800’erne: 522, 
665*; - 1800-78: †1848; - 1830-65: †301, 
2114, 2183, 3320*; - o. 1850: 3431*; - o. 
1875: 3431*; - 1875-95: 242, 1401*, †2550*. 

Støbejernsmonumenter. 1845:70: 976, 2272. 
Træmonumenter, efter 1800: †1435 (o. 1850), 
2183* (o. 1855).

Blokke, efter 1800: 888 (1840), 1434 (o. 1859), 
1956 (o. 1872), 2801 (1948). 

Kirkegårdsmonumenter med bøger, efter 
1850: 3262 (o. 1880).

Bøger. o. 1850: 300 (smedejern), †3262 (o. 
1859).

Gravrammer, støbejern. 1850-1900: †2081* 
(tre), 2183, †2406, †3005.

Gravtræer, træ. 1700-25: †2362, †2921; - efter 
1800: 2665* (o. 1823).

Grotter. efter 1850: 1895 (o. 1866).
Grotter med kors. efter 1800: 1895 (o. 1816), 
3261* (o. 1842, med bikube og to tavler), 
769 (1862).

Kirkegårdsmonumenter med kors. efter 
1800: 1489 (o. 1836), 768 (1836), 241 (1845), 
3261 (o. 1851), 3408 (o. 1858), †300 (o. 1859), 
2927 (o. 1860, spor af marmorkors), 300
(1864), 1489 (o. 1869), 3408 (1870’erne). 1145 
(o. 1872), 1146 (o. 1875).

Kors, marmor. 1835-65: 1067, 1068, 1434, 
†3322; - efter 1900: 300 (o. 1911).

Kors, støbejern. 1825-75: 242; - 1830-66: 
†449, 1110, 1605(?), 1848*, 2319*, †2792, 
†2929(?), 3262, †3322, 3435 (o. 1840); -
1831-87: 934* (syv, fire med bøger); - 1850- 
1900: †449, †1110, 1956, 2042*, 2272, 2319*, 
†2319* (to), †2406, 2792*, 2792, 2794, 
3005*; - efter 1900: †2114 (nævnt 1918), †2792 
(før 1919).

Kors, støbejern med relieffer, efter 1800: 
1434* (o. 1849).

Kors, træ. efter 1700: 1209* (1712); - efter 
1800: 1067 (o. 1817);- 1850-80: 107, 2085*, 
†2929; - 1890-1912: 2406*; - 1900-35: †2406, 
2627 (1932, kopi af †kors fra o. 1834).

Kors, andre materialer. 1800-50: 80 (smede
jern).

Kors, ukendte materialer, efter 1800: †3320 
(o. 1831), †2929 (1854).

Mindesten, efter 1850: 844 (Faldne 1848-50), 
2000* (o. 1864), 1786 (o. 1866), 3322 (o. 
1867); - 1900-35: 665, 1441, 1441(?), 2628; - 
efter 1945: 2244.

Mindetavler, efter 1700: 3256* (1714), 3256 
(o. 1835), 3256 (o. 1846).

Obelisker med relieffer. o. 1809: 155*. 
Skriftruller. 1840-55: 241 (med kors), 2928. 
Skulpturer, efter 1850: 1489* (o. 1885, kopi af 
A. Jerichaus »Troens engel«), 2927* (1903, 
engel med udbredte vinger, »Morgenrø
den«).
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Kirkegårdsmonumenter med relieffer, før 
1800: (†)299* (o. 1789).

Steler. 1800-25: 428(?), 865, 933*, 1895* (pie
destal), 2456; - 1825-50: 241, 300, 805, 1532,
2406, †3320, 3408*; - 1850-1940: 1993; - 
1955-75: 1434 (med kors), 1895, 2183 (med 
kors), 2183 (cement), 2236*, †3262; - 1880- 
1900: 300, 769, 1490 (med kors), 1895, 2113;
- efter 1900: 1490 (o. 1906, med kors).

Steler med portrætbuster. 1900: 2927.
Steler med relieffer, før 1800: 1334* (o. 
1795), 299* (o. 1799); - efter 1800: 3449* 
(1834), 665* (1837, oprindelig bemaling), 
2182 (o. 1857).

Steler kronet af gavltrekant. - efter 1850: 
156(?) (o. 1865, mindekrans med egeløv). 

Søjler. 1795-1810: 155*, 155, 865*; - 1800-31: 
273*.

Søjler med relieffer. 1805-15: 2110*, 2928*. 
Tavler. 1789: 107, 273, 449; - 1800’erne: 428, 
†1177 (fem plus et kors); - 1810-25: 107, 428, 
1176, 1370, 1434; - 1825-45: 300, †1110, 1370, 
1605, 2236, 2406, 2928; - 1845-52: †300, 
†934, 1236, †1435, †1848; - 1848-75: 300, 
†300, †301, 933, †934, †976, †1576, †1576, 
1605, (†)2114, 2928, (†)3005, 3408; - 1849- 
1916: 1896; - 1875-95: 933, 1146, 1176, 
1490*, 1532, 1576, 1633; - 1900-30: 769, 
1533; - udateret: 769.

Tavler, marmor, efter 1800: †3320 (o. 1831), 
3449 (o. 1851).

Tavler, smedejern, efter 1850: †300 (o. 1853). 
Tavler, støbejern. 1840-65: 449, 1681*, 2182, 
†3321.

Tavler, træ. 1810-50: †449, 3005, 3442; -
1860’erne: (†)3442*(to); - udaterede: †976*, 
11577.

Tavler, træ, på stolper. 1800’erne: †3005, 
3447* (o. 1846).

Tavler på træstammer, efter 1850: 1020 (o. 
1861).

Tavler indfældet i sten. efter 1875: 2792 (o. 
1885).

Tavler indfældet i rammer, før 1800: 80 (o.
1786); - 1810-45: 273, †300, 888(?), 1235 
(med relieffer); - 1845-90: †300, †301, 1146,

1236 (med relieffer), 1287*, 1287, 2042, 
2927.

Tavler med portrætrelieffer, før 1700: 1370 
(o. 1798); - 1847-49: 394*.

Urner, efter 1800: 768 (1826).
Andet. 1100-1250: 2927 (romansk fonte
kumme).

Fragmenter, efter 1850: (†)1533 (o. 1860, stø
bejern), (†)1533 (o. 1860, smedejern). 

Udkast. 1809-10: 2111*.
GITRE PÅ KIRKEGÅRDE

efter 1800: †2914 (1827), †1236 (1881); -fjernet 
1940-59: †1633;-før 1956: †1577. 

Smedejern. 1760-70: 391*; - 1800’erne: 706; - 
før 1920: †1370, †2456 (og støbejern); - udate
rede: †428, †522, 2550.

Støbejern. - 1800’erne: 1435; 1800-50: 395,
768, 769, †933, 1533, †1605, 2081, 2112*, 
2114; - 1850-1900: 557, 752, 844, 976, 1489, 
†1892, †1895, (†)1896*, 2113, †2406, 2666, 
†2749, 2792(?); - 18-1900’erne: 2794; - 1882- 
1982: 1957; - 1900-65: †1489, †1605, 11848* 
†1917, 1-2081*, †2272, †3005; - udaterede: 319,
300, 355, 449, †465, 584, 665, 805, 865, 888, 
1020, †1043, 1067, 1083, 11335, 1335, 1401,
2043, 2183 (to), 2237, (†)2320, †2364, 2456. 

Træ. efter 1825: †2112 (før 1849), †2112 (1850). 
SKRIFTARTER 

(efter 1700 passim).
Majuskler. 1100-1250: 2708*; - 1300’erne: 
2405*, 1488* (o. 1304), 1575* (o. 1307), 339* 
(1323).

Minuskler. 1400’erne: 1575 (o. 1404), 931* (o. 
1460), 2916* (1474-84), 2916* (o. 1490); - 
1500’erne: 1992* (o. 1506), 653* (o. 1525), 
1010* (1549), 2918* (o. 1550), 272 (1558), 340 
(o. 1575); - efter 1600: 106* (1674). 

Minuskler og versaler, efter 1500: 2917* (o. 
1527).

Fraktur.1550-80: 197*, †234* 297, 299, 445*, 
512, 654, 802*, 1010*, 1065*, 1679*, 2699*;
- 1580-1600: 651, 2605*, 2706*, 2896; - 
1600-50: 2897*, 2898*, 3192*; - 1650-1700: 
1007*, 1679*, 2923*, 3194*.

Versaler. 1550-1600: 124, 295*, 299, 339*, 
484* †512* 513*, 654, 1066, 1285, 1398*,
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1399*, 1678*, 1892*, 2446*, 3192, (†)3204*;
- 1600’erne: 106, 2507, 2919, (†)3247; - 
1600-50: 428, (†)3244*; - 1600-25: 652*, 
1956*; - 1625-50: 106, 299, 703*, 802*, 932, 
1368, 1678*, 2180*, 2405, 2608*, 2804*, 
2911*, 3406*; - 1625-50:197*, 272, 273, 298, 
299, 767, 802, 1333*, 1400*, 1488, 1632*, 
1679*, 2506*, 2608, 2912*; - 1650-1700: 
(†)3206*; - 1650-75: 80*, 124, 340, 428, 513, 
514, 803, 842, 864, 929*, 932*, 1007*, 
1042*, 1400*, 1632, 1848*, 1891*, 1954, 
2506*, 2661*, 2902*, (†)3205*; - 1675-1700: 
154*, 154, 176, 238*, 484, 511*, 803*, 804*, 
888, 1208, 1209, 1284*, 1285, 1332, 1368, 
1400*, 1632, 1679*, 2505, 2700*, 2744*, 
2745*, 3196*.

Versaler og fraktur. 1600’erne: 1399* (o. 
1611), 2906* (o. 1635), 80 (o. 1670), 2742* (o. 
1676).

Kursiv. 1600’erne: (†)3248; - 1645-1700: 2708, 
2744*, 2900*, (†)3246*, - 1700: 3196*.

Skriveskrift. o. 1700: 2361.

»GRUNDSTEN«
1580: 630(?).

GULVE
LERGULVE

1100’erne: (†)495; - eftermiddelalderlige: †779; - 
udateret: 166.

MØRTELGULVE 
middelalderlige: 904; - 1100-1250: †64, 182, 
280, 532, †1462, †1868, (†)2136, †2217, 
†2251, †2380, †2486; - 1200’erne?: †1911; - 
1300-25: †64.

NATURSTENSGULVE 
middelalderlige: †227, †2973, †2973 (piksten); - 

1150-1250: 2947 (piksten), (†)3363 (piksten);
- efter 1700: †64 (nævnt 1714, piksten), †2726 
(nævnt 1715, piksten); - udateret: †2117 
(kamp).

Frådsten. 1100’erne: 280, 904.
Stenheller, middelalderlige: 1593 (iblandet 
teglbrokker); - 1100’erne: 1189, †1816. 

Udjævnet med ler. 1400-50: 2289.

Udløbet med mørtel, middelalderlige: †403; - 
1100-1250: (†)61, 363, (†)495, 716, 904, 
†1414, 1694, †1727, †1934, †2421, †2532. 

TEGLGULVE
middelalderlige: (†)1559, †1694; - o. 1250: 3335;
- 1600-1800: †3132, †3363 (nævnt 1664), 
†2679 (nævnt 1715), †2726 (nævnt 1715); - 
1800’erne: †2218, †3133 (1820-22), †3363 
(1834), †2137 (1839), 1972 (1861); - udateret: 
†116.

Form- og ribbesten. 1150-1250: †1728. 
Munkesten, middelalderlige: 495, †1462, 
†1911, 1934 (pudset af tyndt lag kalkmørtel);
- 1400-1550: 363, 1779, †1414, †1816, †2380;
- efter 1600: †2486 (efter 1638), †2136 (nævnt 
1663), 1190 (efter 1669), †2011 (nævnt 1895, 
samt møllesten); - udateret: †93.

Munkesten udløbet med mørtel, middelal
derlige: †403.

Munkesten, mønsterlagte. middelalderlige: 
†227, †1728 (også med kamp); - o. 1225: 
(†)3363; - o. 1625: †1694*; - udateret: †2251. 

Mursten. 1700’erne: †2641; - efter 1850: †1508 
(nævnt 1861), †2338 (1861), 874 (1870-75). 

Mursten, mønsterlagte. efter 1800: 2067
(1830).

FLISEGULVE 
middelalderlige: †1462; - 1500’erne: †2218; - 

1800’erne: †3133 (1820-22), 1459 (1857), 989
(1859), 966 (1860?), 1508 (1861), 1973 (1861), 
951 (1861?), 1413 (1865), †3133 (1871), 1559 
(1871-72), 3043 (1877), †3133 (1883), 1508 
(1893).

Flensborgfliser. efter 1800: 2289 (1844). 
Teglfliser. middelalderlige: 280, 363 (iblandet 
munkesten), 2066; - middelalderlige: 2947(?);
- o. 1250: 3335; - 1450-1550: 716, †1816; - 
eftermiddelalderlig: 517; - 1800’erne: 495, 1816 
(1849?), 363 (1850-75), 2421 (1857?), 495 
(1858?), †2338 (1861), †227 (efter 1863), 1094 
(før 1864), 874 (før 1875), 2679 (1881); - uda
terede: 184, 208, 251, 2764.

Glaserede teglfliser, middelalderlige: †1593, 
†3132; - 1200’erne: †438, 567*, †2973, 3335;
- 1500-1700: 310, 1933 , 2338 (1630-1631, 
»astrag«); - efter 1900: 3132 (1917-21); - uda
terede: 630, 1818, †1868, †2251.
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Glaserede og/eller ornamenterede teglfli
ser. middelalderlige: 904; - 1200-50: 473; - 
1250-1400: †64, 94, 532*, 716, 875*, 1092*, 
1312*, 1694*, 2136*, 2380*, 2486, 2973, 
3363; - 1500’erne: †64, 904, 1092, 2679 (1580- 
1600), 3421*.

Ølandsfliser. nyere: 137, 2289 (nævnt 1861), 
93 (1895), 116 (o. 1900).

Andet, efter 1700: 2466 (1730, gotlandske 
kalkstensfliser), 986 (1769, norsk marmor), 
†64 (1850-1900, kunststen), 855 (1865, 
kunststen).

TRÆGULVE 
middelalderlige: †1593; - 1100-1250: †64; - 

1400-1550: (†)1124, †1159*; - efter 1700: 
†2641 (nævnt 1715), 2011 (nævnt 1834), †3133 
(1853); - udateret: 137.

BLANDEDE MATERIALER 
middelalderlige: †1728 (blandet af munkesten, 
teglfliser, form- og ribbesten).

HELLIGKILDER
345, 358, 1347, 1790.

HVÆLV
GRATHVÆLV

1150-1250: 88, (†)1549, 3095; - efter 1600: 683
(1634), 1223 (1648-71), 347 (1876), 1294 
(1904, polygonalt), 2512 (1919-20).

KLOSTERHVÆLV 
1150-1260: †1547*, 3095.

KUPPELHVÆLV 
Halvkupler, passim.
Halvkupler med ribber. o. 1250: †3330.

TØNDEHVÆLV 
Fladbuede. o. 1400: 3101; - 1400-1550: 183 
(tværstillet, udfylder hul efter fjernet gavl
mur), 902, (†)1050, 1247, 2823, 851 (o. 1457);
- efter 1850: 2828 (1869-72), 2059 (1909-18). 

Fladrundbuede, efter 1600: 225 (1647). 
Rundbuede. 1150-1250: 2479 (trapezoid 
planform), 3095; - 1300-1450: 623, †2841* 
(eller let spidsbuet); - 1500-50: 779, 1972, 
1380 (1547), 1311 (før 1551); - efter 1900: 1294 
(1904).

Spidsbuede. o. 1400: 3104; - 1400-1550: 1028 
(behandlet som sådant i teknisk henseende), 
1932, †2845* (i forlængelse af arkadebuer), 
2722*, 3358; - efter 1550: †2530 (før 1575), 
1381 (1578, kappe brydes af bindbjælke), 
1642 (1855-56).

Ukendt form. 1500’erne: †736(?); - efter 1600: 
1993 (1624), 987 (1859).

RIBBEHVÆLV
Krydshvælv, oprindelige, middelalderlige: 
492, 1589, †1590(?); - 1200-25: 1549; - o. 
1300: 2004*; - 1350-1400: 734, 1074, 1122, 
†1303, 1451, 1722, 2209, 2484, 3104; - 1400- 
1550: 62, 207, 222, 224, 248, 249, 360, 362, 
363, 402, 403, 421, 436, 437, 456, 457, 471, 
530, 531, 566, 592, 625, 682, 713, 714, 758, 
778, 812, 813, 851, 872, 873, 901, 902, 948, 
948, 964, †985, 1029, 1048, 1050, 1074, 1123,
1124, 1125, 1158, 1186, 1223, 1246, 1250, 
1304, 1306, 1352, 1353, 1354, 1411, 1456 (to),
1504, 1505, 1556, 1557, 1614, 1615, 1616, 
1642, 1690, 1692, 1725, 1777, 1807, 1814,
1863, 1864, 1965, 1910, 1930, 1931, 1970,
2008, 2094, 2132, 2215, 2247, 2287, 2336, 
2379, 2419, 2528, 2571, 2639, †2722, 2723, 
2760, 2762, 3361, 1091 (1529); - efter 1550:
1660 (1550-70), 2678 (1596), 494 (o. 1600), 
1693 (o. 1625), 2823 (1916, rekonstruktion af 
middelalderhvælv).

Krydshvælv, senere indbyggede. 1200-25: 
1547, 1550*; - 1300’erne: 114, 182, 248, 280, 
435, 455, 491, 529, 681, 713, 757, 812, 899,
947, 962, 1048, 1073, 1088, 1119, 1156, 1185, 
1221, †1301, 1449 (etapevis tilblivelse), 1501, 
1588, 1639, 1723, 1776, 1861, 1927, 2062, 
2128, 2281, 2375, 2416, 2482, 2569, †2839*, 
†2841, †2946, †2969, 3356; - 1400-1550: 61, 
90, 114, 164, 182, 183, 206, 248, 308, 324, 
326, †349, †350, 360, 401, 492, 564, 591, 
624, 626, 682, 758, 776, 777, 872, 900, 902, 
(†)948 (aldrig fuldendt), 963, 983, 984, 1027, 
1089, 1308, 1409 (etapevis tilblivelse), 1453, 
1591, 1613, 1656, 1688, 1778, 1812, 1865, 
1907, 1908, 1909, 1969, 2006, 2007, 2063,
2093, 2212, 2214, 2247, 2283, 2286, 2332, 
2334, 2379, 2417, 2418, 2527, †2571, †2579, 
†2636, 2638, †2850, †2969, 3358, 3360, 2674
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(o. 1462); - 1600-1750: 250 (1604), 225*
(1647), 282 (1725); - 1825-50: 1659, 1662,
422, 2248; - 1850-70: 1642, 2579, 2640 (på 
ældre forlæg), 2725; - 1871-81: 2675; - efter 
1900: 2531 (1925); - udateret: †3325. 

Seksdelte, oprindelige. o. 1525: 2573. 
Seksdelte, senere indbyggede. o. 1500: 223,
469.

Syvdelte, oprindelige. o. 1500: 114. 
Ottedelte, senere indbyggede. 1400-1550:
223, 308, 470, 493, 2762; - efter 1850: 473 
(1868).

Stjernehvælv, oprindelige. 1400-25: 2130; - 
1500-20: 626; - efter 1600: 225 (1647, stukrib
ber?).

Stjernehvælv, senere indbyggede. 1500-20: 
2332* (på ældre forlæg); - efter 1850: 2581 
(1868).

HVÆLVVEDERLAG 
Forlæg i murene, passim.
Sekundært udhuggede. 1300’erne: 529, 1120, 
3104; - 1400-1525: †1248, 1352, 1965, 1970. 

Markeret af rundstave. o. 1300: 2004; - 
1300’erne: 134, 182*, 435, 713, 947, 1185, 
(†)1303, (†)1450, 1502, 1927, 2062, 2376, 
2416; - 1400’erne: 360, 682, 1250, 2093. 

Andet. 1500-50: 2133 (ubenyttede?). 
HVÆLVPILLER 

Dobbeltfalsede. passim.
Enkeltfalsede. 1300’erne: 114, 134, 182, 280, 
455, 456, 591, 682, 734, 812, 947, 962, 1073, 
1088, 1108, 1156, 1221, 1498, 1589, 2376, 
2482; - 1400-1550: 206, 325, 401, 624, 983, 
1027, 1250, 1309, 1352, 1409, 1613, 1777, 
1907, †2969; - efter 1800: 422 (1847). 

Ufalsede. 1300’erne: 114, 134, 491, 529, 757, 
812, 947, 1048, 1221, 1449, 1723, 1927, 2375;
- 1400’erne: 248, 1409, 1613, 1776. 

Polygonale. 1400’erne: 1409.
Andet. o. 1200: 1547 (enkeltfalsede med 

rundstave); - 1300’erne: 1449 (rest af vest
gavl).

SKJOLDBUER 
Helstens, passim.
Brede (mere end en sten). o. 1200: 1547; - 

1350-75: 2569* (skjoldbuefelterne indram
met af rundstave); - 1500-20: 715.

Smalle (mindre end en sten). 1300’erne: 455, 
491, 734, 757, 899 (uden vederlagsmarke- 
ring), 1048, 1723, 1776, 2129; - 1400-1550:
224, 249, 360, 421, 564, 566, 758, 902, 948, 
403, 872, 964, 1048, 1074, 1124, 1158, 1409, 
1556, 1616, 1640, 1725, 1863, 2094; - efter 
1550: 1162 (1594?).

Samtidig med bygning. 1300’erne: 280(?), 
1640(?) (eventuelt supplering af oprindeligt 
forlæg), 2568 (prydes af rundstav); - 1450- 
1550: 164, 2418.

GJORDBUER 
Helstens, passim.
Brede (mere end en sten). 1200-25: 1549, 
1728*; - 1300’erne: 280, 435, 529, 812, 899, 
1048, 1088, 2376 (to sten brede), 2569; - 
1400-1550: 325, 1251, 2762, †2845.

Brede med false. 1400-1550: 114 (prydet med 
serie af affasninger), 308 (prydet med serie 
af affasninger), 362, 469 (prydet med serie af 
affasninger), 2638.

Halvstens. 1300’erne: 114, 1221, 1450, 1502*, 
3104, 3357; - o. 1400: - 1400-1525: 983, 
1456, 1591, 1907, 2215, 851 (o. 1457). 

Kvartstens. 1350-1550: 114, 456.
Profilerede. 1200-25: 1549, 1728*(?) (hulkel 
flankeret af vulster); - 1300-1450: 491 (tre- 
kløverprofil), 1450 (treklø verprofil med 
platte), 1502* (pærestavsprofil og platte), 
1724 (affasning); - o. 1500: 308 (affasning), 
469 (affasning).

RIBBER 
Halvstens, retkantede. passim.
Helstens. 1200-25: 1547*, (†)1549*, 1550, 
1728*.

Kvartstens. 1300’erne: 114, 280, 456, 529,
947, 1088, 1123, 2129, 3104, 3357; - 1400- 
1550:134, 164, 249, 456, 566, 591*, 715, 872, 
902, 964, 1125, 1158, 1223, 1304, 1353, 1778,
1909, 1970, 2094, 2130, 2215, 2287, 2332*, 
2379, 2419, 2528, 2638, 2760, †2849, 3358, 
851 (o. 1457), 2674 (o. 1462), 1091 (1529); - 
eftermiddelalderlige?: 134.

Profilerede, pærestav. 1300’erne: 1724, 2128, 
2375, 3357; - 1400-50: 1352.

Profilerede, trekløver. 1300’erne: 681, 757, 
812, 1450 (med platte); - o. 1450: 182.
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Profilerede, andet, middelalderlige: 326 
(vulst); - 1200-25: 1547* (vulst flankeret af 
retkantede led), (†)1549* (skarptrygget led 
flankeret af vulster), 1550* (skarptrygget led 
flankeret af vulster); 1728* (skarptrygget led 
flankeret af vulster), 1728* (stor vulst flan
keret af retkantede led); - 1300’erne: 947 
(vulstprofil med platte), 1454 (affasede hjør
ner), 1723 (affasede sider), 1862 (profilerede 
og retkantede), †2840* (vulst flankeret af 
retkantede led), 3356 (pærestav og retkant);
- 1300-1500: 1594* (trekløverprofil); - 1400- 
1550: 1613* (skarprygget profil), 1616 (ryg
get profil), 1640 (vandret afskårne), †2845,
1091 (1529, hulkelede sider); - efter 1600: 225 
(1647, stuk?).

Stormstigetrin. 1400-1550: 61, 114, 249, 308,
470, 493, 566, 627, 715, 758, 1223, 2287, 
2332*, 2379, 2419.

Overribber. middelalderlige: (†)1590; - 
1300’erne: 248, 280, 962, 1074, 1185, 1221, 
2128 (over gjord- og skjoldbuer), 2209,
2282, †2840; - 1400-1550: 222, 224, 715, 872 
(helstens), 948, 984, 1186, 1223, 1250 (kant
stillede), 1306, 1352, 1864, (†)2009, 2093, 
2212, 2333 (helstens), 2571, 2579, 2640, 1380 
(1547, helstens over tøndehvælv). 

Overribber i forbandt med kapper. 1400- 
1550: 2571 (helstens), 2638 (helstens), 2760 
(helstens).

Overribber med trin. 1300’erne: 114, 1123, 
1639, 2062; - 1400-1550: 114, 207, 223, 249, 
308, 325, 326, 362, 402, 421, 436, 456, 471,
624, 734, 813, 851, 901, 964, 983, 1028, 1048, 
1050, 1074, 1124, 1186, 1246, 1251, 1304,
1308, 1411, 1504, (†)1558, 1656, 1657, 1690, 
1907, 1908, 1931, 1965, 2063, 2093, 2419, 
2762, 3358, 1091 (1529).

HVÆLVSLUTSTEN 
Cirkulære, efter 1600: 225* (1647, stuk?). 
Topringe. 1400-1550: 493.
Topruder. 1350-1450: 1862, 1927, 2062; - 

1400-1550: 222, 326, 437, 566, 592, 758, 778,
983, 1352, 1353, 1411, 1725, 2638, 3358.

HELSTENSHVÆLV 
1200-50: 1550, †3095, 3096; - 1300-1450: 
623*.

HVÆLVFORSTÆRKNINGER
1300’erne: 899 (helstens forstærkning af svik
lerne), 1185, 1589; - 1400-1550: 2640; - efter 
1550: 2678 (1596).

CIRKELÅBNINGER 
o. 1225: †3095.

LEMME
1300’erne: 530, 962, 1048, 1073, †1088, †1123, 
†1221, 1776, 2063, 2128, 2282, †2416, 2483, 
(†)3356; - 1400-1550: 61, †90 (tilmuret), 
(†)134, 164, (†)248, †360, †401, 456, 565, 
623, †682, (†)776, 872, 900, 983, 1028, 2215, 
†2247, 2333, †2528, 852(?) (o. 1457)-, - efter 
1650: †899 (nævnt 1666).

INDRISTNINGER
RUNEINDSKRIFTER

1100-1300: †113(?), 164*, 1299, 3354.

INTERIMSKIRKER
efter 1800: †3018 (1827, i kor og sakristi), 2824 

(1865-72, i ligkapel).
KIRKESALE 

efter 1800: †3018 (1831-33), †3018 (1867-71), 
†3343 (1919).

KALKMALERIER
(se også under Malere (s. 3671). 
middelalderlige: 310 (over hvælvet), †541*, 
†1225, †1464 (over hvælvet); - 1100’erne: 
†1225, 2977* (1150-75); - 1150-1200: 65, 116, 
138* (også over hvælvet), 166* (også over 
hvælvet), 284* (også over hvælvet), 535* 
(også over hvælvet), 907* (også over hvæl
vet), 2979* (1175-1200); - 1100-1250?: †966, 
†3369; - o. 1200: 1510; - 1200’erne: 328 (over 
hvælvet), 459*, †460, (†)1032* (også over 
hvælvet), †1077* (også † over hvælvet), 
(†)208* (1200-50, også over hvælvet), †1560 
(1200-50), †497 (1200-75); - 1200’erne?: 
†2150*, 2140* (også over hvælvet), †3139; - 
o. 1225: 2488*, †2490* (også over hvælvet), 
3139*; - o. 1250: 1191*, †2682; - 1250-1300: 
†439*, 1643 (over hvælvet), †2293, (†)1417*

234*
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(1250-75, også over hvælvet), 2339* (o. 
1275, også over hvælvet); - 1250-1350: †1974 
(over hvælvet); - o. 1300: 1733* (også over 
hvælvet), †1744, 2422*; - 1300’erne: 365* 
(også over hvælvet), †2423; - 1300’erne?: 
185*, †188; - 1300-50: 66* (også over hvæl
vet), 227* (over hvælvet), 252* (også over 
hvælvet), †1662 (over hvælvet), 1696* (også 
over hvælvet), †1935 (over hvælvet), 
1-2383*, †261 (1300-50?), †2981* (1325-50); - 
1375-1400: 815*, 1735*, †1744, 2290* (op
malet af Isefjordsværkstedet 1460-80), 2140* 
(1380-90); - o. 1400: 738*, 823*, 2142*, 
†2151*; - o. 1400?: †2098*; - 1400’erne: 
†2423*, †3369, 685* (1400-25), 1510* (1410- 
40); - 1400’erne?: 228*, †439, †1744* (1400- 
50?); - o. 1425: 781*, †2682*; - 1425-50: 
367*, 1053*, 1870*, †1874*; - 1450-1500: 
†142*, 1-1197, †2824 (1450-75); - 1460-80: 
185*, 597*, 782*, 824, †828, †830, 1739*, 
†1935*, †2253*, †2293, †2982*, †3369; - o. 
1475: 1313*, 2341*, 2583*, 2727 (også †); - 
1482-1500: 2681*; - 1494: 2765*, †2768; - o. 
1500: 94*, 568*, 686*, †1132, †1164*, 
†2068*; - 1400-1550: †1055, †1033 (1450- 
1525), †2295 (1450-1550), 1129* (1475-1525);
- 1500’erne: †635; - 1500’erne?: †2585; - 
1500-25: †440*, 910*, †913, 1194*, †2644, 
252* (1510-20), 3368* (o. 1520), †3369 (o. 
1520); - o. 1525: 632*, †1257, †1664* 
†1975*, 2584*; - 1500-50: 2490, 2643* (1525- 
50), 1256* (1540-50); - o. 1550: †1257 (to), 
1743*, †1745*, †2859; - eftermiddelalderlige: 
†261, †448, 2014* (1558), †2019 (1558), 2643* 
(1558), †188 (o. 1560), 990* (o. 1560), †2537 
(før 1564), 2533* (1564), †2098* (før 1575?); - 
o. 1575: 2490, †2491, †3139; - 1575-1625: 
†635, 2018*, 1-2384*, †2768 (1575-1600), 
855* (1581), 991* (o. 1590), †2859 (1599), 
1518 (o. 1600), †2859 (o. 1603), 261 (o. 1604);
- 1620-1640: 2537*, 855* (1629); - efter 1650: 
†3369 (nævnt 1758), †1821 (1849), †1617 
(nævnt 1850), †855 (1865), †2197 (1896), 117*
(1900), 2341* (1924), 1771* (1928), 2943 
(1950); - udaterede: †473, †576, †695, †717, 
†876, 1358, †1595, †1697, †2138, †2219, 
†2859.

DEKORATIONSMALERI
(se også Væg- og loftsmalerier).
1200’erne: †2490, 1870* (o. 1250); - 1250-1550: 
459, †460; - o. 1300: 2014* (på korets ydre 
gesims og nordvinduets indersmig); - 
1300’erne: †1358*, †2384 (1325-75), †286 
(1350-1400); - 1300’erne?: †439; - 1400’erne: 
1255*, 2097 (1425-50), †1257 (1450-1500), 
†2644 (1450-1500), †2068 (1460-80); - 
1400’erne?: †1358; - 1500-50: †2859 (1500- 
25), 2766* (1531), 913* (o. 1550), 1257* (o. 
1550); - eftermiddelalderlige: †373, †440), 440, 
†1697; - 1550-1600: †2152, †2341, 1314* 
(1552), 1315* (1552), 2098 (1576), †2684 
(1596); - 1550-1650: †1912; - 1550-1650?: 
†2295; - o. 1600: (†)404, †3038, †3043; - 
1600’erne: †1225, †2684 (o. 1617), †1258 
(1625-75), †2537* (o. 1630), 1224* (1650-75), 
†2295 (1650-1700), †992 (o. 1659?), †1198 
(1666?), †373 (1666-1700), †142 (1679), †992* 
(1696), †793 (før 1700); - o. 1700: †793, 
†2342; - o. 1700?: †1258; - 1700’erne: †2425* 
(o. 1709), †2257 (1712), †1595* (1737?), †328 
(nævnt 1758), †2990 (nævnt 1770); - 
1800’erne: †830, †1878, †1936, †170 (1817), 
†142 (1819), †830 (1842?), †117* (1845), †228 
(1851), †1464 (1857), †1358* (1861?), †1779 
(nævnt 1862), †913 (1864), †1258 (1868-69), 
†2257 (1870), †3139* (1871), †347 (1876), 
†1465 (1880), †3369* (1880), †228* (1896); - 
1900’erne: 2620* (1904), 347 (1910), †1423
(1942), 228* (o. 1944); - udateret: 68.
FLETTEKORS 
o. 1525: 2584*.

INDSKRIFTER 
middelalderlige: 460 (Lavrentivs); - 1175-1225: 
1510; - 1200’erne?: 2140*; - o. 1300: †2253*;
- 1400’erne?: †2151*; - 1400-1550: 2014; - 
1575-1650: †2257*, †2385*, 2767, †2768, 
†1465(?) (1582); - 1500-1700: †2295, †3043 (o. 
1600), 2585* (1615), †2585 (1678?); - 
1600’erne?: 1518; - efter 1900: 2682 (1914); - 
udateret: †1164.

Runer. 1100’erne: 181*.
Skriftfriser. efter 1550: 1383 (1557).

INDVIELSESKORS 
middelalderlige: 310, 460, †1912*; - 1100’erne:
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1696* (kuglekors); - 1375-1400:1736, 2142*, 
†2151*; - 1400’erne: 1358*, (†)2585* (1400- 
20?), 1514* (1410-40), 1878 (1425-50); - 1450- 
1550: (†)68 (seks), †228, †286, †373, 403, 
855, 913*, †966, †1132*, 1255, 1697, 1743, 
2383*, †2644, †603* (1460-80), 1314* (1460- 
80), 2765 (1494); - 1500-25: 188*, †440, 
603*, 632, 793, 1055* (to), 1224, 1314*, 
†2859*, 3369 (o. 1520); - o. 1525: †635*, 
717*, 2584*; - o. 1525?: 1256*, †1257*; - 
udaterede: 95* (to), 2219, 2253*.

SKITSER 
efter 1900: 2339* (1915).

KAPELLER
(se også Ligkapeller under Kirkegårdsbygnin- 

ger).
I TILBYGNINGER

middelalderlige: †2850; - 1300-1400: 1121, 1452, 
†1660, 2215* (oprindeligt våbenhus); - 1400- 
1550: 437, 457, 625, 757, 775, 901, 948,
1050, 1124, 1158, 1616, 1641(?), 1723 (oprin
deligt våbenhus), 1777, 2094*, 2132, 2284*, 
2579*, †2580, 3360, †363 (1441), 3343 (nævnt 
1495); - 1550-1700: 964, 1159, †1506, 1592, 
1188 (nævnt 1664), 628 (1670), †136(?) (nævnt 
1671), 281 (1675-1700); - efter 1900: 736 
(1921).

Tvillingkapeller. 1400-1550: 1616(?).
Ændringer til våbenhuse. 1400-1550: 457; - 

før 1665: †1307; - udateret: 1641(?).
Kombineret med våbenhusfunktion, (se Vå

benhuse).
FRITLIGGENDE 

1400-1550: †2949.
DÅBSKAPELLER 

1100’erne: †1543(?); - 1200-25: 1550*(?).
GÅRD- OG SLOTSKAPELLER 

Fritliggende. 1200’erne: 1905; - 1459: 849. 
Inkorporerede. 1400’erne: †3325 (nævnt 

1437), †2461 (nævnt 1536, nyindrettet 1730);
- 1730: 2465.

INSTITUTIONSKAPELLER 
(se også Hospitalskirker under Kirketyper). 
1300’erne: †3342 (1361, knyttet til S. Jørgens- 
gård), †3341 (nævnt 1364, knyttet til S.Jør-

gensgård); - 1800’erne: 2626 (indviet 1812), 
†2626 (efter 1832, i karentænestation), 1404 
(1874-75, nedlagt 1970’erne).

KIRKEGÅRDE
(se også Begravelser).

KIRKEGÅRDE, GENERELT
passim.

ASSISTENSKIRKEGÅRDE
efter 1850: 2325 (1866-67), 959 (1873), 2516

(1874), 3346 (1880-1900), 2941 (anlagt 1924).
KIRKEGÅRD PÅ Ø UDEN KIRKE

udateret: 2085.
KIRKEGÅRDSMURE OG -HEGN

Kamp. middelalderlige: 561, 1182 (med udven
dige nicher og savskifte); - 1400-1550: 588, 
1654 (indvendigt savskifte samt korsformet 
åbning), 2204 (med †nicher).

Kamp iblandet tegl. middelalderlige: 2631; - 
1400-1550: 86 (indvendig med savskifte og 
nicher), 162 (indvendig med savskifte og ni
cher), 2563.

Kamp og tegl. middelalderlige: 246, 278, 358, 
1610; - 1400-1550: 894, 1116, 1218, 2088 
(indvendige småblændinger), 2326.

Tegl. middelalderlige: 321 (indvendig øverst to 
udkragede skifter), 488 (indvendig med sav
skifte og nicher), (†)1444, 1637 (ud- og ind
vendigt savskifte), 1716 (indvendigt savskif
te), 1858 (udvendigt savskifte - fornyet?), 
1924, 1962, 1998; - 1400’erne: 3028* (indven
digt savskifte, herover løberskifte og skifte 
af kantrejste sten); - 1400-1550: 129, 526 
(indvendigt savskifte), 620* (fladbuede ud- 
og indvendige spareblændinger, enkelte 
indvendige har korsformede lysåbninger), 
711 (indvendigt savskifte), 774 (indvendigt 
savskifte), 960 (indvendigt savskifte), 1046, 
1086 (udvendigt savskifte), 1152 (indvendigt 
savskifte), 1240 (†munkesten med årstallet 
1518 bevaret fra nedrevet murstykke), 1298, 
1348 (udvendigt savskifte), 1498 (indvendigt 
savskifte), 1538 (indvendigt savskifte), 1686, 
1791* (indvendigt savskifte og blændinger), 
2058, 2121, 2278 (med indvendige spare
blændinger), 2326 (med cirkelblændinger),
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2476 (indvendigt savskifte), 2821, †2954* 
(med ydre savskifte), 3346 (kronet af kant
stillet skifte, forskellige blændinger ud- og 
indvendig); - efter 1650: 2244 (nævnt 1661).

Binderinge. udaterede: 894, 2058, 2756.
KIRKE GÅRD S IND GAN GE

Portaler, murede, middelalderlige: 562 (evt. 
levn af fodgængeråbning, ombygget 
1800’erne), †774(?), †1792*, 1924, (†)1962*; - 
1400-1550: (†)112, (†)180(?), (†)358 (med 
kamtak, genskabt 1967), 620 (indvendig i 
retkantet blænding), 2121*, 2279 (med top
tinde), 2373, 2476, 2564*, †2632, 3347* 
(med kamtakker, firkantet blænding i mid
terste kamtak både ud- og indvendig); - 
1500-1700: 2204* (med kam); - 1500’erne: 
2516*, 2672; - 1600’erne: †1858*, 1858* (med 
gangjern og klinkefald), 2089 (med kam), 
†130 (nævnt 1665), 1116 (1665), †1498 (1667, 
med bue over), †2373 (nævnt 1668), †1240 
(nævnt 1670)', - 1700’erne: 2089 (med kam), 
1792 (nævnt 1714), †2822 (nævnt 1725), †2327 
(nævnt 1750), †1152 (nævnt 1755), 2279* 
(1776, med toptinde, profileret sokkel, 
kragbånd og udvendig konsol); - 1800’erne: 
588 (1810-40), †2822 (nævnt 1813), †982 
(nævnt 1820), †1377 (1831), †894 (nævnt
1861), †454 (nævnt 1862), 2954 (1893-95); - 
1900-25: 811 (med kamtakker), 811 (spids
buet køreport med kamtakker), 1293, 2326;
- udaterede: †946, †1116, 1376 (med kamtak
ker), (†)1444, †1655, 2720*, 2756.

Portaler, murede, med køreporte og fod
gængeråbninger. middelalderlige: (†)1182; - 
middelalderlige?: 488 (køreportens bue for
nyet); - 1400-1550: 130 (kamtakket), 162 
(med †kamtakker og blændinger), 358 (med 
kamtakker, savsnit og blændinger), 400 
(med kamtakker og blændinger), 588* (med 
kamtakker og blændinger), 870* (med kam
takker og blændinger), (†)1046 (blænding 
kan være †fodgængeråbning), †1086 (med 
kamtakker), 1152 (med kamtakker), 1219*, 
1298* (med kamtakker og småblændinger 
med trappestik), 1611*, 1792 (indvendigt 
savskifte og indvendig niche øst for porten), 
1999* (med †cirkelblændinger), †2279,

2326* (med kam og senere profilerede ud
kragninger), 2476*, 2563, 2672*, 2756*, 
(†)3346* (med støttepiller, kamtakker, fir
kantet blænding i midterste kamtak både 
ud- og indvendig); - 1600-1800: 960 (kurve- 
hanksbuede), (†)1348 (nævnt 1662, senere 
ombygget), 810* (1670, ommuret flere 
gange, med kamtakker), †323 (nævnt 1672, 
med kamtakker), †1376* (før 1860, flad- eller 
kurvehanksbuet køreport), †454 (nævnt
1862), †2244 (nævnt 1862), 1792 (1880-1900);
- udaterede: 2089* (med kamme), 2720* 
(med kamme, delvis savskifte).

Portaler, træ. 1700-1900: †2632*.
Portaler, træ, med køreporte og fodgæn
geråbninger. efter 1650: †3305 (1661).

Piller, murede, før 1660: †3033*; - 1600’erne: 
†323 (nævnt 1666), †1406 (nævnt 1669); - 
1750-1850: 202 (pyramideformet afdækning 
med topkugle), 278 (pyramideformet af
dækning med topkugle); - 1800-50: 60 (py
ramideformet afdækning med topkugle); - 
1800-65: 680 (tre); - 1800’erne: 1444, †434
(1831), 1444 (1833), †2121 (o. 1850), 2205 (o.
1850); - 1850-1900: 894 (to indgange), 1858 
(med korsblændinger og bloktandsgesims 
under sadeltag); - 1850’erne: 220 (med pyra
midespir), 755, 982 (med savskifter og kors
blændinger), 1539 (med korsblændinger), 
2826; - 1860’erne: 323 (pyramideformet af
dækning med topkugle), 434, 1026 (med 
korsblændinger), 1086, 1376 (med kors
blændinger), 1406 (med korsblændinger), 
1498 (med korsblændinger), 2327 (med 
korsblændinger); - 1870-1900: 345 (pyrami
deformet afdækning med topkugle), 454, 
712, 732, 774, 850, 946, 1116 (med kors
blændinger), 1182, 1240 (med korsblændin
ger), 1585 (med korsblændinger), 1686 (tid
ligere med pyramidespir), 1717 (med pyra
midespir), 2373 (med korsblændinger), 
†3033* (med korsblændinger), †1654 (med 
korsblændinger); - efter 1900: †2244, 2121
(1901), 2563 (før 1919), 467 (1923), 2516 (efter 
1925), 3031* (1927, udvendige savskifter), 
526 (1935), 1716* (o. 1950, med korsblæn
dinger), 2413 (1978).
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Piller, murede, med køreporte og fodgæn
geråbninger. efter 1600: 1348 (nævnt 1662); - 
efter 1800: 2204 (o. 1850), 3348 (1880-1900), 
2058 før 1906), 621 (o. 1920); - udateret: 1924 
(sparenkopgesims og ud- og indvendige 
korsblændinger).

Piller, træ. efter 1900: 2672 før 1911), 1149 
(1911-12).

Glatte murgennembrydninger, efter 1700: 
3347 (nævnt 1723); -før 1900: 3031*; - efter 
1950: 3031 (1963).

Ubestemte, nævnt 1650-1700: †130, †434, 
†454, †588, †894, †960, †1116 (med port og 
låge), †1377, †1539, †1585, †1655, †1686, 
†1999, - nævnt 1800-50: †468, †850, †712, 
†1298, †3347 (port og låger); - efter 1850: 
†755 (1856); - udaterede: (†)112 står som ni
che), (†)400 står som niche).

KIRKERISTE
før 1600: †2327 (nævnt 1577); - 1600-50: †870, 

†894, †3032; - 1650-1700: †86, †130, †162, 
†323, †434, †454, †488, †562, †589, †621, 
†680, †755, †811 (to), †1117, †1153, †1182, 
†1240, †1406, †1498, †1611, †1717, †1774, 
†2121, †2279, †2373, †2414, †2516, †3347; - 
1700-50: †732, †1793, 2564, †2564, †2632, 
†2672, †2720, †2756, †2823; - 1750-1800: 
†2089, †2279 (flere), †2476; - 1800-50: †712, 
†1585, †2205.

STRAFFEREDSKABER
Gabestokke med halsjern. 1700’erne: 2633*, 
†2280 (1730), †589 (nævnt 1777);- efter 1800: 
†202 (nævnt 1842).

Andet, efter 1800: †202 (nævnt 1842, træhest).
FORTOVE

Brolagte. før 1850: 2205 (1837); - 1860’erne: 
86 (nu cementeret), 131, 162, 180, 220, 420, 
454, 489, 589, 732, 850, †871 (cementeret 
1911), 895, 1086, 1153, †2280; - 1870-90: 
†1117, 2122; - 1890-1900: 712, 1026, 1655, 
1717; - 1900-50: 202, 279, †359, 400 (cemen
teret), 756, 1219, 1611, †2245, 2414, †2516, 
†2476 (og cementeret), 2672, †2721; - efter 
1950: †3349, 3349.

Cementerede, efter 1850: 247 (o. 1861), †3349 
(1892), †2001 (1905), †2059 (1906), 946 
(1926), 2327 (1941, fliser).

Ubestemte, efter 1800: †3349 (nævnt 1801), 
811 (1862), †2327 (nævnt 1870), †2721 (1873, 
småsten), 2955 (1893-95).

KIRKEGÅRDSBYGNINGER
KIRKE LAD ER

middelalderlige: †2327, †2633, †3348; - 1400- 
1550: †112*, 680*, †1407, 1585*, 2564*, 
†2672, 3034*, †3034; - 1600-50: †435, †870, 
(†)895* (står som del af kirkegårdsmur, med 
blændinger); - 1660-65: †202, †359, †488, 
†1117, †1445, †1963, †2245, †323 (nedrevet
1663), †400 (nedrevet 1663), †1859 (nedrevet
1665); - 1665-90: †589, †1611, †621, †1348, 
†1499, †1655, †2000, †1686 (nedrevet 1666); - 
efter 1700: †1793 (nævnt 1715), †1153 (nævnt
1755), †162 (nævnt 1825), †2373(?) (nævnt
1825); - udaterede: †2720.

KIRKE STALDE 
1650-1700: †1299 (1665-66), †2059 (nævnt 
1670); - 1700’erne: †2059*; - 1800’erne: †526 
før 1879), †2059* (1892); - efter 1900: †112 
før 1913), 112 (1913), †1150 (1913), 2756 
(1917), †1377 (o. 1930); - udateret: †202.

MATERIALHUSE OG -RUM 
Fritliggende. 1700’erne: †3305 (nævnt 1710), 
†3038 (1739), 1348 (før 1787); - 1850-1900: 
†1311 (1855), †1086 (1864), †895 (1865), 
†3043 (1871), 1924 (o. 1880), 2090 (1880-90, 
oprindeligt sprøjtehus?); - efter 1900: †2327
(1902), †2373 (1906), 1117 (1932), 2059 
(1963), 2826 (1983); - (udaterede) †323, 
(†)1377.

I tidligere våbenhuse, efter 1650: 1456 (nævnt 
1686), †2759 (nævnt 1731), †902 (1736), †2333 
(1750-60); - efter 1850: 2004, †1074 (o. 1856), 
†470 (1861), †494 (1861), 1502* (nævnt 1862), 
†1930 (nævnt 1862), †775 (1862), †1411 
(1881), †1555 før 1966).

KALKHUSE 
(se også Kalkkuler under Kalk og mørtel un
der Byggematerialer).

Fritliggende. 1650-75: †323, †454, †131, 
†1299, †1381, †2373; - udaterede: †1859, 
†2280.

I tilbygninger. 1660-90: †165 (indrettet på



3508 SAGSREGISTER

loftet over våbenhuset), †1411, 1456; - efter 
1700: †2284, †2759 (1715), †3306 (nævnt 
1721), †2333 (1750-60), †2485 (1785); - efter 
1850: 2004, †1930 (nævnt 1862).

KEDELHUSE 
efter 1850: †3043 (o. 1883).

LIGKAPELLER 
Fritliggende. 1850-75: †2826 (1853, lighus), 
756* (1856); - 1875-1900: 220, 246, 279, 306,
346, 359, 400, 420, 434, 454, 732, †811, 
894*, 941, 960, 1086, 1182, 1240, 1298, 
1-1117, 1406, †1540, †1611, 1638, †1655*, 
1686, 1774, 1963, †2121, 2196, †2205, 2414, 
†2954, 3040; - 1900-25: 60, 86, 112, 131, 162, 
180, 202, 452, 562, 589, 680, 712, 870, 946, 
1026, 1046, †1072, 1150, 1153, 1293, 1377, 
1444, 1498, 1587, 1717, 1793*, 1924, 2059, 
†2245, 2280, 2511, 2516, 2564, 2720, 3417; - 
1925-50: 1219 (o. 1926), 2619 (1938), 2244 
(1943), 2001 (1948); - efter 1950: 3348 (1956), 
2632 (1965), 1655 (1967-68), 2955 (1981).

I tidligere våbenhuse, efter 1850: †2284, 
†1930 (nævnt 1883-84), 470 (o. 1897), 2485 (o. 
1900), 2377 (efter 1901, i kapel/våbenhus), 
2333 (o. 1902), 2759* (1917), 1126 (1932), 
2674 (1939), 1074 (o. 1958), 1555 (1966), 1411 
(1970), 775 (1979-80).

I andre tilbygninger, efter 1850: 664 (1885, i 
kapel), 2377 (efter 1901, i kapel/våbenhus), 
2828 (1969-70).

KIRKEGÅRDSKAPELLER 
efter 1900: 2942* (1928).

MAUSOLÆER 
Med relieffer, efter 1850: 1655* (1899-1900).

KREMATORIER 
efter 1900: 2944 (1934).

SPRØJTEHUSE 
efter 1850: 2000 (1860-70), †872 (før 1862, ind
rettet i sakristiet), 2090(?) (1880-89), 712 (o. 
1913).

VOGNHUSE 
efter 1650: †774 (1663), †3038 (1739).

SKOLER
1450-1550: 3039 (o. 1500, kombineret med 
præstebolig), †3037 (efter 1536, indrettet i 
tidligere kirkelade); - efter 1550: †3348 
(nævnt 1591), †3348 (nævnt 1779).

HOSPITALER
efter 1700: 278 (1743).

ANDET
Bindingsværk. 1600’erne: †1905 (nævnt 1620, 
salthus); - 1700’erne: †2095 (skriftehus? ved 
korgavlen), 60 (før 1798).

Ukendte materialer, efter 1800: †3349 (1806, 
beboelse for klokkeren).

KIRKESKIBE
NAVNGIVNE

1600-1800: 2040* (1659, orlogsskibet Trefol
digheden), †3311 (nævnt 1661-65, Frederich 
og Emanuell, 2870* (1750, orlogsskibet 
Norske Løve); - 1800’erne: 2080* (1800-30, 
orlogsfregatten Frederik VI), 2741* (1814, 
orlogsskibet Fredens Minde), 2602 (1850-51, 
linieskibet Christian VIII), 2603 (1863-64, 
barken De 6 Sødskende), 1441 (1873), brig
gen Fylla), 2514 (1895, fuldskibet Effeta); - 
1900’erne: 1283 (o. 1900, fuldskibet Georg), 
2622 (1904-05, barken Ada), 2444 (1907, 
barken Birgitte), 3187 (1907, barken Esben 
Snare, model af skoleskibet Viking), 444 
(1915, fregatten J.J. Benedichtsens Minde), 
2107 (skænket 1915, orlogsskibet Prinds 
Christian Frederik), 2272 (1924, fuldskibet 
Excelsior), 1109 (1926, orlogsfregatten Haa- 
bet), 2659 (1926, fregatten Håbet), 2360 (o. 
1927, barken Håbet), 942 (anskaffet 1929, or
logsfregatten Danmark), 1684 (anskaffet 
1933, orlogsfregatten Haabet), 2801* (1933?, 
skoleskibet København), 553 (ophængt 1937, 
barken Excelsa), 2234 (1943, fuldskibet Her
tuginden af Aalborg), 1397 (1945, skoleski
bet Georg Stage), 1175 (1948, skoleskibet 
Danmark), 1531 (1952, skoleskibet Dan
mark), 3400* (1955, orlogsskibet Øresund), 
888 (1956, barken Anna-Marie), 1953 (1971, 
skoleskibet København), 841 (1979, fregat
ten Jylland), 3439 (1991, barken Nordlyset);
- udaterede: 553 (barken Salvator), 1215* 
(barken Håbet), 1368 (fregatten Jylland), 
3300 (Haabet), 3419 (Haabet).

NAVNLØSE
1720: 2659*; - efter 1800: 2787 (1824), 2175
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(1870), 234 (1893); - 1900’erne: 1144, 1330 
(1906), 2199 (1914), 2315 (o. 1928), 272 
(1930-39), 863 (1933), 929 (1934, model af 
fregat fra 1860’erne), 2698 (1937), 1572 
(1946, spansk karavel); - udaterede: 1295, 
3343.

KIRKETYPER
CENTRALKIRKER

o. 1225: 3051; - 1882: 2511. 
HALLEKIRKER 

Toskibede. o. 1525: 1308.
Treskibede. o. 1525: 1241, 1250. 

HOSPITALSKIRKER 
(se også Institutionskapeller under Kapeller). 
1915: 3417 (kirkesal indrettet i sygehusfløj). 

KIRKER MED ÉT SIDESKIB 
o. 1450: (†)1247.

KIRKER, TOSKIBEDE 
Ved sekundært indbyggede hvælv. 1200-25: 
1548; - 1380-1400: 3356.

KIRKER, TRESKIBEDE 
1485-1500: 1809.

KLOSTERKIRKER 
indviet 1279: †3327; - indviet 1323: †2835. 

KORSKIRKER 
o. 1225: 3051; - efter 1650: †3305 (nævnt 1677), 
2827 (1872), 941 (1877). 

LANGHUSKIRKER 
o. 1300: †2835; - 1547: 1377. 

RUNDKIRKER 
1175-1200: (†)2517.

KLOKKEHUSE m.m.
(se også Tårne).

KLOKKEHUSE OG -STABLER 
Tømrede, middelalderlige: †86(?), †131(?), 
†220(?), †359(?); - før 1699: †2756; - 
1800’erne: †2245 (1817), 2955* (1895). 

KLOKKEKAMME 
1400’erne: †360(?), †2970*; - 1898: 1213. 

KLOKKEKVISTE 
nævnt 1620: †3109*; - 1931: 1684; - udaterede:
63, †350*.

KLOKKETÅRNE, FRITSTÅENDE 
1857: 2756*.

MESSEKLOKKESPIR 
o. 1450: †2970*; - nævnt 1663: †3361. 

TAGRYTTERE 
middelalderlige: †2851; - 1100’erne: †1088(?); - 

1400-1550: †360(?), †436(?), †1814, †1864; - 
efter 1600: †2851 (1625-36), †282 før 1725), 
†2851* (1725), 1439* (1873), †2511 (1882).

KLOKKER
middelalderlige: †339, 464*, †1487; - 1200’erne: 
703*; - 1300’erne: 554*, †1144, 1235*, 1331; - 
1350-75: 554*, †929 (1368), 1283* (1370); - 
1300-1500: †841; - 1400’erne: 2107* (eller 
ældre), †1847 (1400), 2603* (1400-25), 78* 
(1425), 1572* (1439), 2872* (o. 1450), 105 
(1455), 1990* (1466), 272* (1468), 583* 
(1469), †3403 (1480-1500), 355 (1489), 863* 
(1494); - 1400-1550: 2550*, 1847(?) (o. 1500);
- 1500’erne: 1175*; - 1500-25: †650, †1762, 
†2742 (1500), 216* (1501), †1487 (1501), 
3188* (1502), †1531 (1508), 2504* (1508), 
2176* (1518), 2360* (1518); - nævnt 1528: 
†124, †154, †176, †196, †216, †234, †272, 
†294, †319, †339, †390, †415, †428, †445, 
†464, †483, †511, †554 (to), †584 (to), †614, 
†650, †703, †726, †750, †766, †801, †841, 
†888, †929, †956, †975, †1006, †1064(?), 
†1175 (to), †1331(?), †1368, †1573 (to), †1632, 
†1651, †1709 (to), †1762 (to), †1786, †2272, 
†2316, †3003; - nævnt 1529: †1283; - nævnt 
1536: †2470; - 1547-53: †445, †650, †1064, 
1283, 1331*, 2235, 2315*; - 1561-62: 863*, 
†2360; - 1576-78: †339, †1573, †1889*; - 
1580’erne: 105, 801, †801, 1603*, 1631*, 
2403*, †2445, †3003; - 1590’erne: 176, 483*, 
750, 1208*, †1368, 2108*, 2403*, 2550*, 
†3326; - 1600-10: †390, 583, 888, †888, †929, 
†1175, 1208, 1398*, 1432*, 1631, 2176*, 
2234*, 2316*, †3190; - 1610-20: 79, †294, 
†319, 389, 956, 1235, 1368*, 1676*, 1709, 
†2360, 2872*; - 1620’erne: †154 (omstøbt 
1843), †415, 511, 613, 1398*, †2445, 2698*, 
3003*, †3404; - 1630’erne: 216, 415, †703, 
750, †956, †1042, 1144*, †1786, †2891; -
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1640’erne: 234, 511, 726, †841, †842, 1006, 
1531*, †1889 (to), †1916, †1953, †1990 (to), 
2080*, †2081, 2235*, 2272, †3190; - 
1650’erne: 124, †124 (omstøbt 1790), †319, 
650, †975*, 1283, 1603*, †1786, 2041*, 
†2081, 2604*; - 1660’erne: †176, †428, †465, 
†5U, †766, †801, †1487 (lille i kirken), †1632, 
†1651, †1676 (to), †3404; - 1672-77: 355*, 
750*, †766; - 1680-85: †483, 1650*, †1762, 
†3404; - 1690-95: †465, †2041, 2659*, 2788*, 
†2788; - 1700-10: 428*, 445, 1916*, 3188*; - 
1715-18: †726, †1889, 2041*; - 1724-26: 176, 
294, †766, 1109, 2944*; - 1730’erne: †339, 
483*, †614, †1110, 3189*; - 1740’erne: 272, 
†614, 888*, †1990*, 2176*, 2505*, †2505, 
†3190; - 1750’erne: 464, †554, †584, †703, 
†1433, †1709, 1953*, †2444 (lille, sejrværks- 
hammeren slog på den i kirken); - 1760- 
1800: 614* (1761), †1064* (omstøbt 1770), 
†3003 (nævnt 1772, to), 801 (1781), 2742 
(1782), 1109 (1784), 3402* (omstøbt 1786), 
1175* (1789), 1847* (omstøbt 1793)-, - 1800-10: 
†234, 766, †766, †976, 1676; - 1820-30: 339, 
†1487 (to), 1573, 2272, 3402*; - 1830’erne: 
124, 234, †956, 1368, 1709, 1762, 1786 (to), 
1889, 2081, 2627(?); - 1840’erne: 154, 339, 
726, 841, †1042 (to), 1082*, †2891 (ting
klokke); - 1850’erne: 196, 319 (to), 415, 650 
(omstøbt af ældre klokker), 1042, 2360; - 
1860’erne: 956, 975, 1006, 1064, †1487, 1531,

. 3003; - 1870’erne: †445, 703, 1441, 1650, 
1762, †1772, 3189; - 1880’erne: 196, 1144, 
1433, 2514; - 1890’erne: 154, 1215, 1889, 
1953, 2199, 2444; - 1900-10: 452, 929, 841, 
1114, 1150, 1295, 1990, 2622; - omstøbt 1915: 
975; - 1923-28: 389, 766, 2801, 2944; - 
1930’erne: 1064, 1684, 1920 (to), 3189; -
1949-54: 1150, †3301, 3343; - efter 1960: 319, 
445, 1441, 1487 (tre), 1772, 2470, 3301, 3402, 
3440 (to); - udaterede: †1110, 3419.

MESSE- ELLER KORKLOKKER 
efter 1550: †2349 (nævnt 1578, to), †919 (nævnt 

1598)-, 1640’erne: †1081, †1270, †1324, †1752, 
†2030, †2074, †2396, - 1660’erne: †174, †426, 
†1599, †3381, †3403; - efter 1700: †1564 
(1725, to), †1646 (nævnt 1729); - udateret: 
†1883.

Primklokker. 1600’erne: †2543 (nævnt 1645), 
†1171 (nævnt 1647), †1782 (nævnt 1647), 
†1599 (nævnt 1663), †1362 (nævnt 1684), 
†1564 (nævnt 1684, to).

URKLOKKER 
efter 1650: †3188 (nævnt 1673), †3188 (nævnt 

1721), †3404 (nævnt 1819).
KLOKKESPIL 

efter 1900: 2873 (1978), 2944 (1979).
GADEKLOKKER 

efter 1650: †2789 (før 1697), †2789 (omstøbt
1699), 2788 (omstøbt 1857).

KLOKKESTOLE 
middelalderlige?: 1176; - o. 1150: †2970* (ud
vendigt klokkeophæng?); - o. 1400: 
(†)1991*; - 1400-1550: 272, 511, (†)1866, 
(†)1890, 1953, 2235; - 1500-1700: 584; - 
1550-1600: 614* (med frakturindskrift), 
1604, 1677, 1786; - 1600’erne: 105, 124, 216, 
390, 445, 465, 651, 766, 1208, 1284, 2010, 
2041, †2177, †2360, 2505, 2550, 2699, †3405;
- 1600-1800: 154, 483, (†)2742; - 1700’erne: 
196, 234, 294, 929, 1331, 2108*, 2177*, 2316, 
2788, 3404*; - 1700’erne? 176; - 1800’erne: 
319, 339, 355, 415, 428, 555 (til tre klokker), 
703, 801, 956, 1042, 1235, 1433, 1531, 1573,
1603, 1762, 1890, 2081, 2272, 2445, 2660, 
(†)2742, †2891*, 3190; - efter 1900: 1772, 
2360, 2604, 2622, 2742, 2801, 2873; - udate
rede: 79, 727, 750, 863, 842, 888, 1006, 1065, 
1082, 1109, 1144, 1368, 1398, 1487, 1632, 
1651, 1709, 1848, 1916, 1991, 2404.

KLOKKEOPHÆNGNING I 
BJÆLKELAG 

1400’erne: (†)1968 (bjælker).
KLOKKEBOMME.

Slyngebomme. 1100’erne: (†)1776 (?); - 
1700’erne: 105 (1700-26), 428 (1709?), 445 
(1709?), 2107* (1734), 3189 (1759), 801 
(1781?); - 1800’erne: 766 (1802?), 1208 
(1838), 1082 (1849?); - 1900’erne: 703, 750, 
2801 (1925), 2944 (1928), 1006 (1936), 863 
(1938), 1331(1946), 445 (1966?), 511(1970), 
1772 (1972), 2081 (1977), 1175 (1982); - udate
rede: 355, 464, 863, 956, 1006, 1042, 1109, 
1144, 1208, 1235, 1368, 1433, 1573, 1603, 
1632, 1651, 1709, 1762, 1786, 1847, 1889,
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1953, 1990, 2041, †2176, 2272, 2360, 2404, 
2445, 2505, 2550, 2604, 2872, 2873, 3402. 

Vuggebomme. 1900’erne: 1920 (1934, jern- 
bomme), 650 (1938), 888 (1939), 2788
(1943), 1331 (1946), 703 (1948), 2081 (1948), 
2176* (1948), 726 (1950), 1283 (1951), 929 
(1953), 1175 (før 1982), 2235 (1990); - udatere
de: 483, (†)511, 801, 1531, 1632, 2041, 2316, 
2505, 2550, 2660, 2699*, 2742, 2788. 

KLOKKEREB 
Generelt, passim.
Jernlænker, efter 1650: †1368 (nævnt 1684), 

†3404 (1730, to).
KLOKKEREB SHULLER 

1375-1400: †1722, (†)3356; - 1400-1550: 90,
183, 249, 360, 403, 437, 436(?), 493, 566, 
734, 813, 901, 1814, 1864, (†)1866, 2529, 
2762(?), †3358, 851(?) (o. 1457); - efter 1600: 
†2851 (1625-36).

Med træforinger. o. 1400: 2484; - 1400-1550:
948, (†)2009, 2095, 2419, 2573; - efter 1650: 
†1331 (nævnt 1667), †2851 (1725-26). 

KLOKKE NAVNE 
1400’erne: 1572 (1439, Margrete).

KLOKKE STØBERGRAVE 
efter 1600: †3190 (1649), †3306 (1649), †3188 

(1702).

KLOSTRE
DOMINIKANERE

Grundlagt 1275: 2819, 2835. 
FRANCISKANERE

Grundlagt o. 1237: 3327.

KOR
KOR, GENERELT

passim.
KOR I TO ETAGER

1175-1200: †2519; - 1200’erne: †1554 (tilflugts
rum?).

KORAFSLUTNINGER, POLYGONALE
(se også Polygonale Apsider).
Tresidede. 1450-1500: †1796, 1809; - 1500-28: 
1615.

Femsidede. o. 1300: †2835.

KORBUER 
Rundbuede, passim.
Rundbuede, jævnbrede med kor. 1100’erne: 
132, 897.

Spidsbuede. 1150-1200: 734; - 1250-1400: 
564, 1776, 1927, 2004, †2525*; - 1400-1550:
1505, 2215, 2417, 2636, 2722, 851 (o. 1457). 

Spærstikformede. efter 1800: 473 (1867-68). 
Hesteskoformede. 1100’erne: 164.
Flankeret af forsænkede halvsøjler. 1180- 

1200: †349*.
KOROMGANGE 

1485-1500: 1809.
KORTÅRNE 

1200’erne: †1554(?).
LANGHUSKOR 

Samtidig med skib. 1300-25: †2835.
Senere tilføjede til skib. (se Korfornyelser 
under Ombygninger).

Bredere end skib. 1400-1550: †1796. 
KORPLANER AFVIGENDE FRA 
NORMEN
Bred korplan. 1100’erne: 1219.
Smal korplan. o. 1300: 2002, 2090; - 1350- 

1400: 2570.

KORSARME
o. 1225: 3090; - 1800’erne: 2828 (1869-72), 941 

(1887).

KORSGANGE
middelalderlige: †3332; - 1450-1500: †2846.

KORSKRANKER
MUREDE

1485-1500: 1812*.
KORGITRE

1400-50: †972(?); - eftermiddelalderlige: †578, 
†2304(?) (1593?); - 1600’erne: †920 (nævnt 
1625), (†)642*(?) (1625-50), †3162 (nævnt
1666), †1624 (nævnt 1669), †1481 (1686); - ef
ter 1700: †1061 (nævnt 1755), †2165 (nævnt 
1756), †1274* (nævnt 1758), †1892(?) (nævnt 
1758), †643 (nævnt 1772), †1392 (nævnt 1808),
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†1753 (nævnt 1823), †1914 (nævnt 1826), 
†2882 (1842), †1326 (nævnt 1848), †834 
(nævnt 1860); - udaterede: †1884, †2500.

Træ. 16-1700’erne: †698 (o. 1650), †2882
(1661), †2351 (1759), †3382 (1773), †3310 
(nævnt 1774, med malerier?); - 1800’erne: 
†1526, †1600 (nævnt 1849), 2865 (1872).

LØSE FIGURER FRA KORGITRE 
efter 1600: 642*(?) (1625-50), 698* (o. 1650), 
3423* (?, o. 1650), 3162* (1719).

KRUCIFIKSER
(se også Alterkalkskrucifikser under Alter

sølv, samt Kistekrucifikser under Kistepla
der og -beslag under Begravelser).

ALTERKRUCIFIKSER 
efter 1700: 2864* (1782, sølv); - 1800’erne: 
2651, 2344 (1853, galvanoplastisk kopi), 
1474* (1857), 1232 (1886); - o. 1900: 606 
(bronze), 1171.

ALTER- OG
PROCESSIONSKRUCIFIKSER

1100-1250: 2690* (bronze, forgyldt), 3157*; - 
1375-1400: 1944*; - 1450-1500: 474*, 499*; - 
1500-25: 409*, 265* (o. 1525).

ALTERTAVLEKRUCIFIKSER 
1575-1700: 406*, 2728* (1589), 2688* (1596), 
11472 (o. 1600), 229* (o. 1700); - 1850-1900: 
579 (guldbronzeret), (†)1918, (†)499 (o. 
1900); - udateret: 1596*.

KORBUEKRUCIFIKSER 
1200-75: 174*, 500*, †548, 578*, 608*, 763*, 
1040*, 2075*, 194* (o. 1275); - 1275-1300: 
333*, 1232*, 100* (o. 1300); - 1325-50: 462*;
- 1375-1450: 972*, 1272*, 1480*, 1672*, 
1986*, 3373*, 380* (o. 1450, på korstræ fra 
henimod 1300); - 1450-1500: 290*, 353, 
426*, 2652*; - o. 1500: 267*, 1139*, 2997*, 
3162*, 3423*; - 1500-25: 147*, 920* (med 
korstræ fra 1250-1300), 1001*, 1565*, 118* 
(o. 1525, med engle), 642* (1529); - 
1600’erne: 316* (1601), 698* (o. 1650, med 
profeter), †3310 (nævnt 1661), 213 (købt 
1667), 73* (stafferet 1670); - 1700’erne: 1391*, 
†834 (nævnt 1758), †232 (nævnt 1765); - efter 
1800: †745(?) (nævnt 1842); - udateret: †799.

Korbuebjælker. 1200-75: †548; - 1400-1550: 
†2268, †972 (1400-50), 1832* (o. 1500), †643 
(1529), †2225 (1529); - efter 1550: †2351 
(1585), †316 (1601), †290 (1602), †2304 
(1694), †1061(?) (nævnt 1755), †2164 (nævnt 
1756), †834 (nævnt 1758), †1140 (nævnt 1808), 
†745 (nævnt 1842); - udaterede: †232(?), †411, 
501, †578, 1723, †799, †883, †1205, †1233, 
†1430, †2500.

Med samtidigt korstræ. o. 1175: 2398*; - 
1250-1300: 1948*, 2304*, 2546* (korstræet 
ændret i senmiddelalderen), 1703* (o. 1250);
- 1300’erne: 2104*; - 1450-1500: 1832*, 
2268*, 2434*, 2163* (o. 1500); - 1500’erne: 
1754* (1500-25), 2227* (1529), 2350* (1580- 
1600).

KORBUEKRUCIFIKSER MED 
SIDEFIGURER
udateret: †723.
Maria og Johannes. 1250-75: 1525*; - o. 

1375: 2494* (Kristusfiguren muligvis lidt 
yngre); - 1475-1500: 883*, 1831*, 1103* (o. 
1500); - 1500-25: 1002*, 1325*, 1624*, 
1753*, 333* (o. 1525); - efter 1525: 2225* 
(1529), †834(?) (nævnt 1758).

LØSE FIGURER FRA 
KORBUEKRUCIFIKSER 
Engle. 1500-25: 411*; - efter 1800: 11567 

(nævnt 1832).
Johannes. 1200’erne: 1986*.
Maria og Johannes. o. 1250: 548*; - 1475- 

1550: 501*, 1230*(?).
KORSTRÆ ÆLDRE END 
KORBUEKRUCIFIKSER 

1250-1300: 920*, 380* (o. 1300); - 1500-25: 
(†)1566.

KRUCIFIKSER, LØSE 
1450-1500: †1481*, 2026* (fra Nådestol?), 
2165*; †1204* (o. 1450); - 1500-25: 608*, 
†610*, 1625*; - 1500-1700: 2399*, 1600 (o. 
1650), 2594* (1675-1700, elfenben); - 
1800’erne: 1061, 2594 (messing); - 18- 
1900’erne: 1620 (to ens af metal), †1364 
(nævnt 1808), †1430 (nævnt 1832), 2775* 
(1850-1900, gips), 914 (anskaffet 1854, efter 
model af Jerichau), †744 (o. 1860, galvano
plastisk afstøbning af arbejde af Jerichau
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1853), 424 (nævnt 1862, forgyldt jern), 1567* 
(1872, gips efter Jerichau), 2652 (1879), 1172 
(nyere), 914 (anskaffet 1907), 1360 (1924), 
2800* (1925, gips), 2800 (1926, gips), 2266 
(1935); - udateret: †1755(?).

LOFTER
TRÆLOFTER

Bræddelofter (brædder under bjælker).
1100-1250: †61, †88, †113, †132, (†)734, 
†1027, †1351, †1926, †2062, †2128, †2415; - 
1250-1350: †564, †1245, †1118, †2004, †2092;
- efter 1900: 2799 (1924-25).

Bjælkelofter (brædder over synlige bjæl
ker). middelalderlige: †1590; - 1100-1250: 
†113, †205, †349, †529, †1027, †1087, †1118, 
(†)1543*, †1588, †1656, †1688, †1719, †1720, 
†1775, †2329, †2375, †2481, †2634; - 1375- 
1400:1503, †1723, †1964, †2571; - 1400-1550: 
†350, (†)1088, †1808*, 2335, 2575, †3043, 
1377* (1547); - efter 1850: 2828 (1869-72),
941 (1887), 2197 (1896), 116 før 1900), 2620 
(1904), 2064 (1906), 1771* (1928), 1684 
(1931); - udateret: 2640.

Bjælkelofter (bræddernes placering ikke 
kendt). 1100-1250: †221, †248, †280, †306, 
†324, †360, †401, †421, †469, †490(?), †591, 
†681, †713, †734, †756, †812, †871, †897, 
†1048, †1118, †1155, †1183, †1221, †1300, 
†1408, †1446, †1501, †1612, †1639, (†)1656, 
†1775, †1906, †1926, †1964, †2062, †2128, 
†2246, †2329, †2375, (†)2415, †2480, †2634, 
†2674, †3355; - 1250-1400: †1119, †1448, 
†2004, †2526, †2759; - 1400-1550: 1379 
(1547).

Ændring fra bjælkeloft til bræddeloft.
1100’erne: †113; - 1300-50: †1118.

Bjælker indbygget i mur eller murkrone. 
1100-1250: †61, †113, †221, †306, †324, †360, 
†490, †529, †681, †734, †756, †897, †1027, 
11118 (østligste bjælke bevaret som anker
bjælke), †1221, †1408* (nogle bindbjælker 
bevaret), †1446*, †1501* (bjælkerne strakte 
sig helt gennem murlivet), (†)1543* (bjæl
kerne strakte sig helt gennem murlivet), 
†1588, †1612, †1639, (†)1656, †1688, †1719,

†1720, †1775, 11964, †2128, †2329, †2375, 
†2480; - 1350-1400: †1964; - 1400-1550: 
1088, †2575.

Bjælker indbygget i mur eller murkrone 
hvilende på indmuret rem. 1100’erne: †1087 
(rem i murlivet), †1183 (rem i indre mur
flugt); - 1350-1400: 1503 (rem i indre mur
flugt); - 1400-1550: †1590 (rem i indre mur
flugt), 1808* (rem i indre murflugt), †2575 
(rem i indre murflugt).

Bjælker hvilende på murkronen. 1100-1250: 
†61, †221, †248, †280, (†)401, †421, †469, 
†591, †681, †713, †812, (†)871, †897, †1048, 
†1155, †1183, †1300, †1351, †1408 (bjælker 
bevaret), 11906, †1926, †2062, †2246, †2375, 
(†)2415 (hvilede på rem), †2480, †2634, 
†2674, †3355; - 1250-1400: †1448, †1119, 
†2004, †2092 (hvilende på rem), †2526 (be
varet som ankerbjælker indtil 1925), †2759;
- efter 1500: 1379 (1547, bjælkemellemrum
mene lukkede med indstemmede skunk
brædder); - efter 1800: 2828 (1869-72). 

Hvælvede, efter 1850: 226 (1851), 1150 (1912), 
1918 (1934, puds på træforskalling), 2512* 
(1919-20).

Pudsede, passim.
KASSETTELOFTER 

efter 1900: 3417 (1915).
STUKLOFTER 

efter 1700: 2465 (1730), 986* (1769).

LÅSETØJ OG BESLAG
FRA ALTERBORDSPANELER 

1600-50: 1033* (1604-06).
FRA DØRE OG PORTALER

1100’erne: 1407 (slidse til låsepal); - 1400-1550: 
1304 (klinkefald), 2761 (1490-1500, rest aflå
sebeslag), (†)779 (0.1525?, klinkefald).

FRA DØRFLØJE 
Kasselåse. 1500-50: 927* (af træ); - 1550- 

1600: 338 (1587); - 1600’erne: 1759*, 2079; - 
1600-1800: 1915; - 1700’erne: 152, 1886 (med 
nøgleblik).

Låsebeslag, middelalderlige: 1758* (dekora
tive), 2502.

Låseblik. 1250-1350: 506*; - 1400-1550: 338,
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2358*; - 1550-1600: 152* (1598); - 1700’erne: 
839, 1916, 78 (1716), 839 (1780-1800), 481 (før 
1800).

Låsehuse af træ. 1400-1550: 1844, 2358*; - 
udateret: 2502*.

Låsetøj. 1400-1550: 1486*, 1207 (lås, nøgle
blik og nøgle), 1630 (nøgleblik og trælås); - 
1600’erne: 292 (med skudrigel), 338, 152* (o. 
1650), 1759* (o. 1650), 1602 (1695?), 1530 før
1700), 1887 (før 1700); - 1600-1800: 78, 1062, 
2358; - 1700’erne: 176, 582, 1234*, 2271 
(1717), 2469 (1730), 2174 (1734), 801 (før 
1800); - 1800’erne: 1082* (før 1849); - udate
ret: 2503 (lås og nøgleblik).

Låsetøj af træ. middelalderlige: 1431*; - 1475- 
1525: 270; - 1600’erne: 481; - udateret: 1760.

Dørhamre. 1600’erne: 346* (1666, af træ).
Dørringe og -beslag, middelalderlige: 1759*, 
1760, 2502*; - 1100-1250: 507* (formet som 
løvehoved), 1886*; - 1250-1350: 506* (for
met som to slanger), 887* (formet som lø
vehoved), malm); - 1400-1550: 176, 270, 
292, 338 (på ornamenteret jernplade), 552, 
927*, 1629*, 1630*, 1759*, 1844, †1845*, 
1952*, 2174, 2311, 2358*, 1330 (1489); - ef
termiddelalderlige: 2079, 2442*; - 1575-1600: 
123, 1396 (1578), 338 (1587), 152* (1598); - 
1600’erne: 1207 (1666); - 1700’erne: 152, 839, 
839 (1780-1800), 481* (før 1800); -1800’erne: 
955 (1862); - udateret: 414.

Bukkehornsbeslag. o. 1650: 152; - 1700’erne: 
1916.

Gangjern. middelalderlige: 1062, 1431 (to), 
1758*, 1988*; - 1250-1350: 505; - 1400-1550: 
592, 927 (to), 1486* (to), 1629*, 1759, 1844, 
1329 (1489?); - 1500’erne: 176, 318, 1886; - 
1575-1600: 123, 506 (1590), 2233 (før 1600?);
- 1500-1700: (†)1708, 481 (o. 1625), 1207
(1666); - 1700’erne: 1234 (håndsmedet); - 
1800’erne: 955 (før 1862), 427 (1865); - udate
rede: 508, 800.

FRA PRÆDIKESTOLSOPGANGE.
efter 1600: 1392 (1613).

FRA SKABE
middelalderlige: 1628* (lås og låseblik), 1628 
(dørring), 1628 (gangjern); - 1400-1550: 
1486* (gangjern), 1486* (lås), 1757* (gang

jern), 1757 (nøgleblik og lås), 2784* (1519, 
med håndgrebsringe og beslag); - 1500- 
1700: 1842 (lås).

FRA KISTER 
1400-1550: 2357*.

FRA STOLEVÆRK OG ANDRE 
MØBLER
Låseblik. 1450-1550: 838* (og gangjern), 
2311 (og gangjern); - efter 1550: 2440* 
(1556).

Låsetøj. efter 1600: 1281 (1630).
Dørringe. 1450-1550: 838*, 337* (1525); - ef

ter 1550: 2440* (1556).
Bladhængsler, efter 1600: 102 (1625). 
Bukkehornsbeslag. efter 1550: 887 (1579), 
102 (1625), (†)504 (o. 1630), 386* (1651), 
1841* (1717).

Gangjern. 1450-1550: 838* (og låseblik), 2311 
(og låseblik), 337* (1525).

MALERIER, LØSE
(se også Portrætter).

PÅ LÆRRED
1700’erne: 1530* (to), †3396; - efter 1800: 
1920* (1826?), 3377* (1838), 2470* (o. 1840, 
kopi af maleri fra 1600’erne), 313 (1842), 
2803* (o. 1850), 2199* (1855), (†)117* (1858), 
1169 (1888), 2391* før 1904, fejlagtigt da
teret til 1910 i teksten), 1321 (1916); - udate
ret: 473.

PÅ TRÆ
1600’erne: 3376* (1600-50), 2444* (1662); - 
18-1900’erne: 1990, 2107* (før 1856, dateret til 
o. 1875 i teksten), 1079 (1862).

PÅ UKENDT MATERIALE 
1700’erne: †2741, 3311* (o. 1700), †3152 (nævnt 
1721); - efter 1800: †2504 (1858), †928 (nævnt
1861), 864 (1889), 719 (1912).

MURBEHANDLING
FUGEBEHANDLINGER

1100-1250: 680, 1546, 2208*, 2633 (ryggede), 
3070; - 1250-1400: 1301 (rygfugning), 1446,
2003, 2091, 2565, 2758 (studsfuger ridsede), 
2758 (lejefuger indtrykkede i overkanten),
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1612 (o. 1290, pakket med teglbrokker), 
1450 (o. 1400), 1967 (o. 1400, fint ridsede); - 
1400-1550: 360 (med teglbrokker), 1554 
(midtridsede), 1557, 1809 (rygfugning), 
2213*, 2334, 2635 (ryggede), 2674, 850 (o. 
1457), 2762 (o. 1530). Øvrige passim.

KVADERRIDSNINGER 
1100-1250: 60, 87, 162, 180, 203, 306, 359, 
489, 527, 680, 756, 946, 961, 1027, 1047, 
1072*, 1154*, 1183, 1219*, 1445*, 1639 (både 
ud- og indvendig), 1719, 1860, 1925, 2124, 
2245, 2280, (†)2286, 2956; - 1300’erne: 1906 
(indvendig), 2209*; - 1400-1550: 894.

MURVÆRK, FARVELAGT 
1100-1250: 1546, †2673 (bemalet gesims), 
†3135; - o. 1300: 2003* (bemalet gesims); - 
eftermiddelalderlige: †716*; - 1700’erne: †2486.
SKIFTEGANGE 
Generelt, passim.

Uregelmæssige. o. 1200:1544 (overtallige lø
bere); - 1250-1400: 1119* (rulskifte), 1121 
(standerskifte), 1121 (rulskifte), 1244 (bin
derskifter, røde og sortbrændte sten).

MØNTER
59, 277, 399, 358, 433, 487, 525, 587, 561, 
711, 731, 869, 1045, 1085, 1151, 1181, 1443, 
1538, 1583, 1637, 1653, 1685, 1710, 1715, 
1857, 1923, 1961, 1998, 2087, 2118, 2120, 
2201, 2277, 2325, 2372, 2475, 2563, 2631, 
2720, 2755, 2946, 3304, 3328, 3346.

NICHER
(se også Alterbordsnicher under Alterborde, 

-podier og -skranker, samt Sidealterborde 
og -nicher).

1150-1250: 1546, 2481, †2481, 3349 (spærstik- 
formet afdækning), 3355, 3356, †3096 (efter 
1225); - 1300’erne: 1451, 2482; - 1400-1550: 
†1188, 1555, 1689, 1812, 2130, 2331, 2335; 
2639, †2723(?), 3360, 3361; - efter 1800: 
†3112* (1822, omkring korets degnestol, ny
klassicistisk med søjler).

GEMMENICHER
1100-1250: 529, 1155, 1220, 1688*, 2958, 591;
- 1250-1400:182, 280, 530, 1119, 1123, 1303, 
2007, 2091, †2839*, 3104; - 1400-1550: 115, 
164, 249, 281, 326 (i sakristi), 360, 363, 471, 
530, 627, 683, 715, 779, 873, 902, 948, †1050 
(senere ændret til vindue), 1123, 1125, 1586 
(afdækket med spærstik), 1615, 1932, 2008,
2283, 2132, 2215* 2287, 2330, 2335, 2572, 
2417*, 851 (o. 1457), 2762 (o. 1530); - 
1800’erne: 2066; - udateret: 1862.

SKABSNICHER 
1400-1550: 627, 902(?), 1456, †1591, 1615, 
1725, 1814, 1864, 2760*; - efter 1800: †3106(?) 
(før 1820).

UDVENDIGE NICHER 
1150-1200: 88; - o. 1500: 114* (i toptinde); - 
1520-40: 627.

VIEVANDSNICHER 
1100’erne: 280; - 1200-1250: 1551*(?), 
†3096(?); 1400’erne: 1250(?), 1304(?), †2968.

OMBYGNINGER
FORHØJELSER 

Kor. 1300’erne: 1408; - 1400-1550:1929, 2579. 
Kapeller. 1450-1500: 2216.
Tårne. - 1450-1550: 1726, 2210.
Våbenhuse. 1300-1500: 1964; - 1400-1550: 
1720*, 2004, 2579.

FORLÆNGELSER 
Østforlængelser af kor. 1200’erne: 491, 
(†)2207; - 1350-1400: 248, 2674; - 1400-1550: 
307, 963, 1049, 2213, 2417, 2635, 2721. 

Østforlængelser af skib. 1450-1500: 2417; - 
efter 1600: 250 (1604), 422 (1847). 

Vestforlængelser af skib. 1200-1400: 469, 
1118, †1300, 1446, 1719, 1906, 2757, 
†2947(?), 1612 (o. 1290); - 1400-1550: 62 (un
derdel af aldrig fuldført tårn), 164, 248, 306, 
456 (underdel af nedrevet tårn), 776, 1223, 
11795, 2063, 2378, 2637*, 2722, 2760.

KORFORNYELSER 
Langhuskor. 1375-1400: 280, (†)1301; - 1400- 

1550: 114, 325, 361, 401, 435, 626, 714, 778, 
812, 984, 1123, 1454, 1504, 1590, 1615, 1658, 
11796 (bredere end skib), 1864, 1908, 2286,
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2334, 2417, 1090 (1529), 2762 (o. 1530); - 
efter 1550: †2529 (før 1575, projekteret), 1692 
(o. 1625, østgavl fra ældre kor inkorporeret);
- efter 1850: 1642 (1855-56), 2530 (1925); - 
udateret: †1687* (oprindelig østgavl bevaret). 

Andre. o. 1225: 3349; - efter 1550: †2529 (før 
1575), 2090 (1834).

NYBYGNING PÅ EN ÆLDRE KIRKES 
PLADS 
o. 1490: 1794*.

OMMURINGER.
Korgavle. 1200’erne: 455.
Langmure i skib. før 1400: 2524.
Hvælv. 1550’erne: 2579, 1162 (1594?); - efter 

1850: 2640 (1863), 2581 (1868), 2725 (1868). 
RUNDKIRKER ÆNDRET TIL 
LANGHUS 

1200-50: 2522.
SAMMENBYGNING AF TO 
SIDESTILLEDE GAVLE 
o. 1525: 1308*.

TILFØJELSER AF SIDESKIBE 
middelalderlige: †3334(?); - 1400-1550: (†)1247, 
(†)1307, †2843, †2845 (korsgang ombygget 
til sideskib o. 1636).

UDVIDELSER 
Korbuer. 1350-1500: 1927, 2247.
Vinduer. 1200’erne: 624, 713, 962, 1546*,
1720, 1861* (cirkelvindue ommuret med 
tegl), 2128; - 1400-1600: 2012. 

UDVIDELSER I BREDDEN 
Skib. 1250-1350: 1244, 2757; - 1485-1500: 
1800.

ANDRE OMBYGNINGER
1175-1200: 2968 (af galleriet mod vest).

OPVARMNING
KAMINER

1350-1450: †1453; - o. 1500: †3043; - 
1500’erne: 470*, †2576, 1381* (1578). 

KAKKELOVNE 
1700’erne: †3366 (nævnt 1724), †855 (1741), 
†2858 (1799); - 1860-75: †116, †780, †1164, 
†2068; - 1875-1900: †64, †137, †166, †185, 
†251, †283, †310, †328, †364, †403, †423, 
†439, †459, †473, †497, †533, †567, †595,

†631, †685, †717, †738, †815, †876, †905, 
†951, †966, †1031, †1052, †1077, †1094, 
†1128, †1190, †1214, †1224, †1254, †1312, 
†1356, †1383, †1414, †1464, †1508, †1560, 
†1595, †1617, †1643, †1662, †1695, †1730, 
†1868, †1912, †1935, †1974, †2013, †2096, 
†2138, †2197, †2219, †2252, †2290, †2338, 
†2382, †2488, †2512, †2533, †2582, †2642, 
†2680, †2726, †2764, †2974*, †3366; - 
1900-10: †473, †815, †1294, †1779, †2068, 
†2466, †2620; - 1924-25: †2800; - før 1940: 
†989.

KALORIFERER 
1880-1900: †631, †1052, †1819, †2422, †2974, 
†2339; - 1900-1915: †251, †283, †423, †905, 
†1695, †1730, †2096, †2138, †2488, †2582, 
†3366; - o. 1915-25: †439, †497, †595, †1031, 
†1128, †1356, †1464, †1508, †1595, †1779, 
†1868, †2013, †2219, †2252, †2290, †2726; - 
1925-40: †137, †738, †780, †1312, †2764; - 
efter 1940: †815 (fornyet 1940), †989 (1940, 
først nedtaget 1973), †1935 (1943), †1383 (før 
1947), †567 (før 1950), †876 (før 1963).

CENTRALVARME 
1850-1900: 2830 (1869-72, damp), †3136 
(1883, damp, med †kedelhus på kirkegår
den), 1214 (1898, damp); - efter 1900: †2382 
(1909), †1560 (1918, damp), 966 (1923-24, 
damp), †1190 (1924, damp), 1164 (1925), 
†2533 (1925, damp), †905 (1930, damp), 780 
(1933, damp), †2974 (o. 1935, rør- og væg
ovne), 473 (1937), †533 (1937, damp), 685 
(1939, damp), †1413 (o. 1942, damp); 1508 
(1960, damp), 2013 (1964-66), 2642 (1965- 
67), 1935 (1966).

ELVARME 
1930-40: 166, 1868, 2252, †2382; - 1940-50: 
310, 328, 595, 1128, 1383, 1662, 2138, 2422;
- 1950’erne: 137, 251, 364, 473, 567, 717, 
815, 1077, 1312, 1779, 1356, 2068, 2339, 
†2488, 2582, 3366.

ANDRE OVNE 
efter 1900: †2764 (1914, til petroleum), †2068 

(1917, ribbeovn).
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ORGLER
(se også Orgelpulpiturer under Pulpiturer og 

gallerier).
1600’erne: †3180 (før 1614), †2886 (anskaffet 
1627-45), †3180 (anskaffet 1639), †1990 (1680- 
1700, ombygget o. 1755 og o. 1810); - 
1700’erne: †2887* (1726, en pibe bevaret); - 
1800’erne: 2469* (o. 1800, ombygget o.
1867), †271 (anskaffet 1802), †3393* (1804, ses 
på tegning fra 1855), †1487 (anskaffet 1832), 
†840 (1838), †862 (skænket 1838?), †649 
(skænket 1839), †1990 (nævnt 1846), †3181* 
(1848, ombygget 1905), 1063* (o. 1850), 
1988* (o. 1850), 388 (o. 1852), 271 (1854, 
ombygget 1915), 427 (1861), (†)444 (1861), 
464 (1861), †928 (anskaffet 1863), †2314 (1866, 
facade genanvendt 1983), 339 (1868), †2825
(1868), †292 (1870), 176 (o. 1872), 318 (1872), 
†2866 (1872), †1487 (1873), †748 (anskaffet 
1879), †3394 (1880, ombygget 1909 og 
1945), 354 (1884), 2739 (1884, ombygget 
1987), 974 (1891), †2359 (1894), 955 (1895- 
1900), 2943 (1896, ombygget 1951), 3002 
(1896), †2199 (1897), 942 (1898), 1396 (1898), 
†2233* (o. 1899)-, - 1900-1910: 102, 552 (om
bygget), †612, 862, 1215, †1441, †1572, 
†2079* (ombygget 1925), †2107, 2174, 
†2442, †2601, †2697; - 1910-20: †196, †216, 
482, †552 (eller harmonium?), 649, †703, 
†801, †1042, †1082, †1174, †1650, 2271 (om
bygget 1966), †2658, 2786, 3419; - 1920-30: 
†233, 508, †726, †U08, †1207 (ombygget 
1939), 1282, 1630, †1708, 1845, †2403*, 
†3182*; - 1930-40: 582, 801, 1143, 1675, 
1785, †2548, †2867 (ombygget 1938), †2943;
- 1940-45: †748, 765, 840, 1005, 1761, †1920, 
†2503, 2513 (ombygget 1991), 2784 (ombyg
get 1989); - 1945-50: 292, 612 (ombygget 
1970), 928, 1062, 1530, 1888, 2233*; -
1950-60: 339, 464, 1330, 2079, 2106, 2403* 
(ombygget 1977), 2548, 2601, 2622, 3179* 
(ombygget 1983 og 1992); - 1960-70: 153, 
216 (ombygget 1978), 233, 702, 1042, 1082,
1174, 1432, 1487, 1572, 1602, 1708, 1772, 
1952, 2039, 2199, 2442, 2658, 2697*, 2866, 
3393*; - 1970-80: 123, 176, 196, 271, 318, 
414, 444, 649, 726, 862, 887, 974, 1108, 1114,

1150, 1295, 1367, 1441, 1486, 1649, 1760, 
1920, 2174, 2359 (ombygget 1989), 2503, 
3002, 3301; - 1980-90: 748, 801, 1207, 1234, 
1396, 2271, 2314* (med facade fra 1866), 
3301; - efter 1990: 2866 (1990, flytbart koror
gel), 3393* (1994).

HARMONIER 
1840-90: †2314 (1846), †1005 (1859), †974
(1860), †1367 (skænket 1862), †1063 (o. 1870), 
†956 (1874), †1082 (lånt 1876), 11441 (1877), 
1150 (nævnt 1878), †1330 (1881-97), †1630 
(skænket 1889), †1675 (1889); - 1890-1900: 
†233, †509, †582, †726, †1282, †1441, †1530, 
†1708, †1761, †2175, †2199, †2503, †2514; - 
1900-10: 1123, †414, †482, †552, †765, †888, 
†974, 1005, †1143, †1208, †1295, †1603, 
†1650, †1785, †1888, †2039, †2403, †2548, 
†2622, †2786; - 1910-30: 414, †552 (eller or
gel?), †1234, †1330, †1367, †1432, †1952, 
2800; - efter 1930: †1684 (1931), †1920 før 
1944), 887 (o. 1955, pedalharmonium), 78 
(1972), †1114 (nævnt 1974), †1150 (nævnt 
1979), 1684 (anskaffet 1981); - udaterede: 2800.

ORGELFACADER 
1700-1850: 1988* (o. 1755), 3394* (1799, teg
net udkast til ikke udført facade); - efter 
1865: †3182* (1871).

PENGEBEHOLDERE
PENGEBLOKKE

middelalderlige: 551*, 581*; - 1450-1550: 887*;
- 1500’erne: 1281*; - eftermiddelalderlige: 122, 
748, 1785, 2174*; - 1500-1700: 581*, 1142, 
1206, 1843*, 1951*, 2035*; - 1600’erne: 175,
195, 270, 317*, 317*, 413, 648, 702, 1173, 
1675*, 3001*, †2885 (nævnt 1623), †1329 
(nævnt 1647, to), †480 (anskaffet 1662), †3177 
(nævnt 1679), †3177 (1699); - 1600’erne?: 443, 
504; - 1600-1800: 427, 1887*, 2079*; - 
1700’erne: 764, 1396* (1703), 102 (1712), 
†3390 (nævnt 1728), †1628 (nævnt 1729), 233 
(1776), 2036* (1794); - 1700-1900: 388, 1062, 
1081, 1708*, 2106; - 1800’erne: 292, 337, 839, 
1367, 2600; - 1800-50:1151, 463, 1431, 1602, 
1757, 1920*, †2402; - 1850-1900: 76, 354, 
927, †927, 955, 1042, †1108, 1486, 1571,

Danmarks Kirker, Holbæk amt 235
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1628, †2232, 2270, 2312, 2356, 2357; - 18- 
1900’eme: 611; - efter 1900: 215, 1142*, 1150, 
1329, 1530, 1757, 2657, 2738.

PENGEBØSSER 
Blik. 1700’erne: †3178 (1701), †3178 (1729); - 

1800’erne: 318*, †443, 2232, 2784 (jernblik), 
3425*; - 1800-50: 464 (to), 2866* (o. 1832, 
jernblik); - 1850-1900: †427 (to fattigbøsser), 
505(?), 648, 702 (jernblik), 1042*, †1988, 
†2079, †2312, 3391; - 18-1900’erne: 2271*; - 
efter 1900: †748, 1114(?), 2622.

Kobber. 1750-1800: 3390* (1759); - 1800’erne: 
955, †1082 (1862).

Messing. 1700’erne: †3178 (1711); - 1800-50: 
388, 413, 862, 1649*; - 1850-1900: 78, 122, 
152, 176, 233 (to), 271, 337, 427, 480, 726, 
748, †765, 800, 839, †1530, †1602, 1843, 
1887*, 2358, †2502, 2548, 2657* (klokkefor- 
met), 3001, †3178; - 1850-1900?: 612; - 18- 
1900’erne: 974, 1234* (to), 1571, 1675, 1708, 
1952, 2600, 2738, 2784 (to), 1486, 2036*, 
2469*; - efter 1900: 216, 292 (to), 443, 463 
(to), 765, 887, 1005, 1206, 1234*, 1295 (to), 
1329, 1684, †1785, 1843, 1988, 2079*, 2174, 
2441*, 2502, 2600, 2800, 2866, 3391; - udate
rede: 1530, 2199.

Træ. efter 1900: 1367, 1431, 1530, 2232, 2600. 
Zink. efter 1900: 2800 (1925).
Ukendte materialer. 1700’erne: †3178 (1719), 
†3178 (1780), †3178 (1786); - 1800’erne: 292, 
1108 (metal), 2696; - 1800-50: 927 (metal), 
†1173, †2036, †2441, †2502 (metal); - efter 
1900: †887 (indsamlingsbøsse), †1142, 2402. 

Søjler til at anbringe pengebøssen på. efter 
1850: 3178* (1872).

PENGESKRIN 
efter 1650: 3178* (nævnt 1665), †3179 (1841).

PENGETAVLER 
1500-1600: 2271* (1500-10), †505 (o. 1600); - 
1600-1650: 3391* (1625-50), †2358 (1646), 
†1329 (nævnt 1647, to); - 1650-1700: †1206 
(1661, tre), †1649 (1662, to), 1628* (1663, 
to), †1082 (nævnt 1664, to), †3177 (nævnt 
1665), 1396* (1680), 505 (1693), 2402* 
(1694), †1396 (1695), 1281* (1697), 1281* (ef
ter 1697); - 1600-1800: 1629 (to), 3425*; - 
1600-1900: 388; - o. 1700: †2441; - 1700’erne:

152*, †839; - 1700-50: †102, 505, 552 (to), 
1396, 2232*, 2469* (to), †2784, †3177, †3391, 
3392*; - 1750-1800: 388, †2313, †2738; - 
1700-1900: 271, †748 (tre); - 1800’erne: 413, 
800, 862, 1281 (tre), 2106, 2271, 3425; - 
1800-1850: 122, 388, 413, †427, †464 (to), 
†481, †765, †955, †1042 (tre), †1082, †1108 
(tre), 1367*, 1431, †1952*, †2502, †2548, 
†2600, †2696, 2885 (tre), †3177; - 1850-1900: 
†78, 1122, †1173, †1486, †1530, †1571, †1675 
(tre), †1888; - 18-1900’erne: 2313; - efter 1900: 
†1062 (nævnt 1904); †2079 (før 1918).

KLINGPUNGE 
1700-1900: 3179*, †2885 (1726, tre), †3179 
(nævnt 1729); - 1800’erne: 2600, 2738 (to), 
2784 (med specifikation), †2739 (nævnt
1851), †2174 (nævnt 1862), 2657* (1876).

KOLLEKTBÆKKENER 
efter 1750: †3391 (nævnt 1763).

PISCINAE
middelalderlige: 1092 (gulvflise med piscina- 
kumme), †1462 (gulvpiscina?); - 1250-1350: 
875* (gulvflise med piscinakumme), 2062* 
(i hjørnepille); - 1400’erne: 1812* (niche, 
med udvendigt afløb), 1864* (niche, med 
udvendigt afløb).

PORTRÆTTER
(se også Figursten under Gravsten under 

Gravminder).
PÅ EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Malede. 1500’erne: 3192 (1578), †2706 (o. 
1579?), 2895* (1594); - 1600’erne: 2902*, 
†1677 (1615), 3194* (1621), 2898* (1625-50), 
2180* (1628), †2362 (1643), 2898* (1648), 
2898* (o. 1649), 2900* (o. 1649), 2404* 
(1653), 930* (1655, bemalet kalksten), 1891* 
(1660), 3194* (1661), 1891* (1666), 2923* 
(1672), †1678 (o. 1682), 1284* (o. 1694); - 
1700’erne: 1573* (1714), 392 (1760-1770, ryt
terportræt).

Relieffer. 1800’erne: 1009 (to).
KALKMALEDE

1510-20: 258*; - o. 1600: 1518.
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PÅ KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
Buster. 1900: 2927.
Relieffer, efter 1700: 299* (o. 1789), 1370 (o. 

1798, barnehoved), 394* (1847-49, i antik 
påklædning).

PÅ KISTEBESLAG 
Relieffer. 1694: 518*.

KONGEPORTRÆTTER 
På ukendt materiale, nævnt 1898: †292, †319.

MALERIER, LØSE 
På træ. efter 1600: 514* (1607-30, helfigur- 
sportrætter), 509* (o. 1675), 2786* (1789, 
helfigursportrætter), 840 (1895).

På lærred. 1650-1700: 2470*; - 1800-25:1234. 
På kobber. o. 1775: 509*.

PÅ STOLE GAVLE 
Efter gængse forlæg. 1555: 2170*.

RELIEFFER, LØSE 
1800’erne: 1368.

SELVPORTRÆTTER 
1510-20: 258*(?).

ANDET
Malede. 1500’erne: 1317* (1550-75, adelspor- 
trætter malet på alterbordsforside), 836* 
(1594, sognepræst på prædikestol).

PRÆDIKESTOLE
PRÆDIKESTOLSTYPER 

Lektorieprædikestole. 1575-1600: 2228*(?), 
(†)2547* 610*(?) (1584), 2076*(?) (1584), 
2268*(?) (1584), †463 (1586), †2778(?) 
(1595?), 747*(?) (1597), 174 (o. 1600); - 
1600-25: 1784*, 2354*(?) før 1604), †3165 
(1611); - udateret: †2168(?).

Kalundborgtype. 1600-25: 1364*. 
Udvendige. 1485-1500: †1810*.

PRÆDIKESTOLE, GENERELT 
Murede. o. 1250: 2653*; - 1400-1550: 2636; - 

efter 1850: 1214 (1898).
Snedker- og billedskærerarbejder. 1485- 
1500: †1810; - 1570-1600: 1600* (underbalda
kin fra 1700’erne), †2106, 2399*, 2547*, 
2997* (1571), 463* (1586), †442 (1587), 1274*
(1588), 1326* (1588), 834* (1591), 1233 (o. 
1595), 2435* (1596), 291* (1599), 174 (o. 
1600), 1884* (o. 1600); - 1600’erne: 1274*; -

1600-25: 194*, †317, 353 (med nyere tilføjel
ser), 1172*, 1364*, 1567*, 2352* (tilføjelser 
og ombygninger 1621 og 1650), †2468, 
†3164; - 1630’erne: (†)120* (fornyet 1900), 
3382*; - 1645-60: 549*, 953*, †2468; - 
1675-90: 1002*, 1061*, †1484; - 1750’erne: 
†1756, †1914; - 1820-50: 427, †1081, †1915*, 
2105, †2627; - 1860-75: 442*, 764, †764, 
1081, 1441, †2825, 2865, 3163*; - 1880-1900: 
†2199, 2512; - 1900-25: 1114, 1150, 1295, 
1756*, 2622, 2800*, 3419; - 1925-40: 942, 
1684, 1771*, 1920; - 1970’erne: 440, 2198*, 
3300; - udateret: †799.

Med malerier, før 1600: 834* (1594); - 
1600-25: 1364*, 1173 (1605), 2502* (efter 
1605), 1392* (1613), 1950* (1616), 1326*
(1620); - 1650-75: †3310 før 1661); - 
1700’erne: 2077* (1708), 1205* (1789); - 
1800’erne: 477* (1842), 1648 (o. 1850), 1627* 
(1850-60), 764 (1865), 2032* (1896); - efter 
1900: 2512 (1903), 463* (1919?), 2399*
(1965).

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE 
HIMLE
Snedker- og billedskærerarbejder. 1580- 
1600: 610*, 745*, 859*, 1672*, 1987*, 2076*, 
2228*, 2268*, 2595*; - 1600-25: 213* (samti
dig underbaldakin), 232*, 477*, 723*, 922*, 
1041, 1140, 1205*, 1430*, 1626*, 1647*, 
1704*, 1784* (himlen på våbenhusloftet), 
1949*, 2031* (himlen nedtaget), 2694*, 
2735*; - 1625-40: 267*, 643, 884*, 972*, 
1104*, 1481*; - 1640-60: 381*, 411*, 1834*, 
2165*, 2306*, †2883; - efter 1675:100* (1679, 
samtidig underbaldakin), (†)3163* (1830), 
1755* (1839).

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE 
OPGANGE
Snedker- og billedskærerarbejder, efter 
1800: 316* (1803-30), 799* (1872).

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE 
HIMLE OG OPGANGE
Snedker- og billedskærerarbejder, før 1600: 
2653* (1597), 581* (o. 1600); - efter 1600: 
2776* (1600-20, samt dørparti), 2500*
(1605), 1392* (1613), 502* (1617, med dele af 
samtidig underbaldakin), 1526* (1625-35),

235*
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700* (1651), 335* (1657), 74 (1660), 147
(1676), 2468* (1730).

PRÆDIKESTOLSHIMLE
1570-90: 2105, (†)463 (1586), †1274 (1588); - 
o. 1600: (†)174, 2998*; - 1600-25: 550, 
(†)1364* †2353 (1604?); - 1640-55: 954 (før 
1648), 2435* (1654); - 1670’erne: (†)1003*
(1677), †1061 (1679); - 1700’erne: †3165 
(nævnt 1706), †1884 (nævnt 1758), 837 (1795- 
1800); - 1800’erne: 1884 (o. 1820), †1915 
(nævnt 1829), †764 (nævnt 1843), 2399* 
(1845), †799 (nævnt 1865), †1569 (før 1871), 
1569* (1871-72), 354 (1876), 2353 (1878), 
†2825 (1879?), †2865 (nævnt 1880).

PRÆDIKE STOLS OPGANGE
(se også Låsetøj og beslag).
1570-90: 2105; - 1600-50: 860* (genanvendte 
ældre paneler); - 1600-25: 1326*, 1392*, 
†2353, (†)2736 (opgangspanel med dørfløj);
- 1800-1900: 954, 1648*, †1784, †2696; - 
1820-50: 477*, †1915, †1949*, †2436; - 
1850-75: 463*, †747, †1003, 1275*, †1483, 
†1601; - 1875-1900: 101 (med smedejernsge- 
lænder), 1140, 1706*, 2598, 2997, 3382*; - 
1900’erne: 194, 213, 232, 550, 611*, 723*, 
923*, 1567*, 1626*, 1672*, 2270, 2307* 
(med oprindelig mægler 1648-58); - 
1900-25: †2032, 2229*, †2547*; - 1925-50: 
268*, 411*, 1949, 1987, 2077, 2436*, 2696*, 
2736, 2865; - 1950-75: 291, 747*, 837, 972,
1041, 1061, 1172, 1205*, 1233, †1233, 1364, 
1481, 1600*, 1755, 1884, 2032; - 1975-90:
1002, 2547; - udateret: 1104*, 1430*, 2399.

Med figurer, efter 1600: 502 (1617).
Gavle med figurer. 1600’erne: 885* (oprinde
lig fra stolestader?).

Med malerier, efter 1600: (†)645* (1624), 
†1003 (nævnt 1758).

Prædikestolsdøre. før 1600: 835* (1591); - 
1600’erne: †382 (1643), 1836* (1647), †1172
(1668), †1601 (anskaffet 1668); - efter 1700: 
†3383 (1737), †3310 (nævnt 1797), †2032* 
(nævnt 1895).

PRÆDIKE STOLS OPGANGE MED 
BROFAG

Snedker- og billedskærerarbejder. o. 1600: 
2167*, †2229*.

Med malerier. o. 1600: (†)2167*; - 1650-1750: 
2167*.

PRÆDIKESTOLSFELTER, LØSE 
1625-50: 3002*.

PRÆDIKESTOLSRYGSKJOLDE
1600-50: (†)1569* (1621), 1527* (1625-35), 954
(1648).

BÆRESTOLPER 
middelalderlige?: 1365* (granit); - 1400-1550: 
1274*; - efter 1550: 1326* (1588), †1365 
(1600-25?), †1172 (nævnt 1755, Mosesfigur).

LÆSEPULTE 
efter 1750: †1484(?) (nævnt 1759), †3383 (nævnt 

1805), 3383 (1880); - udateret: 102.
Bogpulte, efter 1800: †2883 (1842, at hægte på 
siderne af prædikestolen).

TIMEGLAS 
1660’erne: †268, †442, †102, †1601, †1950, 
†3310; - 1670’erne: †149 (1671); - efter 1700: 
†1648 (nævnt 1729), †3384 (1741), †3166 
(nævnt 1746), †1627 (nævnt 1758), †2778 
(nævnt 1820), †1569 (nævnt 1862).

PULPITURER OG GALLERIER
HERSKABSPULPITURER OG 
-GALLERIER
Murede. 1100’erne: †182(?), †206(?), †349(?), 
†622*(?), †897*, †983(?) (muligvis kun tøm
ret), †1543(?) (muligvis kun tømret), 1544, 
†1861 (muligvis kun tømret), †2481, 
(†)2962*, 2968* (ombygning af ældre gal
leri).

Snedker- og billedskærerarbejder. 1600’er
ne: †647(?) (1632), †3171 (1646); - 1700’erne: 
†3170 (1723), †151 (o. 1750), †701 (1751), †862
(1754), †927 (nævnt 1755), †973 (nævnt 1758), 
†1004 (nævnt 1758), †1281* (1771), †928 
(nævnt 1788), (†)504 (o. 1800); - efter 1800: 
†76* (1800-25), †102* (1816, ikke udført), 
†1842 (nævnt 1818), †102* (1831, ikke ud
ført), †1485* (1832?), †1485 (1857), †764 
(nævnt 1861).

PULPITURER 
efter 1600: †3170 (nævnt mange gange mellem 

1620-1752, flere forskellige pulpiturer), 
(†)2740 (o. 1725).
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Murede, efter 1850: 2725* (o. 1868), †2581
(1869).

Snedker- og billedskærerarbejder. o. 1400: 
†2484(?); - 1580-1600: 2037*; - 1600’erne: 
2039, †1760 (1623), †2358 (1623), (†)152* (o.
1625), (†)648 (o. 1625), †1675 (1625), †2886 
(før 1630), †102 (efter 1634), 388* (1650-75), 
†765 (nævnt 1666), †2548 (nævnt 1667), †1396 
(nævnt 1668), †1174 (nævnt 1671), †1330 
(nævnt 1671), †1572 (nævnt 1685), †612 
(1686), †1530 (nævnt 1689), †1432 (nævnt 
1695), †1005 (1696, med indskrift); - 
1700’erne: (†)2658*; - 1700-50: (†)840*(?), 
†927 (nævnt 1700), †748 (nævnt 1716), †292 
(nævnt 1725), †974 (1727, malet indskrift), 
†840 (1730), 2469* (1730), †233 (nævnt 1734), 
†1630 (nævnt 1734); - 1750-1800: †2313 
(nævnt 1753, pulpitursøjler* bevaret), †2233 
(nævnt 1755), †702 (nævnt 1758), †2503 
(nævnt 1758), †3168 (nævnt 1761); - 
1800’erne: 318; - 1800-50: †318, †427, †444, 
†552, †887, †1887, †1952, †2271, †2601, 
†2697, †3002, †3168; - 1850-1900: 1214*, 
1282, 2513*, 2740 (indeholder ældre dele), 
2866; - efter 1900: 2784 (1917); - udateret: 
†1282 (med indskrift).

Med malerier. 1600’erne: †2358 (1623), 152* 
(o. 1625), †102 (efter 1634); - efter 1700: 840* 
(1700-50), †2313 (nævnt 1753), 2513* (1907).

ORGELPULPITURER 
1650-1800: †2886 (1657), †3184 (nævnt 1702), 
†3184 (1751); - 1800’erne: †3184 (1847), †1487 
(1857), †444 (1861?), †928 (nævnt 1863), 
†3184 (1867-71), †292 (1870); - efter 1900: 
†2658 (1913), 3184 (1917-21), †2402* (1920); - 
udaterede: †464, 482.
SANGERPULPITURER 
efter 1700: †3170 (1719).

LEKTORIER 
udateret: †2883(?) (nævnt 1845).

RELIKVIEGEMMER OG -KAPSLER 
I alterborde, middelalderlige: 118, †287, 373, 
741, 951, 1165, 1423(?), †1465, 1747*, 1937*, 
1975, †2069, 2100 (fundet under alterbor
det!), 2386* (to), (†)2992, 3145*; - 1400- 
1550: 373, 717.

I krucifikser. 1375-1400: 1944*.
I relikvieskrin, middelalderlige: 2876. 

RELIKVIESKRIN
1500’erne: 2875* (kassen fornyet 1870).

RESTAURERINGER
GENNEMGRIBENDE ÆNDRINGER

efter 1800: 226 (1851-52), 1459 (1857, Vilh. 
Tvede), 3117 (1867-71, Vilh. Tvede), 1558 
(1871-72, Vilh. Tvede), 3362 (1880-92, An
dreas Clemmensen), 2971 (1893-95, H. B. 
Storck), 3130 (1917-21, Andreas og Mogens 
Clemmensen).

RUMINDRETNINGER OG 
-FUNKTIONER
BIBLIOTEKER 

Biblioteker i klosterfløje. 1300-25: †2841(?). 
Bogsamlinger. 1500’erne: †3177; - 1548-1617: 
3175*.

MØDERUM 
1350-1450: 1452 (eller bolig), 3104. 

SKOLER
(se også Skoler under Kirkegårdsbygninger).
1500’erne: †471 (skolestue eller bolig).

SAGN
161, 245, 345, 358, 619, 755, 869, 1217, 
1405, 1376, 1538, 1790, 2057, 2117, 2119, 
2325, 2411, 2562, 2631, 2671, 2719, 2755, 
2954, 3018.

RELIKVIER
middelalderlige: 118, 742, 951, 1165, 1938, 
1975, †2069, 2100, 2386, 2876, (†)2992, 
3145*, †3341 (1364), †1465 (nævnt 1759); - 
1400-1550: 373, 717, †1823.
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SAKRISTIER
MED SADELTAG, PÅ KORETS 
NORDSIDE
Krydshvælvede. middelalderlige: 492, †3334; - 

1250-1350?: †3100; - o. 1400: †2677(?), 3100;
-1400-1550: †91, †136(?), 248, (†)280(?), 326, 
†350, 362, 531, 735, 778, 872, 948, 964, 
1091, 1124, 1188, 1354, 1412, 1503, 1725* 
†1797, 1814, 1864, 1909, 2008, 2093, 2131*,
2287, 2335, 2418, 2484, 2571*, 2639*, †2721, 
†2724, 2760, †3334, 3361; - 1550-70:1660*; - 
efter 1650: †2380 (nævnt 1662), †1642 (nævnt 
1692), †63 før 1713); - efter 1800: †472 (nævnt
1826), †2626 (1833), 988 (1859), 2065 (1861), 
759 (1865), 715 (1954); - udaterede: †3307.

Tøndehvælvede. efter 1550: 1380* (1578).
MED HALVTAG, PÅ KORETS 
NORDSIDE
Krydshvælvede. 1400-1550: 1556, 2214.
Tøndehvælvede. 1500’erne: 735 (hvælvet ned
revet); - 1500-50: 115, 135, 902, 1310, 1932, 
1971.

Flade lofter, efter 1900: 2248 (1933).
Ukendte hvælvformer: 1450-1500: †91.

SÆRFORMER OG -PLACERINGER
I apsis, efter 1550: 1162 (1594?).
I østenden af kor, krydshvælvede. 1500-25: 
1456, 1591, 1615 (i korpolygon med seksdelt 
ribbehvælv).

I østenden af kor, tøndehvælvede. 1400- 
1550: 627, 1050; - efter 1850: 1642 (1855-56).

I østenden af kor, ukendte hvælvformer. 
1500-25: †1658.

Med fire krydshvælv på midterpille. 1400- 
1525: 3101.

I klosterfløje. 1250-1300: †3334; - 1300-25: 
†2840*; - 1450-1525: †3334.

I langhusets nordøsthjørne. o. 1525: †1251 
(afskilt med lukkemure).

På skibets nordside. o. 1400: 2677(?).

SIDEALTERBORDE OG -NICHER
SIDEALTERBORDE 

Natursten, middelalderlige: (†)1747 (kamp); - 
1100’erne: (†)1698* (kamp); - 1200’erne: 
†1913(?) (kamp).

Tegl. middelalderlige: †1198(?); - 1100’erne: 
(†)69; - efter 1400: †2296(?) (i tårnrum, evt. 
fontepodium).

Ukendte materialer, middelalderlige: †473(?), 
(†)498, †604, (†)695, (†)742, (†)914 (i nord
kapel), †914(?), (†)1056(?), †1465, †1780(?), 
(†)1879(?), †2069, †2154(?), (†)2219, †2258(?), 
†2342(?) (nedbrudt 1594), †2387, †2491(?), 
†2992*; - 1100’erne: †2376, (†)2416; - 1200’er
ne: †2644(?); -før 1400: †2333.

SIDEALTERNICHER 
1100-1250: (†)61, (†)181(?), (†)204, †349* 
(†)734, (†)2375, †3096(?).

SIDESKIBE
OPRINDELIGE

1485-1500: 1793.
SENERE TILFØJEDE
(se Tilføjelser af sideskibe under Ombygnin
ger).

SKABE, KISTER OG SKRIN
SKABE
(se også Låsetøj og beslag).
middelalderlige: †2357; - 1450-1500: 1395*; - 

1500-1625: †2738 (1522), †2469 (1536), †292 
(nævnt 1583), 1951* (o. 1600), †2357 (nævnt 
1611); - nævnt 1600’erne: †1206, †1367, †1431, 
†1602, †1675 (to), †1988, †2270; - 1670-1700: 
2738* (o. 1680), †1485 (nævnt 1686), †3177 
(nævnt 1692); - 1730-60: †1173, †2312, †2402, 
†2696, †2657 (1731), †926 (1754); - 1800’erne: 
2738, 2784; †1649 (nævnt 1849), †1951 (nævnt
1862), †1108 (anskaffet 1865), †2600 (1874), 
3001 (1894); - udaterede: 1628, 2173* (sten
foret hul til nedgravning af et monstrans
hus).

Til altersølv. middelalderlige: †2312; - efter 
1600: †1005 (nævnt 1648), †611 (nævnt 1701).
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Monstransskabe. middelalderlige: †151; - 
1400-1550: †2637*(?), 2783* (1519), †2696(?) 
(1522), †337 (1526), 799* (o. 1527); - efter 
1600: †2078 (nævnt 1646), †839(?) (nævnt 
1758), †1570(?) (nævnt 1809).

Til alterklæder, efter 1650: †2312 (nævnt 
1683), †2885 (nævnt 1738).

Til messeklæder, efter 1700: †2600 (1731), 
†2078 (nævnt 1862), †2173 (nævnt 1862). 

Vægskabe. 1400-1550: 1486*, 1757*; - 1500- 
1700: 1842*; - 1600-1800: 955, 1842*; - 
1600’erne: 2173*, 1887* (1669); - efter 1850: 
†3390 (1856); - udateret: †581 (niche i korets 
nordvæg).

Til bøger, efter 1750: †2885 (nævnt 1764). 
Geværskabe. efter 1600: †2231 (1615), †1108 

(nævnt 1740), †2173 (nævnt 1756).
Servanter, efter 1850: †2657 (1862), †2600 
(1904).

KISTER 
(se også Låsetøj og beslag).
Til altersølv. 1400’erne: †122 (1416); - efter 
1700: †3390 (før 1730, forskellig brug gennem 
tiden).
Til alterklæder, efter 1650: †3174 (nævnt 1679, 
og altersølv), †2357 (1749), †2885 (nævnt 
1751).
Til messeklæder, nævnt 1646-67: †974, †1329, 
†1708, †2078.
Lysekister, efter 1600: †2469 (1621), †1431 
(nævnt 1664), †1367 (nævnt 1665), †1628 (nævnt
1667), †3174 (nævnt 1677, kistebænk), †2885 
(nævnt 1734).
Uspecificerede. 1400-1550: 2357*, †2469
(1536); - 1600-1800: 3389*; - nævnt 1645-67: 
†648, †1988, †2035, †3174; - efter 1700: †2078 
(før 1725), 292 (1800-50); - udateret: (†)799. 

SKRIN
efter 1700: 2035* (1742), 2073 (1862).

SKULPTURUDSMYKNINGER
(se også Figursten under Gravsten, samt 

Skulpturer og grupperne Med relieffer un
der diverse stikord under Kirkegårdsmonu- 
menter under Gravminder).

RELIEFFER PÅ ROMANSKE 
GRAVSTEN 
1100-1250: 1575*, 2708*.

RELIEFFER PÅ MURVÆRK
middelalderlige: 1970*; - 1150-1200: 88. 
Dyrehoveder. 1485-1500: 1812* (omkring 
spygat).

Menneskehoveder. 1100-1250: 1379*; - 
1300’erne: 2946*, 2009* (o. 1300); - 1400- 
1550: 457*, 458*, 591*, 1814*; - efter 1550: 
326* (1578).

Ornamenter. 1100-1300: 1299* (græsk kors), 
1865* (palmetfrise), 2329*, 2968* (palmet- 
frise), 3085*.

RELIEFFER PÅ DØBEFONTE 
1100-1250: †641, 833*, 2776*. 
Menneskehoveder. 1100-1250: 1599*, 2734*. 

RELIEFFER PÅ STOLEVÆRK 
Menneskefremstillinger. 1550-1600: 382*, 
1276*, 647 (1573), 479* (1582). 

RELIEFFER, LØSE 
efter 1850: 1487 (skænket 1857), 1441 (o. 1860), 
2175* (1887-91), †3396 (skænket 1933, kalli- 
pasta).

Indmurede, efter 1850: †227* (1851, gips, ef
ter Thorvaldsen), 2601 (1874, efter Thor
valdsen).

SKULPTURER, LØSE 
Statuer, efter 1900: †969 (opstillet 1902, gips). 
Statuetter, efter 1800: 211 (efter 1840), 474 (ef
ter 1854), †3377 (1861, Thorvaldsens Kri- 
stus), †98 (nævnt 1862, Thorvaldsens Johan
nes Døberen), 98 (nævnt 1862, Thorvaldsens 
Kristus), †2392 (købt 1901).

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER
BEDESTOLE

efter 1850: †2866 (1872).
BOGSTOLE 

efter 1700: †3160 (nævnt 1711).
BORDE

1500’erne: 701, †1628 (nævnt 1596); - 
1600’erne: 747*, †1280 (nævnt 1647), 11841 
(nævnt 1647); - nævnt 1660’erne: †1206, 
†1366, †1395, †1431, †1485, †3174; - nævnt 
1680’erne: †1366, †1530, †1570; - 1700’erne:
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1280, †3389 (før 1730), †3389 (nævnt 1130), 
†927 (nævnt 1772), †1563 (skænket 1784, til 
altersølv); - 1700’erne?: 1602; - efter 1800: 
†1915 (1834), †1628 (1858), †2627 (nævnt 
1859), †3389 (1881), 504 (1916-18). 

Gueridoner. efter 1750: †3390 (nævnt 1190), 
†1646 (nævnt 1862).

BRUDESTOLE 
efter 1700: †2885 (1714).

BÆNKE 
Brudebænke, efter 1800: †3389 (1805). 
Korbænke. 1550-80: 269*; - efter 1800: †3389 

(nævnt 1805), 2034 (1922).
Løse. o. 1550: 151 (genanvendte foldeværks- 
fyldninger); - 1596: 1628; 1600-25: †2469 
(1609), †2469 (1624), 480 (o. 1625, med ryg
paneler, i våbenhuset), †1485 (nævnt 1686); - 
1660’erne: †1206, †1366, †1395, †1431, †3173, 
†3389; - 1700’erne: 215, 1280*, †2310, †3310 
(1710, i koret), †2884 (1740), †3389 (nævnt 
1746), †1173 (nævnt 1755), †3168 (nævnt 
1761), †3168 (nævnt 1768), †927 (nævnt 1772), 
926 (o. 1800); - 1100-1900: 2310, 2356; - 
1800’erne: 1673, 1707, 2310; - 1800-50: 551, 
†581, 1062, †1062, 1648, 1886, †1915, 2106, 
2171, †2600, †2627, †2696 (til skolebørn), 
†2884, †3387; - 1850-1900: 336, †611, 764, 
†860, †973, 1215, 1394, †1395, 1570, 1602, 
1951, †1951, †2270, †2402, 2513, 3173, †3389;
- 1900’erne: 2034, 2038 (1901), 1114 (1904), 
504 (1926), 1173 (1965); - udateret: 2440.

BÆNKE, MUREDE 
I skib. middelalderlige: †195, 725, †2171; - 

1100’erne: (†)76 (også i kor), (†)387, †926, 
11707, †1757, (†)2136, †2230 (med trin), 
2502; - 1300-25: (†)76 (fritstående); - udate
ret: †3000.

I våbenhuse. 1350-1450: 1352; - 1400-1550: 
(†)387, 799 (oprindeligt kapel), †926, 1627, 
2657, 2696, 2738, 2782, †2782; - efter 1700: 
†292 (1725), 2600 (1817), †1485 (fundet 1832), 
†1106 (nævnt 1861), 427 (1865), 1173 (1942, 
også i tårnrum); - udaterede: †175, 1367, 
1431, 2034, 2230.

Andet, middelalderlige: 1590 (i tårnrum); - 
1100-1250: (†)76 (i kor og skib), (†)747 (i 
kor), †2481 (i vestarrangement), †3355 (i

kor), †3386 (i kor); - 1300-1500: 2007* (ud
vendige vægbænke); - 1400’erne: 1123 (ved 
altervæg); - eftermiddelalderlige: 517 (i grav
krypt), 1673 (o. 1560, i sakristi); - efter 1900: 
1173 (1942, i tårnrum og våbenhus); - udate
rede: (†)1785 (i kor), †2230 (i kor).

EMBEDSMANDSSTOLE
Amtmandsstole. nævnt 1688: †3168.
Borgmesterstole, nævnt 1616: †3168; - 1643: 
†3389; -før 1785: †2884.

Herredsfogedstole. 1629: †925.
Magistratsstole. nævnt 1661: †3168.
Professorstole, nævnt 1779: 925.
Rektorstole, nævnt 1667: †3168.
Ridefogedstole, nævnt 1630: †925.

GEJSTLIGE STOLE
Bispestole, efter 1800: †1142 (nævnt 1801), 
"150 (nævnt 1825).

Degnestole. 1400-1550: 838*, 1106*, 1707*, 
(†)1885*, 2311*, †2356, 2656*, (†)2782* 
(1518), 336* (1525); - 1550-75: †1142, 
(†)2172, (†)3388*, 2401* (1551), 2440* 
(1556), 269 (1557), †973 (1562), 647 (1573), 
150 (o. 1575, med yngre dele fra o. 1750), 
747 (o. 1575); - 1575-1600: (†)504, 3000* 
(sammensat med yngre dele), (†)215 (1577, 
eller panel), 887 (1579), 386 (1587), 2171
(1589), 11951 (o. 1600), 2230* (o. 1600); - 
1600’erne: †2035, †2270, †973 (før 1605), 
(†)2599* (1614, senere ombygget), (†)102
(1625), †1041 (1631), †926 (nævnt 1632), 
†1885(?) (1680); - 1700’erne: †837(?) (sam
menbygget med altertavlen); - 1750-1800: 
860*, †1062 (nævnt 1755); - nævnt 1758: 
11004, †1627(?), †2502; - 1800’erne: †2356, 
2782, †1602 (nævnt 1804), 317 (1810-30), 
†1757 (nævnt 1824); - 1825-50: (†)291, 292, 
†480, 1885, †2231, †2884, †3173; - 1850-75: 
†233, †1081, †1173* 1394, †1530, †1570, 
1649, †1649, †1674, †2078, †2106, 2738* 
(med panel fra o. 1550); - efter 1875: †2696 
(1884); - efter 1900: †413, 3173 (1920), †1234 
(nævnt 1923), †581 (nævnt 1925); - 1950’erne:
702, 2696.

Korstole, middelalderlige: †3335* (1279, spor i 
gulvet), 1839* (o. 1500); - udateret: (†)1886*.
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Provstestole. 1660’erne: †581, †611, †647, 
†701, †747, †764, †1173.

Præstestole. 1584-1600?: †2106; - 1600’erne: 
†2270; - 1600-50: (†)413*, 387*, (†)551* 
(†)726, †2106, †1042 (1631); - 1650-1700: 
†1173 (nævnt 1666, i våbenhus); - 1700-25: 
†3173 (1715, sædebrædt bag alteret), †2737 
(nævnt 1716); - 1750-1800: 860* †1570 
(nævnt 1758); - 1800-25: 317, †2599, †2696; - 
1825-50: †291, †292 (med malerier), †581, 
†1602, †1987; - 1860’erne: †427, †443, 764, 
†1081, †1674, †2311 (i sakristi); - efter 1875: 
†3001(?) (nævnt 1892), †1328 (nævnt 1905), 
954 (1916).

Murede. 1700?: 1927.
HERSKABSSTOLE

1100-1250: †2230; - o. 1550: (†)2173*; - 
1550-75: 76*, 102*, 149, †551, †2168, (†)3430 
(o. 1560); - 1575-1600: †336, 384, 504, (†)646 
(flere), 646, †726(?), 838*, 2438*, (†)3438 
(1584); - 1600-25: †269, †443, †2469 (slots
herrens stol); - 1625-50: 1394*, †2885; - 
1675-1700: †1004 (1696); - 1725-1800: †1674;
- 1730-50: (†)387, †1329, †2078: - 1750-75: 
†1915 (nævnt 1772); - 1800-50: 861 (nævnt 
1842), †1206 (nævnt 1848); - 1850-1900: 861, 
233 (1851), †1173* (nævnt 1862), †1062 
(nævnt 1874), 1841 (1875-1900); - efter 1900: 
†973 (nævnt 1903).

Lukkede pulpiturstole. 1650-1700: †3170 
(1644), †3170 (1698); - efter 1700: †3171 
(nævnt 1706), †3170 (1719), †3168 (nævnt 
1761), †2886 (1761), †2885 (nævnt 1847). 

Lukkede stole på gulvet. 1650-1700: †3387 
(nævnt 1666); - 1700’erne: †2885, †3387 
(1728), †3388 (1750), †3387 (1778); - 
1800-60: †2885, †3387 (1836).

Podier i skibets vestende. middelalderlige: 
†2402(?); - 1100-1200: †61, †280(?), †1728, 
†2173*, †2217.

KIRKESANGERSTOLE 
1250-1550: †2231, †2312(?), omtalt 1848); - ef
ter 1800: 1122 (1817), †1206 (nævnt 1862), 
11366 (nævnt 1862), †1757 (nævnt 1869), †973 
(fjernet 1904), 11328 (nævnt 1908).

KONGESTOLE 
1660-62: †581, †611, †647, †701, †747, †764; - 
efter 1850: 11366 (nævnt 1859).

PANELER, LØSE 
(se også Vægpaneler under Vægbeklædnin
ger).
1550-75: 1004 (fra degne- eller herskabsstole), 
(†)1141*, 2171; - 1575-1600: 2438*, 925*
(1579), 1485* (1582), †337(?) (1590), †926* 
(1590), 2782 (1595, fra lektorieprædikestol?), 
†1839 (o. 1600); - efter 1650: †1570 (nævnt 
1685), †2078 (før 1829), †611 (før 1904), 2622 
(1904); - udaterede: 747, 837, 3310.

REOLER 
efter 1800: †2627 (nævnt 1834).

SKAMLER 
1650-1700: †3168 (nævnt 1667), †3387 (1669, 
skrifteskammel), 2600 (1686); - 1700-1900: 
926, 1951, 2782 (1784); - 1800’erne: 2782, 102 
(o. 1831); - 18-1900’erne: 1951.

SKRIFTESTOLE 
1525-1600: (†)2737* (o. 1550), †2356 (1585), 
†2310 (1590), (†)76* (o. 1600); - 1600’erne: 
(†)1707, 2401*, 1328 (1600-10), †3172 (nævnt 
1616); - 1625-50: †504 (1626), (†)1233 (1628), 
1280* (1630), †1041 (1631), (†)2440*(?)
(1647); - 1660-75: †861, †973, †1173, †2548, 
†3172, †3387; - 1675-1700: †1885, †838, 
†1602, †1648; - 1700’erne: †837(?) (sammen
bygget med altertavlen); - 1710-40: †747, 
†954 (i sakristi), 1841*, †2884 (to); - 1750-80: 
†269, †1004, †1062, †1627, †1987, 2171*, 
†3387, †3388; - 1800-25: †175, †336, †1142, 
†1366, †2106, †3173; - 1830-75: †102, †233, 
†480, †926, 1106, †2230, †2656.

STOLE, LØSE 
før 1600: †924 (1590); - 1650-1700: †1206

(1669), †1530 (nævnt 1689), †701 (o. 1700); - 
1700’erne: †2884 (nævnt 1705, foldestole til 
de fattige); - 1800’erne: †1915 (1834), 1366 
(1851), †3167 (1871), †3167 (1872); - 
1900’erne: 2622 (1904, til præsten), 3167 
(1920); - 1950-80: 504, 1206, 1233, 1601, 
1785, 2310; - udateret: 1484.

Lænestole. 1700’erne: 1951; - 1823: †3387; - 
nævnt 1848: †3173; - 1850-75: 2737*, †1628 
(1858), 2599 (1874, armstol til præsten); -
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1900’erne: 2782 (efter 1911), 2800 (1925), 2656 
(1935, armstol til præsten).

STOLESTADER 
o. 1550: 1837*; - 1550-1600: 121*, 1276*, 
1837*; - 1550-75: 75*, 149, 174*, (†)215, 317, 
382*, (†)1142, 2168*, †2401; - 1575-1600: 
75*, 175, 384*, 412, 412*, 479*, 837 (tre 
gavle), (†)860, 1276*, 1278*, 1327*, †1528, 
†1627(?), 1950*, (†)2033*, †2270, 2308*, 
(†)2354*, 2436*, 2437, †2656, †2737, 2779*, 
†3000*, †3166, †3384, †3345 (1583); - 1600- 
1700: 886*, 2779*; - 1600-20: (†)2033*, 1394
(1606), †443 (1614), 1570* (o. 1620); - 
1600-30: (†)924*, 2803*(?) (nu benyttet som 
vægpaneler); - o. 1625: (†)1106, 1141*, 
1278*, 1365*; - 1600-50: 214, 503*, 
(†)1673(?), (†)1707*; - 1625-50: 195*, 386*, 
(†)102* (1625), 268 (nævnt 1627), †2355
(1628), 479 (1629), †1041 (1631), †1484 (nævnt
1632), (†)336 (1632), †2469 (1632), †1484
(1633), 1838* (1637), 2598* (1639), †3168
(1646), †3166 (nævnt 1648), †3310 (nævnt
1648), 2803*(?) (o. 1650, nu benyttet som 
vægpaneler); - 1625-75: (†)647* (flere); - 
1650-75: †3310, 2599* (1655), †291 før 1665), 
†1431 (nævnt 1671), †317 (1671); - 1668: †647 
(til præstens børn), †747, †1484, †1528, 
†1601; - 1680-95: †1366, 1648, †2355; - 1700- 
1725: 2779*, (†)2355* (1706); - 1725-50: 
†3384 (1728), 2468* (1730), †2356 (o. 1750, 
ombygget); - 1750-75: †3167, †3384 (nævnt 
1751); - 1775-1800: †1839, †3384 (1779), 
†2883 (før 1785), †924 (1787); - 1800-25: 291, 
581, †427 (nævnt 1806), 336 (1807), †1915* 
(før 1824); - 1825-50: †427, 1081, (†)1431, 
†1530, 1627, (†)1756, †1785, 1885, (†)1950, 
2078, 2106, †2229, 2354, †2401, 2547*, 
†3167; - 1825-75: 195; - 1850’erne: 233, 463, 
†1004, 1141, †1173*, †1233, †1328, †1328 
(knæleskammel), 1484, †1601, 1673, †2599, 
†2656, †2696, 2737, 2270; - 1850-1900: 2502,
- 1860’erne: 336, (†)443*, 701, †725, 764, 
924, 954, 1041, 1105*, †1206, 1707, 1987; - 
1870’erne: 354, 646, 799, 1441, 2865, †3000*;
- 1880-1900: 102, 1838, 2199, 2998, 3384; - 
18-1900’erne: 550; - 1900-20: 121, 174, 1150, 
1295, 2622, 3166, 3419; - 1920-40: 427, 611,

837, 1528, 1684, 1772*, 1920, 2033, 2547*, 
2599, 2800*, 2943; - 1940-60: 725, 1141, 
1327, 1430, 1950, 2400, 2696; - 1960-80: 747, 
860, 924, 973, 1004, 1062, 1601, 1756, 2229, 
2656.

Børnestole. efter 1550: †2356 (1593), †2356
(1596).

Degnekonestole, efter 1550: †2354 (1577), 
†3386 (o. 1800).

Embedsmandskonestole. efter 1600: †2469 
(1644), †3168 (nævnt 1688), †3386 (1692).

Fattigmandsstole. efter 1750: †2884 (før
1785), †3386 (nævnt 1801).

Præstekonestole, efter 1550: †2354 (1577), 
†3168 (nævnt 1624), †747 (nævnt 1662), †3386 
(nævnt 1663), †150 (1680), †837 (1689).

STUKDEKORATIONER
(se også Stuklofter under Lofter).
1485-1500: 1814* (stukmasker i hvælv); - efter 
1600: 225* (1647, stukribber på murede 
hvælv), 1398* (o. 1759, omkring epitafier), 
986* (1769, ud- og indvendigt).

TAGE
TAGFORMER

Kuplede stentage. 1100-1250: †2480, 2962.
Pyramidetage. efter 1800: 309 (1819).
Sadeltage. 1100-50: †1243* (usædvanlig lav 
taghældning). Øvrige passim.

Spir. efter 1800: 346 (1876, med pinakler).
Styrtrumslofter. 1350-1400: †1157, †1352, 
†1452, 1502, 3101; - 1400-1550: 135, 165, 
360, 628, 963, 1089, 1187, 1555, 1658, 2006* 
2216, †2248, 2675, †3037, 3101.

Valmtage, efter 1800: 2065 (1861).
Særformer. 1100’erne: †496 (basilikalt tvær
snit); - 1400-1550: †1248 (sideskib med selv
stændigt sadeltag), †1307 (sideskib med 
selvstændigt sadeltag).

TAGKONSTRUKTIONER
Hanebåndstagværker. middelalderlige: 251, 
1163, (†)1594, 1779, 1973, (†)2422; - 1100- 
1250: †136 (genanvendte oprindelige ege
spær), †496; - 1250-1400: 567, 1128*, 1190*
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(genanvendt egetømmer), 1729, †1935, 
2012; - 1400-1550: 64, 184, 208, 403, 496, 
567, 595, 716, 815, 875, 1128, 1224, (†)1312, 
1356, (†)1414, 1508, 1617 (muligvis omsat), 
1695 (delvis fornyet), 1695, 1935, 1973, 
2012, 2290, 2487, 2488, 2488 (to), 2564, 
2582, 2642 (stærkt fornyet), †2974, 3364, 
855 (o. 1457); - eftermiddelalderlige: 116, 1382 
(1578); - 1700-1900: 1507* (bindbjælker bæ
rer skråstivere til nedre sæt hanebånd, fyr); - 
1800’erne: 631, 815, 1464, 2137 (1835-36), 
2068 (1852-53), 2137 (1865), 2974 (1893-95);
- nyere: 904 (delvis fornyet); - efter 1900: 
2068 (1906-07), 533 (1971); - udaterede: 595, 
685, †716 (krydsbånd mellem »kongerne«),
760, 1031, 1076, 1163, 2096 (med middelal
derlige dele), 2764 (delvis fornyet), †2858. 

Tagværker med skråstivere. 1100’erne: †533, 
†876, †1413, 11729* †1779. 

Krydsbåndstagværker. middelalderlige: 966; - 
1300’erne: 1190*, 1729, †2068, (†)3364; - 
1400-1550: 496, 1254, 1356, (†)1414, 1464, 
1594, 1974, 2012, 2137, 2251, 2290; - 
1600’erne: 2068; - efter 1800: 2251 (1838), 
2974 (1893-95), 1935 (o. 1930); - udaterede:
64, 533, 738, 760, †1031.

Drager- og langstole, middelalderlige: 965, 
1163, 1662; - 1300’erne: 1128, 1729, 1779,
2219, †2422; - 1400-1550:136, 327, 438, 496, 
595, 1716, 760(?), 904, 1093, 1254, †1312, 
1617 (muligvis omsat), 1617, 1695, 1729, 
1818, 1818 (forstærket af en trempelkon
struktion), 2137, 2219, 2381, 2421, 2487, 
2532, †2642, 3364, 1382 (1547); - 1550-1650: 
438, 1617 (1565), 1695 (o. 1626); - efter 1650: 
1252 (1660-70, fornyet), 1254 (1670-1900),
423 (1739); - 1800’erne: 3364, 2290 (1827), 
2096 (før 1834), 2338 (1865), 3364 (1891); - 
efter 1900: 716 (1954); - udaterede: 364, 533, 
738, 1163.

Åbne tagstole, middelalderlige: †2007; - 1400- 
1550: 1640, †2285; - efter 1800: 1439* (1873), 
2511 (1882), 1213 (1898).

Spir. efter 1600: †3137 (nævnt 1627), 3137 
(1867-71), 2828 (1869-72), 127 (1884), 1294* 
(1904), 2511* (1919-20).

Bindbjælker, (se Trælofter under Lofter). 
Rygningsbrædder. 1100-1250: 1166, †685, 
†760, 11243*, †1935*, †2137, †2252; - o. 
1300: †2096.

Kongestolper. 1200’erne: 3133*.
Murede stentage. 1100-1250: †61(?) (apsis- 
tag), †2480 (apsistag), 2962* (hætteformede 
afslutninger på tårne). 

Trempelkonstruktioner. 1485-1500: 1818. 
Ubestemte, middelalderlige: 94; - o. 1200: 
†595; - 1400-1550: 473. 

TAGBEKLÆDNINGER 
Bly. middelalderlige: †2138, 1100-1250: 11935, 
†2138; - 1550-1600: †2338, †3134; - 1600- 
1700: †1413, †3364, †250 (1604), †904 (nævnt
1626), †1163 (nævnt 1632), †2068 (nævnt 
1647), †327 (nævnt 1662), †567 (nævnt 1663), 
†310 (før 1664), †2381 (nævnt 1664), †1128 (før 
1665), †363 (nævnt 1667), †1508 (1667), †1560 
(1680-1700); - nævnt 1730-70: †631, †685, 
†716, †815, †876,†1730, †2096, †2219, †2290, 
†2488; - efter 1770: †1253 (nævnt 1771), †2858 
(1776), †1819 (nævnt 1794), †283 (før 1818), 
2219 (1827), †226 (før 1851), 3134 (1976); - 
udateret: †94.

Kobber, efter 1700: †2858 (1725), 327 (1806), 
3134 (1867-71), 2828 (1869-72), 346 (1876), 
2068 (1906-07), 904 (1908), 1163 (1939), 2068
(1981); - udateret: †94.

Skifer, efter 1850: 227 (1851), 327 (1860), 
†1031 (1862), 439 (1865), †423 (1866), 2828 
(1869-72), 346 (1876), †1223 (o. 1880), 434 
(1881-82), 127 (1884), 941 (1887), 459 (efter
1893).

Spån. 1100’erne: †94, †496, †1730 (underlag af 
klinklagte brædder); - efter 1800: 327 (1813), 
†2511 (1882).

Tegl, bæverhaler, udateret: (†)1935.
Tegl, munke og nonner, middelalderlige: 
1935, 1974; - efter 1700: †2582 (1725), 2726 
(1725), 2338 (nævnt 1750), †2290 (nævnt
1756), †2422 (før 1878); - udateret: †2858. 

Tegl, vingetegl. passim.
Zink. efter 1850: †2068 (1861), 1030 (1862), 
†1163 (før 1939).
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TAVLER

PERSONRÆKKETAVLER 
Degnerækketavler. udateret: 389. 
Præsterækketavler. 1675-1700: 1630*, †1487

(nævnt 1686), †1005 (1696), †1109 (o. 1700); - 
1700’erne: 1630, †2491* (kalkmalet), †974 
(nævnt 1738), 540* (1750-60, kalkmalet), 
2868 (1780-1800), 2888* (1780-1800); - 
1800’erne: 1208, 1282 (o. 1817), 2786 (1821), 
†1746 (nævnt 1830, kalkmalet), †726 (nævnt
1832), 1282 (o. 1850), †928 (o. 1860), †102 
(nævnt 1862), †3184 (1863), 1397 (1875-1900), 
2786 (1876?); - o. 1900: 974; - 1900’erne: 
2107, 2443, 2504, 2698; - 1900-50: 271, †292,
339, 840, 928, 1063, 1143 (omdannet af dør
fløj fra 1575-1600), 1282, 1397, 1630, 1761,
2039, 2234, 2359, 2601, 2658, 3184*; - efter 
1950: 78, 102, 234, 749, 888, 1063, 1175, 
2175, 2548, 2741, 2868, 3396; - udaterede: 
388*, 389.

MEDDELELSESTAVLER 
Kirkestævnetavler. 1700-1900: 509, 956, 
1650*; - 1775-1825: 414; - 1800’erne: 292, 
464, 650, 801, 840, 1208, 1282, 1432, 2601, 
1006* (1864), †888 (nævnt 1875), †2741 
(nævnt 1890); - efter 1900: †2786 (før 1968); - 
udateret: 2039*.

Salmenummertavler. før 1700: †3184 (1690);
- 1700-1900: †2080* †3003* †3396 (nævnt 
1730), †1082(?) før 1800), †414 (o. 1800); - 
1800’erne: 78*, 154, 216, 271, 292, 353, 464, 
552, †582, 650, 862, 1082, 1109, 1143, 1208, 
†1330, 1397, 1431, 1602, †1916*, 1953, †2233, 
2359, 2548, 3184; - 1800-25: 840, 2740, 
†3396 (1800), (†)2601 (1812), †1888 (nævnt
1824); - 1800-50: 123, 956 (1831), †2698 (før
1833), †444 (1833), †2627 (1835), 1530
(1836), 1042 (1838), †3184 (1848); - o. 1850: 
1630, 1650, †2888; - 1850-75: 319 (fire), 766* 
(to), 801, 1572, 2039*, 2107, †2175, 2315, 
†2442, 2504, †2658, †2868, †2888, †3184, 
3396, †3396; - 1875-1900: 102, †102, 233, 
888, 928, 1063, †1367*, †2039*, †2271*, 
†2548, 3003, †3396; - 18-1900’erne: 482, 840, 
1234, 1487, 2233*; - o. 1900: 509*, 974, 
1005, 2039; - 1900’erne: 176, 196, 414, 612,

703, 1208, 1367, 1709, 2622; - 1900-50: 582, 
650, †726, 1114, 1143, 1175, †1175*, †1234, 
†1675, †1709, 1761, †1761*, 1845, †1846, 
†1916, 1920, 1952, 1990, 2271, †2403*, 
2470*, 2601 (flere), 2697, 2658, 2622, 2740, 
2800*, †2868, †3184, 3396; - o. 1950: 427,
766, 1330, 2442; - efter 1950: 444, 726, 748,
1042, 1282, 1487, 1602, 1675, 1785, 1888,
2080, 2175, 2403, 2658, 2786, 2868; - udate
rede: 339, 389, 1063 (fire), 1785*, †1990. 

Skriftetavler, før 1700: †1362 (1687); - 
1700’erne: 2786, †3158 (nævnt 1721, to), 
†3381 (nævnt 1746), †2302 (nævnt 1756), 
1883* (o. 1780); - efter 1850: †833 (nævnt
1894); - udaterede: †504(?), 1039. 

Tillysningstavler. 1800’erne: 2658.
FORMANINGSTAVLER 

efter 1650: †104 (1681), 2079* (1688), †2885 
(1709); - 1800’erne: 176, 2784 (bagved pen
gebøsser), †2698 (1802), 1887* (1828), 104 
(o. 1850, med tankerim), 862 (o. 1850), 3391
(1856), 839 (efter 1856), †3391 (nævnt 1872), 
†2358 (1874);- 18-1900’erne: 2079*; - udate
rede: 1005, 1649.

ANDET
efter 1600: 2868 (1643), 2878 (1643, til minde 
om staffering af †altertavle), †1431 (1664, 
uspecificeret).

TEKSTILER
ALTERTEKSTILER 

Alterduge, med specifikation. 1650-1700: 
350, †2344, †3146, - 1700-1750: †745, †2023, 
†3148, †3373, - efter 1800: †3148 (1817), †424 
(genanvendt 1853), †424 (nævnt 1862). 

Alterduge, uden specifikation, efter 1660: 
†1166 (1664), †2538 (1690), †1823 (nævnt 
1695), †3148 (1871); - udateret: 3343. 

Alterklæder, med specifikation. 1550-1650: 
†966, 994* (persisk tæppe), †636, †1166, 
†1938, †2343, †2388, †2427, †2467, †2494, 
†2538, †3325; - 1650-1700: †143, †171 (bro
deret), †424, †441, †405, †994, †1097, †1198, 
†1260, †1360, †1387, †1519, †1560, †1596, 
†1620, †1644, †1698, †1913, †1977, †2022, 
†2298, †2343, †3146, †3372; - 1700-50: †329,
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†760, †914, †1560, †1620, †1666, †2022, 
†2343, †2585, †2644, †2876, †3146, †3309, 
†3310; - 17.50-1800: †69, †118, †143, †441, 
†857, †993 (bemalet), †831, †1056, †1078, 
†1260, †1563, †1879, †1913, 2101, †2101, 
†2155, †2220, †2258, †2298, †2876; - 18- 
1900’erne: 2101; - 1800-1850: †143, †287, 
†375, †461, †951, †1387, †1938, †2101, †2155,
2220, †2627, †3372; - 1850-1900: †96, †329, 
†405, †424, †1034, †1097, †1317, †1360, 
†1360, †1519, †1560, †1596, †1620, †1644, 
†1666, †1699, †1780, †1823, †1879, †2220, 
†2343, †2538, †2644, †2772, †2861; - efter 
1900: 118, 287, 424, 498, 830, 857, 951, 966, 
1056, 1519, 1560, 1644, 2427, 2467, †2389 
(1900), †2585 (nævnt 1901), †2427 (1901), 461 
(1950-80), 311 (1956), 311 (o. 1960), †2069 
(nævnt 1962), 2644 (1965), 2772 (1965), 1977 
(1979), 474 (1980), 2728 (1980), 3145* 
(1984), 2538 (1986-88), 2388 (1988); - udate
ret: †498.

Alterklæder, uden specifikation. 1400-1550: 
†2876 (1456), †2467 (1536); - 1640’erne: 
†1666, †1698, †2258; - 1650-1700: †210, 
†1424, †1749, †1780, †1879, †2298, †3146; - 
1700-50: †831, †966, †1596, †2343, †2585, 
†2684; - 1750-1800: †1097, †2069, †3146; - 
1800-50: †210, †287, †311, †312, †761, †1226, 
†1387, †1620, †1749, †1780, †1913, †1977, 
†2069, †2258, †2343, †2388, †2427, †2494, 
†2538, †2684, †2772, †2992, †3372; - 1850- 
1900: †1226, †1977, †2258, †2298, †2427, 
†2494, †2644, †2684; - efter 1900: 1879
(1966), 1938 (1984).

Kalkklæder, med specifikation, efter 1600: 
†1080 (nævnt 1665), †762 (nævnt 1716), †3378 
(nævnt 1730), †2103 (nævnt 1767). 

Kalkklæder, uden specifikation, efter 1600: 
†1269 (nævnt 1647), †1323 (nævnt 1647), †606
(1662), †1621 (nævnt 1684), †3156 (1691). 

Tegnede udkast, efter 1850: †3148* (1870, al
drig udført).

MESSETØJ 
(se også Ligtøj under Begravelsestekstiler 
ndf.).

Messehagler, med specifikation. 1550-1600: 
†2348 (1578, flere); - 1600-1800: †3157

(flere); - 1600-50: †999, †1171, †1270, †1830, 
†1945, †1985, †2030, †2349, †2396, †2432, 
†2468, †2498, †2543, †2996; - 1650-1700: 
†146, †146, †174, †192 (med sølvkrucifiks), 
†289 (to), †410, †723, †919, †1102, †1270, 
†1390, †1429, †1479, †1523, †1564, †1599, 
†1646, †1782, †1830, †1883, †1914, †1945, 
†1985, †2030, †2302, †3326, †3381; - 
1700-50: †331, †606, †762, †919, †1171, 
†1564, †1830, †2030, 2224*, (†)2651* (med 
stort broderet rygkrucifiks), (†)2733, †2880;
- 1750-1800: †146, †1081, †1270, 1883, †1914, 
†2104, †2162, †2266, †2302, †2396, 3423
(1780); - 18-1900’erne: 640, 2543, 2864 
(flere); - 1800-50: †146, †426, †1171, †1390, 
†1646, †1945, †2162, †2266, †2880, †3158, 
†3381; - 1850-1900: †146, †331, †410, †477, 
†1039, †1102, †1429, †1523, †1564, †1599, 
†2074, 2691, 3380; - efter 1900: 2302 (flere), 
2348 (flere), 3380 (seks), †1599 (1922), 2224 
(1988); - udaterede: 1782.

Messehagler, uden specifikation. 1500’erne: 
†2468 (1536), †919 (nævnt 1591, fire); - 
1600-50: †1671, †1702, †1782, †1883, †1914, 
†2074, †2266; - 1650-1700: †192, †744, †1362, 
†1390, †1622, †2266; - 1700-50: †2349, †2691, 
†2775; - 1750-1800: †2996; - 1800-50: †1171, 
†1429, †1623, †1985, †2349, †2396, †2432, 
†2498, †2543, †2996; - 1850-1900: †1102, 
†1231, †1623, †1646, †1671, †2030, †2543; - 
efter 1900: 1945, 2162, 2266, 2432, 2498, 
2543, 2996, 3157 (flere), 3301 (fire), †3343, - 
udaterede: †426.

Messeskjorter, efter 1600: †1945 (nævnt 1647), 
1745 (1716, med specifikation), †3146 (1751), 
†1231 (brændt 1888).

Korkåber, før 1650: †3158.
DÅBSTEKSTILER 

Dåbstøj. efter 1650: †1524 (nævnt 1668, dåbs- 
sjal), 411 (nævnt 1801, dåbshuer). 

Håndklæder, udateret: 2881.
BEGRAVELSESTEKSTILER 

Ligtøj, middelalderlige: 2178* (bånd fra gejst
lig dragt); - 1575-1600?: †2454; - udateret: 
1015 (sløjfer og lidser), 3446 (kvindehue),
3446 (silkesløjfe).
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FANER
Gravfaner, efter 1700: †1605 (o. 1714), †932 

(nævnt 1755), †1015 (nævnt 1758); - udateret: 
3254.

Helgenfaner. 1500’erne: †2734*.
OMHÆNG 

Alteromhæng. efter 1700: †3152 (nævnt 1703). 
Prædikestolsomhæng. efter 1700: †3166 

(1719, med specifikation), †1004 (1738-68). 
Skriftestolsomhæng. efter 1700: †3388 (nævnt 
1750, med specifikation).

ANDET
efter 1800: †2880 (1841, til knæfaldet); - udate
ret: 2145 (silkeklude til indhyldning af †reli- 
kvier?), 3447 (kortæppe).

TRAPPER 
FRITRAPPER TIL TÅRNE

1350-1400: 1966*, †2209, †2484; - 1400-1550: 
†114, †183, †222, †249, 361, †403, †421, †735, 
†758, †777, †873,†1029,†1048,†1074,†1222, 
†1304, †1353, †1554, †1640, †1657, †1690, 
†1777, †1866, 2009, †2095, †2283, †2331, 
†1380 (1547); - 1550-1650: †438; - 1800’erne: 
1124 (1805), 164 (1812), †852 (nævnt 1842), 
1690 (1861); - 1900’erne: 1909, †985 (før 
1908); - udaterede: 682, 948.

Murede, efter 1800: †1910 (1843), 1380 (1934). 
TÅRNTRAPPER I MURLIVET 

Ligeløbstrapper. 1100’erne: †89, †133; - 1375- 
1400: 1451*, 1722; - 1490-1500: 2761; - efter 
1800: 2248 (1827), 227 (1851), 2064 (1852-53, 
trætrappe); - udateret: †2962*.

Vindeltrapper. 1400-50: 2130, 3358.
Med indvendig adgang. 1375-1400: 1451*, 
1722 (tilmuret); - 1400-50: 2130, 3358. 

TÅRNTRAPPER I TRAPPEHUSE 
Ligeløbstrapper. 1500-50: 207*, 2212; - efter

middelalderlige: 403 (?); - efter 1800: 1662 
(1846, trætrappe), 780 (1872). 

Vindeltrapper. middelalderlige: 1590; - 
1200’erne: †1554; - 1400-1550: 63 , 91, †114, 
135, †166, 282, 421, 456, 471, 493, 530, 566, 
592, 625, 713, 735, 813, 874, 901, (†)964, 
1029, 1075, 1089, †1124 (?), 1158, 1186, 1222, 
1246, 1353, 1411, 1504, 1555, 1614, 1641,

†1660, 1807, 1931, 2095, †2284*, †2332 (træ
trapper), 2379, 2419, 2484, 2529, 2573, 
2637; - 1550-1700: 184, 438, (†)1866; - efter 
1800: †249 (nævnt 1803 (?)), 759 (1865), 2284 
(1867, trætrappe), 326 (1868), 989 (o. 1908), 
1777 (1917, trætrappe).

Indvendige trappehuse med vindeltrapper. 
1400-25: 1048.

Med indvendig adgang. 1400-25: 1048; - 
1500-25: 2573.

Trappehuse sekundært føjet til tårne, mid
delalderlige: 438; - 1400-1550: 91, 135, 207*, 
282, 421, 874, 1029, 1075, 1089, 1222, 1353, 
1555, 1641, †1660, 2095, 2212, †2284, 2332, 
2484; - 1500’erne(?): 403, 735; - 1600’erne: 
1866 (før 1665), 184 (efter 1665); - efter 1800: 
759 (1864-65), 2284 (1867), 326 (1868), 780 
(1872), 989 (o. 1908), 1777 (1917).

Trapper med adgang til mere end ét stok
værk. 1500-25: 2573.

Trappehuse af bindingsværk. o. 1800: (†)492 
(trætrappe).

Trappehuse af ukendt materiale, efter 1800: 
†326 (nævnt 1836), †1910 (?) (nævnt 1843). 

ANDRE TÅRNTRAPPER 
Murede trapper til herskabspulpiturer. o.

1150: †2962 (rekonstrueret 1893-95); - o. 
1200: †2481.

I trapperum, efter 1800: 2828 (1869-72), 2197 
(1896), 2943 (1928).

TRAPPER I ANDRE BYGNINGSDELE 
Ligeløbstrapper i murlivet. o. 1400: 3104 (i 
sakristiets nordgavl); - 1450-75: 2722* (i 
vestforlængelsens nordmur, indvendig af
gang); - o. 1600: 494 (til gravkrypt under 
kapel, indvendig adgang).

Ligeløbstrapper i trappehuse. 1450-1550: 
1307 (ved skib), †1557 (ved våbenhus), †1615 
(ved våbenhus).

Trappehuse med vindeltrapper. 1300-35: 
†2835 (ved skibets nordside, indvendig(?) 
adgang); - 1400-1550: 2637 (ved vestforlæn
gelsens nordvesthjørne, indvendig adgang). 

Indvendige trappehuse med vindeltrapper. 
1200-1450: †1554 (i skibets sydøsthjørne), 
†3096 (o.1225, i skibets sydøsthjørne, rekon
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strueret 1917-21); - efter 1900: 3131 (1917-21, 
til orgelpulpitur i tårnrum).

»Nattrapper« i klosterfløje. o. 1250: †3334 
(?); - 1400-1525: †3335 (?).

Svalegange med trapper. o. 1500: †3042 (lig
kapel, oprinddelig skolebygning).

Andre trapper, efter 1600: †2856 (1645-46, i 
søndre sideskib), 2465 (1730, i tilknytning til 
herregårdskapel), †2856 (1771-72, i søndre 
sideskib, »italiensk« trappe).

TRÆKIRKER
middelalderlige: †60(?); - før 1100: †2245, 
†2122(?), †2206(?); - 1180-1200: †3349 (skib 
af træ, kor af kamp), †1905 (før 1200); - 
1200’erne: †1349(?), †3069 (før 1225), †2001(?) 
(før 1300), †2090(?) (før 1300); - før 1350: 
†2564(?); - udateret: †180.

Stavkirker, før 1100: †896, †1155; - før 1150: 
†2956(?).

TÅRNE
(se også Kortårne under Kor).
middelalderlige: †282, 1590; - 1100-1300: 88, 
(†)133, (†)181(?), (†)205(?), 324, †349(?), 
†455, (†)812, (†)897*, †1087* (aldrig fuld
ført), (†)1155, (†)1184*, (†)1408 (aldrig fuld
ført), (†)1501*, (†)1544, (†)1588, (†)1688, 
(†)1926, 3079*, †3084; - 1350-1400: 1450,
1721, †2209, 2483, †2569; - 1400-1550: 114, 
134, 164, 182, 207, 221, 249, †310, †350, 360, 
403, 421, 437, 456, 471, 493, 530, 566, 592,
625, 682, 713, 734, 758, 776, 813, 873, 900, 
948, 963, 984, 1028, 1048, 1074, 1088, 1124, 
1158, 1186, 1245, 1303, 1352, 1411, 1504, 
1554, 1614, 1640, 1656, 1689, 1776, †1796, 
1803, 1865, 1908, 1930, 1964, 2009, †2065,
2094, 2130, †2249, 2282, 2329, 2379, 2418, 
2528, 2572*, 2639*, 2675, 2723, 2761, 3357, 
851 (o. 1457), 1379 (1547); - efter 1600: 
†2851* (1625-36), †310 (1664, af træ, ned- 
brændt), 282 (1725), 309 (1819), 2248 (1827),
2064 (1852-53), 2828 (1869-72), 3084 
(1870-71, rekonstruktion), 346* (1876), 1113 
(1904), 2619* (1904), 1294 (1904, tagrytter-

lignende), 1439 (efter 1905), 452 (1908), 1150 
(1911-12), 2942* (1928), 3299 (1974).

TVILLINGDELTE 
1100-1250: †622*, †2481*(?), 2959*; - efter 
1700: †310(?) (nævnt 1758).

TÅRNBUER 
Rundbuede. 1100’erne: 133 (smal), 1155, 
1158; - 1400-1550: 470, 530 (fladtrykt), †758, 
812, 1380 (1547).

Rundbuede, falsede. 1100’erne: 324; - 
1500’erne: 2094.

Spidsbuede, middelalderlige: 1590; - 1200-25: 
1546; - 1375-1400: 1450, 1722, 2484; - 1400- 
1550: 62, 90, 183, 249, 403, 421 (noget flad
trykt), 437, 625, 682, 734, 776, 873, 901,
948, 1028, 1088, 1124, 1186, †1245, (†)1304. 
1352, 1411, 1504, 1640, 1776, 1807, 1865, 
1965, 2009, 2130, 2379, 2419, 2573, 2639, 
2675, 2723, 850 (o. 1457); - efter 1700: 282 
(1725), 2248 (1827), 758 (1864-65), 2283 
(1867-68).

Spidsbuede, falsede. 1400-1550: 207, 222, 
†350, 360, 456, 493 (enkelt fals mod skib, 
tredobbelt fals mod tårn), 566, 592 (fals 
mod tårn over fremspringende affasede van
ger), 713 (fals mod tårn), 964, 984 (enkelt 
fals mod skib, tredobbelt mod tårn), 1048 
(fals mod både tårn og skib), 1656, 1909, 
1931, 2064, 2330, 2528 (fals mod både tårn 
og skib), (†)3358.

Fladbuede. 1400-1550: 1614 (hulkantede 
hjørner), 1690.

Fladrundbuede. 1350-1400: 2209; - 1500-25: 
114 (næppe oprindelig).

TÅRNBUER, TODELTE 
Rundbuede. 1100’erne: †181, †812*, †897*. 
Spidsbuede, falsede. 1200-25: (†)1551*.

TÅRNBUER, TREDELTE 
Rundbuede. 1100’erne: †206(?), †2481(?), 
2962*.

TÅRNE OVER KOR 
1200’erne: †1554(?); - o. 1450: 1221.

TÅRNRUM 
Generelt, passim.
»Korsformet« plan. o. 1450: 3358.
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URE

TÅRNURE
1500-1700: 750, 2603, †2890 (før 1536), †2360
(1577), †3326 (nævnt 1592); - 1600-1800: 
482*, 104(?) (1600-25), †3187 (1621), †888 
(nævnt 1632); - nævnt 1647: †1283, †1676, 
†1847, †2504; - nævnt 1661: †445(?), †511(?);
- 1660’erne: †78, †154, †294, †339, †389, 
(†)582, †613, †650, †703, †726, †750, †766, 
†841, †1144, †1487, †1603, †1762, †2175 (»sla
gur«), †2272, †2403, †2444, †2550, †3400; - 
1670-1800: 293, 553, 1846, 2234*, †2040 
(nævnt 1670), †2315 (nævnt 1683), †1572 
(nævnt 1684), †3187 (1707), 2871* (1737), 
†1208(?) (nævnt 1742), 509 (1746), 582 
(1776), †2360 (1779), †3401 (1784), †3188 
(1787); - efter 1800: 3187 (1821), 613 (1833, 
med ældre dele), †1650(?) (nævnt 1849), 2603 
(o. 1850), 1847* (1856), 3400* (1856), 726 
(1857), 2360 (o. 1866), 346 (1876), 354 
(1876), 445 (1891), 2175 (o. 1900), 2175 
(1934).

URHUSE 
1704?: 613; - 1800’erne: 750; - 1821: 3187.

URSKIVER 
1665: †105; - 1746?: 511*.
I kirken. 1646: †2444; - nævnt 1662: †2176; - 
før 1750: †2107; - nævnt 1756: †2315.

INDSKRIFTER 
efter 1700: †553 (omtalt 1734).

SOLURE
efter 1550: †2360 (1581), †2533 (nævnt 1668), 
2138* (1709), 3136* (1711), 2013 (1743), 
†3366 (nævnt 1763).

VIEVANDSKAR
1100-1250: 920(?), 3096 (o. 1225?, niche til vie
vandskar?); - udateret: †883 (nævnt 1808).

VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER
efter 1600: †3306 (nævnt 1648), †989(?) (nævnt 

1758), †94 (1815).
Haner, efter 1600: †3137 (nævnt 1615), †1819* 

(tegnet 1859), 3137* (1870), 1819* (1893).

Med initialer og/eller årstal, efter 1600: †3137 
(1671), 2858* (1725).

Pile. efter 1800: 2757* (1857).
Fløj stænger, efter 1600: †3137 (nævnt 1627, 
med kors), †3137 (1827, med kors), 3137 
(1867-71, med knap).

VINDUER
(se også Glugger).

RUNDBUEDE 
Smigede. 1100-1250: 61, 88, †113, 114 (hulke- 
let karmside i vest), 132, 163, (†)180, 204, 
221, 248, 280, 306, (†)306, †324, 360, †401, 
421, 435, 455, 469, 489, (†)491, 527, 590, 
621, (†)623, 681, 713, 733 (tegl), 756, 775, 
775 (muret glasfals af rejste sten), 811, 897, 
(†)947, (†)961, (†)983, 1027, 1047, (†)1072*, 
(†)1118, 1155, (†)1183, 1220, (†)1300, †1350, 
(†)1407, 1445, (†)1543*, †1544*, (†)1547*, 
1588, (†)1611, (†)1639, 1656, (†)1687, (†)1719, 
1775, 1775 (ommuret i tidlig tid med tegl), 
(†)1861 (kamp med støbte stik af svagt til
dannede kilesten), (†)1926 (ydre stik af kile
dannede marksten udstøbt over forskal
ling), (†)1963, 2061, 2062* (bevaret glasfals), 
2126*, (†)2127 (udvendige stik af jernal, ind
vendige sider af kamp), 2128, 2207 (kamp 
og jernal), †2208*, 2246 (kamp), †2246 
(tegl), 2281 (kamp suppleret med jernal), 
2328 (frådsten og kamp), (†)2329 (tegl), 
2375 (tegl), (†)2375 (frådsten), 2415 (fråd
sten), 2477*, 2478, †2478, 2482, †2482 
(tegl), 2674 (tegl), (†)2757 (tegl), 2958, 
3078* (ydre åbning sat af formsten med hul- 
kantlignende profil), (†)3355; - 1250-1350: 
†563(?), †564(?), †1350 (med spidsvinklet 
fals), (†)1446 (med spidsvinklet fals), 
†1448*(?), 2759(?); - 1300’erne: 1408, (†)1906;
- o. 1500: 1125; - efter 1650: †2420; - efter 
1850: 1094 (1864), 2726 (1868, udvendig 
smig profileret), 1554 (o. 1870), 458 (1870), 
346 (1876), 2968 (1893-95), 1294 (1904), 1150 
(1912), 1031 (1921).

Falsede. 1200’erne: 491, 983, (†)1588, 
(†)2634*, (†)1612 (o. 1290); - 1400-1550: 308,
325, †422, 437, 716, †2286*, 2571(?), (†)2578
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(indvendigt fladbuet), †2579(?); - eftermiddel
alderlige: 1123; - 1600-1800: 1162, 1125 (før 
1650); - 1700’erne: †1127; - 1840-75: 327, 
814, 948, 1076, 1122 (i fladrundbuet blæn
ding fra 1500’erne), 1127, 1223, 1303, 1311,
1864, 1866, 2680; - efter 1900: 362 (1956-57).

Ret gennemløbende, eventuelt smigede 
indadtil. o. 1750: 136; - 1800’erne: 683; - 
1800-50: †438, (†)2764, †3112*; - 1850-1900: 
324, 458, 1076, 1352, 1617, 1640, 1728, 1910,
2009, 2335, 2485, 2527, 2640; - efter 1900: 
1294 (1904), 2619 (1904), 1771* (1928); - uda
terede: †1556.

Monolitoverliggere. 1100-1250: 3421* (tve
delt).

CIRKELFORMEDE
Smigede. 1100-1250: 61 (krumhugne karm
sten), 88* (firpasformet med fals i facaden), 
203, †527, 897, (†)1155(?), (†)1861, (†)2479, 
2958; - efter 1850: 780 (1872), 115 (o. 1900).

Falsede. 1450-1500: 2760* (i indvendig flad
buet niche).

Ret gennemløbende, eventuelt smiget ind
adtil. 1800-50: 2092; - o. 1850: 207; - efter 
1854: †2968, 1506 (1861), 250 (o. 1862), 873 
(1862), 2828 (1869-72, med firpasformet lys
ning).

SPIDSBUEDE
Smigede. 1200-1350: (†)871 (dels granit og 
kridt, dels tegl), 1048, 1245*, †1351(?); 
(†)2003* (rester af søm, hvormed glasset har 
været fæstnet); - 1840-50: 422, 532, 1051; - 
1850-75: 227, 1076, 1411, 1413, 1662, 2064, 
2132; - 1880-1900: 533, 3362; - 1900’erne: 
2007.

Falsede, middelalderlige: 1073, (†)1590; - 1250- 
1400: 280, 713, †962, (†)1157, (†)1252, 
(†)1301, (†)1724, 2091* (indvendigt smi
gede), (†)2524 (tegl, indvendigt smiget), 
(†)2570, †2641(?), †2837 (lysningerne oprin
delig delt af stavværk); - 1400-1550: 307,
326, 436, 713, †757, (†)758, 812, †872, 948,
984, (†)1124, 1186, (†)1306* (med stavværk), 
1249*, 1692, 1807, 1811, 1814, 1814, †1866, 
†1934, (†)1971, 2008, †2133(?), 2214, †2218,
2334, 2573, 2636*, (†)2637, 2639, †2722, 
(†)2725, 2760*, †2844*, 850 (o. 1457),

(†)1090 (1529);-før 1575: †2530; - efter 1700: 
282 (1725); - 1800’erne: 496, 530, 592; - 
1800-50: 283, †458, 472, 1162; - 1850-1900: 
567, 683 (med stavværk); - 1850-75: 593, 
682, 759, 759 (med stavværk), 779, 904, 
965, 989, 1189, 1254, 1507, 1591, 1593, 1594, 
1931, 2096, (†)2130, 2135, 2218, 2248, 2283, 
2289, 2823 (med stavvæk); - 1875-1900: 136, 
†566, 592, 685, †1353, 2012, 2251, 3358, 
3360; - 1900-25: 166, 594, 1031, 1934, 2531, 
2532, 2799*.

Ret gennemløbende, eventuelt smigede 
indadtil. 1850-1900: 1973; - 1850-75: 988, 
1030, 1050, 1188, 1454, 1642, 1695, 1777, 
1778, 2064, 2578, 2579; - efter 1875: 2378 
(1878), 282 (1887), 2483 (efter 1903), 1965 (o. 
1910); - udateret: 2640.

Profilerede. 1350-75: 2566* (udvendigt to 
profilerede led, indvendigt et); - 1485-1500: 
1812* (retkant og affasning); - efter 1850: 850
(1865), 2764* (1878-81), 853 (1894).

FLADBUEDE
Smigede. 1500’erne: 2135, 3362 (1500-20), 
1162 (1594); - 1665-69: 1160; - efter 1850: 
2065 (1861), 1412 (1865).

Falsede, middelalderlige: (†)492, †1911*, 
(†)1589; - 1300’erne: (†)775, †812, (†)1410, 
(†)1503, †1776; - 1300-1550: †1414, 2005; - 
1400-1550: 135, 206, 248, 307, 309, 326, 
†350*, 360, 361, 363, 436, 457, 496, 593, 
630, 680*, (†)683, 714, 734, †758, 813, †872, 
†873, †875, 901, 948, 950, 964, 1029, 1049, 
(†)1049, 1050, 1074, 1089, †1090, †1091(?), 
†1092, (†)1124, 1185, (†)1307, 1353, (†)1354, 
1411, 1454, (†)1503, †1554, †1615*, (†)1616*, 
(†)1616, †1656, †1778, (†)1908, †1910, †1934, 
1970, †2094, 2215, †2251, (†)2378, †2381,
2419, 2485, †2571, 2675, (†)2677, 2639, 
(†)2675, (†)2724, (†)2725, †2762, 2763, 
†2849*, †2973, †3110*, †3358, †3360, 3361, 
(†)3361, †2067 (efter 1536); - 1500-1700: 472, 
†1559, (†)1966; - eftermiddelalderlige: 363, 
†470*; - eftermiddelalderlige?: (†)134; - 1550- 
1650: 438, 1660 (1550-70), †1381 (1578), 1162 
(1594?); - 1600’erne: 1158, †1030 (1636), 
†2487 (før 1645), 1160 (1665-69), 629 (1670);
- 1600-1800: 1162, †533 (o. 1734), 2338 (før
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1786), †92 (1790-92)-, - 1800’erne: 530, †1729 
(1800-20), 2248 (1827); - 1850-1900: 434, 
438, 1126, 1689, †1930*, 2283, 2381, 2421; - 
1900-50: 403, 2248, 2381, 2420; - udateret: 
2377.

Profilerede. 1400’erne: 734 (hulkel, på inder
siden); - efter 1600: 250 (1604, kvartrund
stav).

SPÆRSTIKFORMEDE 
o. 1400: 1221 (indvendig vandret afdækning);
- 1500-50: (†)2378 (indvendigt trekløverfor- 
met).

VANDRET OVERDÆKKEDE 
Falsede. 1800-20: 250, †1934, †2012, †2641

(før 1809); - efter 1850: †2007 (1862).
Ret gennemløbende, eventuelt smigede 
indadtil. 1500-50: 116 (o. 1525?, plankeaf
dækning), †3037 (efter 1536); - efter 1650: 
†1729 (o. 1700), 2465 (1730, indvendig dybe 
nicher), 470 (o. 1800), 1074 (1856), †2828 
(1869-72), †1126 (1926?). 

KURVEHANKSBUEDE 
Smigede. 1800-20: 1076.
Falsede, før 1400: (†)2674; - 1400-50: 2721; - 

1500’erne: 250, 736, (†)1126, †2532*; - efter
middelalderlige: 471, †1414; - 1575-1600: 
†1355, (†)2678 (1596), 494 (o. 1600), 1381 (o. 
1600); - 1500-1700: †964, 1160, †1729; - 
1600’erne: †1050; - 1600-50: 1592, 683 (1634);
- 1650-1700: 363 (1663), (†)1189 (nævnt
1664), 281 (1675-1700); - efter 1800: (†)2218 
(1838), 2420 (1929); - udaterede: †2094, 
†2218.

Ret gennemløbende, eventuelt smigede 
indadtil, efter 1700: 986 (1769).

I SPIDSBUET SPEJL 
Rundbuede. o. 1400: (†)1122; - 1500-25: 207. 
Spidsbuede. 1400’erne: 963, 2330, 2338. 
Fladbuede. middelalderlige: (†)1590; - 1250- 

1400: (†)1252, (†)1722, †1965; - 1400-1550: 
62, 164, 248, 249, 437, †566, 626, (†)734, 
775, 813, (†)900, (†)1074, 1250*, (†)1252, 
(†)1353(?), †1615*, (†)1616, †1657, †1659, 
†1864, †1909(?), 1930, (†)1931, (†)1932*, 
(†)2379, †2528, 2564, 2675, †2761, 3042, 
3104, 3359; - efter 1900: 438 (o. 19139). 

Ukendt form. o. 1400: †1451; - 1400-1550:

†350*, (†)1029 (med korsblænding), (†)1125, 
(†)1223, (†)1246, 1910, (†)2009, (†)2095, 
(†)2417.

I RUNDBUET SPEJL 
Rundbuede, efter 1850: 2828 (1869-72, kronet 
af cirkelblænding).

Spidsbuede. 1450-1525: †900, †902. 
Fladbuede. 1500-50: 2763*.

I FLADBUET SPEJL 
Rundbuede. 1525: (†)2335.
Fladbuede. 1500-1700: 1930.
Tvedelte, fladbuede. 1450-1500: 776*.

I TREKLØVERFORMET SPEJL 
Ukendt form. 1400-1550: 493.

I KURVEHANKSBUET SPEJL 
Ukendt form. o. 1500: (†)1125.

TVEDELTE 
Rundbuede. 1100-1250: 3421* (monolitover
ligger).

UKENDT FORM 
1200-1300: (†)2524*, †3330; - o. 1450: †1252 
(rund- eller fladbuede, falsede); - 1500’erne: 
†779, †3358; - efter 1800: †226 (1831), 222
(1851).

STÆNGEBOMME 
1400-1525: 624, 2723.

SPECIELLE DETALJER 
»Hulsøm« på indvendig smig. 1490-1525: 
2761*, 3362.

Spidsvinklede false. 1250-1350: †1350, 
(†)1446.

VINDUE S STAVVÆRK 
Profilerede, middelalderlige: †3332*; - 1300- 
25: †2837*; - efter 1850: 2823 (1865). 

Retkantede. 1450-1500: (†)1306*; - 1850- 
1900: 683, 759 (1864).

VINDUESRAMMER 
Træ. 1100’erne: 132 (rester), 163, 280, 306, 
360, †489, 528*, 681, †812, 897*, (†)983*, 
†1047 (aftryk), (†)1048, †1183, 1543, (†)1588, 
(†)1719, †2126, †2207, 2246*, †2281, †2329, 
2958*; - 1400-1550: (†)2640(?); - 1790’erne: 
†64, †92, 470, †1311, †1462*; - 1800’erne: 
496; - 1800-50: 208, †350, †403, 1051, 1127, 
1162, †1253, 1559, 1594, †1934, †1965, 1971, 
†2012, 2135, 2218, †2251, †2288, †2857, 
†3363; - 1850-1900: †116, †1355, †1973,
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†2007, †2484; - efter 1900: †2528 (før 1908), 
†2532 (før 1908).

Smedejern, efter 1750: 2338 (1787), 716 (1908- 
11), 166 (1910), 2531 (1925).

Støbejern. 1825-50: 207, 422, 625, 626, 
†2068, †3363; - 1850-1900: 567, 1689, 1973, 
2421; - 1850-75: 92, 227, 326, 472, 875, 904,
948, 950, 965, 988, 989, 1030, 1074, 1076, 
1094, 1127, 1188, 1189, 1223, 1253, 1311, 
1382, 1413, 1454, 1459, 1463* 1507, 1591, 
1593, 1594, 1640, 1642, 1662, 1695, 1728, 
1777, 1778, 1866, 1910, 1931, 2009, 2064, 
2065, 2096, 2132, 2135, 2218, 2248, 2283, 
2289, 2338, 2381, 2580, 2582, 2640, 2642, 
2677, 2680, 2726; - 1875-1900: 324, 685, 
714, 815, †1353, 1355, 1617, 2251, 2378, 
†2485, 2527, †2530, 2764, 3363; - 1900’erne: 
2007, 2377; - 1900-25: 1934, 2012, †2484, 
2528, 2532, 2619, 2763, 2799*.

Vindjern. 1100-1250: †2127, †2478 (aftryk); - 
1200’erne: †1720; - 1500-50: 2675.

VINDUE S GLAS 
Rude- og vinduesglas. 1100’erne: 983; - 

1500-50: (†)2675; - 1500-1700: 1934; - efter 
1800: 1253 (1868-1869, farvet); - udateret: 
(†) 1191.

Blysprosser. 1150-1250: (†)1861, †2478 (af
tryk); - 1500-50: 2675; - 1500-1700: †1934; - 
efter 1700: †593 (1706), †2135 (nævnt 1708), 
†3363 (nævnt 1758), †2096 (1806), †136 
(nævnt 1825), 438 (1865), 1089 (1865), 1818 
(1870-80), 208 (1919).

Glasmalerier, middelalderlige: †64, (†)497*, 
(†)738, (†)2013*; - 1200’erne: †2138, 2974*, 
(†)3366*; - 1300-50: †2642* (også fragment 
af en ansigt); - o. 1500: 1820*, (†)3367; - 
1550-1600: †855; - efter 1600: †251 (1604),
2065 (1861); - 1900’erne: 1294 (1904), 2620* 
(1904), 459 (1913), 815 (1915), 137 (1919), 
2512* (1920), 3138* (1928), 3139* (1928), 
2197 (1931), †989(?) (før 1934), 815 (o. 1943), 
1254 (1943), 2830 (1945), 2422 (1955), 3366 
(1958), 2382 (1959), 2339 (1961), 3366 (1961), 
1224 (1962), 1190 (1966), 1918 (1970, abstrakt 
motiv); - udaterede: †1935, †2488 (spor af be
maling).

Glasmosaikker. 1973-74: 1357.

VÆGBEKLÆDNINGER

(se også Paneler, løse under Stoleværk og an
dre møbler).

VÆGPANELER
1400-1550: 638* (indfældet i østvæggen bag 
altertavlen); - 1550-1600: †725, †1280*, 
1674*, 2034*; - 1600’erne: †647, †2312 (1600- 
50), †1206 (1666); - efter 1800: 2312, †1280* 
(før 1868), †3389 (nævnt 1873); - udateret: 
1627*.

Med malerier. 1700’erne: 2627*.

VÆG- OG LOFTSMALERIER
DEKORATIONSMALERI

efter 1800: 1558 (1871-72), 1439 (1873), †2831 
(efter 1879, genskabt efter oprindelig væg
dekoration fra 1869-72, kvaderimitation),
942 (1887), †2512 (1888).

MED MOTIVER 
efter 1900: 2832 (1930, i apsidens hvælv). 

ENSFARVEDE BEMALINGER 
efter 1800: †3362 (nævnt 1868), 2466 (1900).

VÆRNEHELGENER
ALTRE INDVIET TIL 

Anna. 3017, 3346.
Erasmus. 3018.
Gertrud. 3018.
Guds legem. 3018.
Helligkors. 3018.
Katarina. †3328.
Olaf. 3304.
Vor Frue. 3017, 3304.

KAPELLER INDVIET TIL 
Andreas. 1305.
Det hellige kors. 3343.
Johannes evangelist. 3015.
Nikolaj. 3341.
Olaf. †357.
Vor Frue. 1616.

KIRKER INDVIET TIL 
Hans. 1239.
Johannes Døberen. 85(?), 2243(?).
Jørgen. 1297.

236*
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Laurentius. 357, 809, 1347, 2277(?).
Lucius. 2819(?).
Nikolaj. 731, †2948.
Olaf. 3304.
Peder. 1609, 1637.
Søren. 1789.
Vor Frue. 849, 1443, 1773, 2057, †2945, 3017. 

KOR INDVIET TIL 
Søren. 1833.

VÅBENHUSE
PLACERINGER 

I nord. middelalderlige: †629(?), †1126, (†)1590,
2420, †2947(?); - 1250-1400: 324, 530, 775,
1073, 1121, (†)1156, 1410* 1502*, 1720, 
2759*, †2968*; - 1400-1550: 165, 206*, 470, 
494, 1187*, 1353*, 1555, 1640, 1658, 1688, 
1814, 1862, 1930, 1969, 2284, 2333, 2376*, 
2485, 2674*, †2849*; - efter 1600: †1381 (ned
revet 1667), 1454 før 1856), 2968 (1893-95), 
1439 (efter 1905); - udateret: †91(?).

I syd. middelalderlige: 62, †226, 949, 1589, 
1929*, 1964, 2004*, †2486, †2947; - 1100- 
1250: †2128, †2336(?); - 1250-1400: †566, 
734, 1221, 1352*, †1558, 1723, 1776, 2092*; - 
1400-1550: 90, 115, 135, 164, 250, 308, †349, 
360, 402, †422, 436, 492, 566, 592, 627, 682, 
714, 757, 812, 852, 872, 963, (†)1030, 1050,
1074, 1089, 1158, 1185, 1249*, 1411, (†)1456, 
†1458, 1557, 1615, 1691, †1796, 1864, 1907*,
2004, 2063*, 2132, 2216, 2247*, 2285*,
2335, 2378, 2485, 2526, 2578*, 2640, 2677*, 
2724, 2763*, †3361; - eftermiddelalderlige:
470, 1381 (o. 1600); - efter 1600: 184 (før 
1661), †282 (nævnt 1665), †1506 (nævnt 1667), 
282 (1725), 226 (før 1803), †3361 (1835), 989 
(1859), 1506 (1861), 423 (1866), †3362 (1868);
- udateret: †532.

I vest. efter 1900: 2511 (1919-20).
I tilknytning til kapeller. 1500-50: 902 (på 
vestsiden af nordkapel), 1125 (på sydsiden af 
sydkapel); - 1600-50: †1162 (på vestsiden af 
nordkapel).

Andre placeringer, middelalderlige: †3107* 
(på søndre korsarms østside).

I TO ETAGER
1300-1500: 1502*, 1555, 1964 (overetagen se
kundær), 2004* (overetagen sekundær); - 
1500-50: (†)1456, 2763*.

KOMBINERET MED 
KAPELFUNKTION 
I nord. o. 1400: 1121; - 1400-1550: 1862, 1930, 
1969, 2376*, (†)2485.

I syd. 1400-1550:1158(?), 1185, 1249(?), 1691. 
Med rundbuede arkader. 1400-1550: 1863, 
2376*.

Med spidsbuede arkader. 1450-1500: 1186, 
1930, 1970.

Med spidsbuede, falsede arkader. o. 1400: 
1121; - o. 1500: 1158(?).

Med kurvehanksbuede, falsede arkader.
1400-1550: 1691.

VÅBENHUSE OMBYGGEDE TIL 
KAPELLER

1450-1525: 2004*; 2376*.
KAPELLER OMBYGGEDE TIL 
VÅBENHUSE

1400-1550: 457, 1641(?).
INDRETTEDE I TÅRNRUM

1400’erne: 1303; - efter 1800: †2676 (1812), 
†2679 (1812), †2581 (før 1818), 327 (1868), 
†780 (1872), 1124 (1926?). 

INKORPOREREDE I SKIB 
efter 1900: 1294 (1904), 1150 (1911-12), 2800 

(1924-25).

VÅBENSKJOLDE
På alterklæder. 1688: †424, †441; - 1750-60: 
†69, †857.

På altersølv. 1500-25: 330*; - 1550-1650: 
145*, 287, 547*, 796*; - 1650-1700: 230*, 
315*, †500, †1060, 2345*, 2591*, 2731*; - 
1700-1750: †71, 378*, †1059, †1060, 1080*, 
1101*, 1171*, 1670*, 2028*, 2345*, 2346*, 
2430, 2431*, 2467*; - 1750-1800: 579, †858, 
1427*, 2649; - 1800-1850: 761*.

På altertavler. 1575-1600: 97, †329, 498, 
†1079, 1100, 1666*, †1167, 1168*, †1828 (si
dealtertavle?); - 1600-1650: 69, 190, 406, 
605, 636*, †1426, 1666*, 1699, 1940*, †2024,
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2101, 2220*, 2298*, 2389, 2429, †2876*, 
3149*; - 1650-1700: 695*, 996, 1749*, 2771*, 
2992*, - 1765: 229; - rekonstrueret 1946: 71. 

På alterudstyr. 1550-75: 442; - 1630-1700: 
2395*, 2432, 2594*, †2690*; - 1700-1725: 
1060, 1171, 1670*, 1883*, 2996*; - 1857: 
500*.

På begravelsestilbehør. 1654: 749*; - 1859- 
78: 2472*.

På bygnings tavl er. 1734: 531*.
På dåbsudstyr. 1525-75: 426*, 999*, 1000*, 
1232*, 1325, 1599*, 2031; - 1600’erne: 1363, 
1753, 2075*; - efter 1717: 2468; - 1850-1900: 
2734.

På glasmalerier. o. 1500: 1820*; - 1550-1600: 
†855; - udateret: †2488.

På gravkapeller, gitre. 1700’erne: †448, 660*. 
På gravminder. 1450-1500: 931*, 2916*; - 

1500-50: 653*, 1010*, 1992*, †2712*, 2917*, 
2918*; - 1550-1600: 106*, 197*, 295*, 297*, 
446*, †512*, 513*, 654*, 802*, 1011*, 1065*, 
†2919, 3192, (†)3204*, †3228; - 1600’erne: 
197*, 238, 511*, 652, 802, 1008*, 1955*, 
2605, 2661*, 2708, 2709, †2712, 2744, 2745, 
2745*(?), 2789, 2902*, 2912*, †2919, 3206*, 
3432* (1690-91)-, - 1700’erne: 392*, 393, 
†1285, 1575*, 1710*, 2665, 2747, (†)3216*, 
3222*, 3226*; - 1810: 2111.

Kalkmalede. o. 1300: 2423*; - 1380-90: 
2140*; - 1400’erne: 693*, 1314*, †1874, 
2681*, 2727*, 2765*; - 1500’erne: †188, †261, 
†448, †654, 855*, 990*, 991*, 2584, 2643*, 
2767*, †2859; - 1600-25: 855*, †2859; - 
nævnt 1758: †3369; - 1871: †3140.

På kisteplader og -beslag. 1550-1600: 446*, 
555, 1012*, 1013*; - 1600’erne: 240*, †518, 
655, †655, 657*, 1013*, 1013*, 1014, 1014*, 
2922*; - 1700’erne: †519, †520, 1018, 2922*. 

På kister. 1700’erne: 661*, 662*.
På klokker. o. 1400: †1848; - 1590-1700: 124, 
584, 1006, 1398*, 1632, 2080*, 2108*, 2176*, 
2316, 2604*, 2788; - 1700’erne: 294, 428, 
445, †1064*, †1889, 1916*, 1953, 2041, 2742. 

På lysekroner. 1589: 2741; - o. 1700: 293.
På monstransskabe. 1519: 2784*.
På pengetavler. 1702: 2232*.
På prædikestole. 1590-1648: 194*, 382*, 411,

503, 646, 836*, 860, 884, 923 (Universite
tets), 1173*, 1568*, 1836, 2695*, †3383; - 
1648-80: 335, 550*, 700, 1003*, 1061*, 
2165*, 2307*; - 1765: 233*; - udateret: †799. 

På prædikestolsopgange. o. 1600: 2167*.
På pulpiturer og gallerier. 1657: †2886; - 

1755: †928.
På stoleværk. 1400-1550: 1885*, 2656*; - 

1500-1550: 336, 1707, 1841*, 2173*, 2311*, 
2783*; - 1550-1600: 76*, 102*, 149*, †150, 
†336, 386, 504, 551*, 646, 838*, †1142*, 
†1173, 2169, 2438*, †3388, †3389; - 
1600’erne: †1004, 1570*, †3389; - 1700’erne: 
(†)388, †974, †3166; - nævnt 1861: †764. 

Udvendig på bygninger. 1876: 346.

DIVERSE
HATTEKNAGER 

I skib. 1710: 1846; - 1800’erne: †1175, †1235, 
†1572, †2040*, †2080*, 2548; - nævnt 1929: 
†1531; - udateret: 613 (smedejern).

I våbenhus. 1775-1825: 154; - 1800’erne: 293, 
319, 339, 415, 2040 (og skib); - 18-1900’erne: 
196, 509, 553, 956, 974, 2107; - 1900’erne: 
482, 582, †1144, 1432, 1368, †1953 (og nord
kapel), 2175, 2504, 2742; - udaterede: 216, 
841, 1006 (og sakristi), 1064, 1631, 1675, 
1709, 1889.

På stolestader. 1842?: 2354; - udateret: 2309. 
Ukendt placering, udateret: 1762. 

JERNKØER 
nævnt 1661: 1715 (alterkøer).

KIRKER SOM SØMÆRKER 
nævnt 1674: 2010; - 1750-1800: 1866, 2277, 
†3307.

Fyrlygter. 1974: †2725. 
MUSIKINSTRUMENTER

1680: 584 (signaltrompet); - nævnt 1693: 
†3184 (to gamle basuner, en ubrugelig gam
mel basviol samt en »Smaa Viol«); - 1700’er
ne?: 1650* (byhorn); - 1800’erne: †3002 
(1862, stemmegaffel).

MØLLESTEN 
før 1150: 2956* (kværnsten indsat i murværk);

- udateret: 1381.
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PILGRIMSTEGN 
Ibskaller. middelalderlige: 2948, 2949. 
S. Birgitta af Vadstena. 1300-1550: 2179*. 

ROSENKRANSE
1400’erne: 3338.

SEGL OG SIGNETER 
Aftryk. 1300’erne: 2819* (klostersegl);  -

1400’erne: 2819 (klostersegl), 2820* (prior
segl); - 1400-1518: †3328 (klostersegl); - før 
1475: 3018 (præstesegl); - nævnt 1855: †3158. 

Stamper. o. 1425: 2563; - 1400-1550: 2179*. 
SPYTTEBAKKER 

1865: (†)765 (porcelæn).



IKONOGRAFISK REGISTER
Udarbejdet af DORTHE FALCON MØLLER

Registret, der medtager materiale fra middelalderen til 1900’erne, er systematisk ordnet efter nedenstående 
opslagsord. Vedr. principper i øvrigt - se indledningen til Sagregister (s. 3451).

Gamle Testamente (s. 3539) 
Profeter og sibyller (s. 3541) 
Typologier (s. 3541)
Nye Testamente (s. 3541) 
Johannes’ åbenbaring (s. 3544) 
Treenigheden (s. 3545)
Gud (s. 3545)
Helligånden (s. 3545)
Kristus (s. 3546)
Engle, putti og genier (s. 3547)

Djævle (s. 3549)
Maria (s. 3549)
Apostle og evangelister (s. 3550)
Helgener, helgeninder og hellige personer (s. 3551) 
Allegoriske og mytologiske figurer (s. 3553) 
Allegorier og symboler (s. 3555)
Historie og samfund (s. 3559)
Andet (s. 3560)
Uidentificerede personer og motiver (s. 3561) 
Kopier (s. 3561)

GAMLE TESTAMENTE
SKABELSEN

1733* (o. 1300), 67* (1300-50), 227 (1300-50), 
252* (1300-50), (†)1663* (1300-50), 186 
(1460-80), †2254* (1460-80, Skaberen frem
stillet analogt med Kristus som Verdens- 
dommer), 254* (1510-20), †2360 (1653).

Gud med ledsageengel. 1734* (o. 1300), 67* 
(1300-50), 117* (1300-50), 252 (1300-50), 
(†)1663 (1300-50).

Dag og nat. 228 (1300-50).
Himmellegemer. 67* (1300-50), 227* (1300- 
50), (†)1663 (1300-50, himlen), 186 (1460- 
80), †2254* (1460-80), 910* (1500-25).

Levende væsener. 68* (1300-50), 227 (1300- 
50), 252* (1300-50), (†)1663 (1300-50), 
†2254* (1460-80), 254* (1510-20).

Adams skabelse. 1734*(?) (o. 1300), 67, 
(†)1663 (1300-50), †829 (1460-80), †2254* 
(1460-80), †2984 (1460-80), 686* (o. 1500), 
912 (1500-25), 254 (1510-20, som håndvær
ker), 1834 (1647), 2307 (1648-58), 2745(?) 
(1650-1700), 700 (1651), 147 (1676).

Evas skabelse. 1734* (o. 1300), (†)1664*(?) 
(1300-50), †2982(?) (1325-50), 186 (1460-80),

†2254* (1460-80), †2984 (1460-80), 686* (o. 
1500), 912 (1500-25), 254 (1510-20), 1834*
(1647), 2307 (1648-58), 700 (1651), 74* 
(1660), 147 (1676), †1764 (1748).

ADAM OG EVA 
(se også Adams og Evas skabelse ovf. under 
Skabelsen).

Gud viser Adam og Eva Kundskabens træ. 
1834 (1647), 74* (1660).

Gud formaner Adam og Eva. †2982(?) 
(1325-50), †2984 (1460-80). 687 (o. 1500). 

Syndefaldet. 1032* (1200-1300), (†)1664* 
(1300-50), †821* (1375-1400), 738* (o. 1400), 
†829 (1460-80), †2254* (1460-80), †2254* 
(1460-80, Gud forhører dem efter Syndefal
det), †2254* (1460-80, slangen frister Eva), 
†2984 (1460-80), 687 (o. 1500), (†)912 (1500- 
25), 255 (1510-20), 462 (o. 1550), 1524* (o. 
1550), 1524* (o. 1550, med Paradisets port), 
1623 (o. 1550), 3382* (o. 1550), 146* (o. 
1625), 380 (o. 1625), 1527* (1625-35), 1484* 
(1634?), 1834* (1647, skjuler sig i havens bu
ske), 1834* (1647), 2307* (1648-58), 1753* 
(o. 1650), 3149* (1650), 700* (1651), 1954* 
(1651), †2360 (1653), 2165 (1656), 335 (1657), 
74 (1660), 147 (1676), †1764 (1748).
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Uddrivelsen af Paradiset. †829 (1460-80), 
†2254* (1460-80), 687 (o. 1500), 913 (1500- 
25), 255 (1510-20), 442* (o. 1625), 1834
(1647), 2307* (1648-58), 700* (1651), †2360
(1653), 74 (1660), 147 (1676).

Jordelivet. 1735* (o. 1300, Adam arbejder), 
(†)1735* (o. 1300, Eva føder), †2254* (1460- 
80), 687 (o. 1500), 1834 (1647), 2307* (1648- 
58).

Ægteskabets indstiftelse. †2254* (1460-80), 
912 (1500-25), 254 (1510-20).

KAIN OG ABEL 
Kains og Abels offer. 168* (1150-1200, Gud i 
topmedaillon), (†)1664 (1300-50), 688* (o. 
1500).

Brodermordet. †2254* (1460-80), 688* (o. 
1500).

NOAH
3206* (1650-1700), 1954* (1651, med Abra
ham og Isak).

SYNDFLODEN 
1955* (1651).

PATRIARKER 
†1004 (nævnt 1158, Abraham, Isak og Jakob i 
Himmerig).

ABRAHAM 
(se også Noah).
Isaks ofring. 636* (o. 1575), 1749* (1578), 
718* (1580), 1424* (1580-89), 3372* (o. 
1590), †2920 (1600-1700?), 351 (1660-70). 

JAKOB
3176 (1586, modtager lammeskind af Re
becca), 2591* (1600-20, drømmen om him
melstigen).

Jakobssønnerne. †102 (efter 1634).
SIMEON 

†3368 (o. 1520).
JOSEF

2015* (1558, med Potifars hustru), 2015* 
(1558, som drømmetyder).

MOSES
256 (1510-20), (†)404(?) (o. 1600), †1172 

(1605),†605 (1625), 1321* (1625), †2876* 
(1625-50), 614 (1626), 2906* (o. 1635), 335 
(1657), †1003 (nævnt 1158), 229 (1943), †2400 
(udateret).

Mannaregnen. 2165 (1656), 335 (1651).

Moses med lovens tavler. 1676* (1615), 
2646* (1620), 210* (1622), 70 (1625), 642* 
(1625-50), †1978 (1626), 2101*(1632-38), 
2389* (1635), 2770* (o. 1640), 2429* (1641), 
2298* (1648), 2745 (o. 1650), 2220*(1650), 
3149* (1650), 1954* (1651, og kobberslan
gen), †2360 (1653), 1749* (1654), 695* 
(1655), 2165 (1656), 1388* (1668), 1562*
(1611), †3166 (1719), 312 (1818-20). 

Kobberslangen i ørkenen. 1749* (1578), 
718* (1580), 1424 (1580-89), 3372* (o. 1590);
- (se også Kobberslangen under Allegorier 
under Allegorier og symboler, s. 3555). 

Spejderne i Kanaan. 1139* (o. 1550), 883* 
(1600-25).

ARON
(†)404(?) (o. 1600), 2745 (o. 1650), 1954 (1651, 
med røgelseskar og pagtens ark), 335 (1651). 

SAMSON
†1745* (o. 1550, med løven), †1746 (o. 1550, 
med Gazas porte).

RUTH 
†3396 (skænket 1933, historie).

KONGER 
168* (1150-1200, David eller Salomon?), 
1955* (1651, Josias?).

DAVID 
3368* (o. 1520).
David med harpe. 3175* (1531), 1568*

(1621), 1527 (1625-35), 1955* (1651, som sal
medigter).

David og Goliath. †2769* (1515-1600), 351 
(1660-70).

David og Batseba. 351 (1660-70). 
ABSALON 

Absalons død. 351 (1660-70).
SALOMON 

602* (1460-80), 1742* (1460-80), 2017* (1558, 
forledt til afgudsdyrkelse), 2017* (1558, Sa
lomons dom).

JONAS
Jonas og hvalfisken. 2390* (1635), 2428* 

(1641).
SUSANNA

351 (1660-70).
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PROFETER
140*(?) (1150-1200), 166* (1150-1200), 
3139*(?) (o. 1225), 1514 (1410-40), 792(?) 
(1460-80), 792* (1460-80), 1742* (1460-80), 
690* (o. 1500), 691* (o. 1500), †1132(?) (o. 
1500), 3368(?) (o. 1520), (†)1664* (o. 1525), 
†1975*(?) (o. 1525), 2017* (1558), 2534 
(1564), 699* (o. 1650).

Amos. 2018* (1558).
Daniel. 2017 (1558), 699* (o. 1650).
Elias. †145 (1704?).
Esaias. 995* (o. 1500), 3175 (1531), 2017 

(1558), 699*(o. 1650).
Ezechiel. 2017 (1558), 699* (o. 1650). 
Hoseas. 2017 (1558).
Jeremias. †1745 (o. 1550), 2017 (1558), 

699*(o. 1650).
Joel. 788*, 1742* (1460-80).

SIBYLLER 
254(?) (1510-20).

AUGUSTUS OG SIBYLLEN 
261(?) (1510-20).

PROFETER OG SIBYLLER

TYPOLOGIER
BIBLIA PAUPERUM

686*, 694.

NYE TESTAMENTE
JESU BARNDOM

(se Bebudelsen og Besøgeisen under Marias 
liv under Maria).

2146* (o. 1400), †2423* (1400-1500), 2391* 
(1450-1500), 597* (1460-80), 782* (1460-80), 
824* (1460-80), †2256* (1460-80), †2293 
(1460-80), 2156* (1475-1500).

Fødslen. †1417* (1250-75, Jesusbarnet va
skes), 1263* (1375-1400), †2423* (1400- 
1500), 367* (1425-50), 2391* (1450-1500), 
597* (1460-80), 783 (1460-80), 824* (1460- 
80), †2256* (1460-80), †2985 (1460-80, kom
bineret med Forkyndelsen for hyrderne, 
†3369 (1460-80), 2157* (1475-1500), 692* (o. 
1500), †722 (o. 1500), 256 (1510-20), 2155*

(1575-1600), †2342 (1575-1600), 861* (o. 
1600), †1978 (1626?), 381 (1643), 3148*
(1650), †2883 (1651-53), 1441 (o. 1860), 1441*
(1915), 2399 (1965).

Forkyndelsen for hyrderne. 739*(?) (o. 
1400), 2146 (o. 1400), 597* (1460-80), 783 
(1460-80), †2256* (1460-80), †2985 (1460-80, 
kombineret med Jesu fødsel).

Hyrdernes tilbedelse. 1476* (o. 1500), 
†2099* (før 1575?), 1388* (1668), 101 (1679), 
†424 (1828), 696 (1852), 746 (1895).

De hellige tre Konger. 2430* (1450-1500, 
hovedet af en af kongerne?), 824* (1460-80, 
på rejse), †3309 (1660-65), †2102 (nævnt 
1760, middelalder?).

De hellige tre Konger for Herodes. †2423* 
(1400-1500), 783 (1460-80), †2986* (1460- 
80).

Kongernes tilbedelse. †1560 (1050-1550), 
†1697 (1050-1550), 284 (1150-1200), †2982 
(1325-50), 1263* (1375-1400), 739* (o. 1400), 
2146* (o. 1400), †2423* (1400-1500), 368* 
(1425-50), 2391* (1450-1500), 598* (1460- 
80), 783 (1460-80), †828 (1460-80), †2256* 
(1460-80), †2294 (1460-80), †2988 (1460-80), 
2157* (1475-1500), †722(?) (o. 1500), †1132 
(o. 1500), 1476* (o. 1500), 542* (1500-25), 
256 (1510-20), 861* (o. 1600), †3310 (udate- 
ret).

Omskærelsen. 598* (1460-80), †2988* (1460- 
80), †1826 (1475-1500), †722(?) (o. 1500), 
1476* (o. 1500), 257 (1510-20), 861* (o. 
1600), †1978 (1626?), †3310 (udateret). 

Fremstillingen i templet. †1417* (1250-75), 
367(?) (1300-1400), 2146* (o. 1400), 2391* 
(1450-1500), 598* (1460-80), 783 (1460-80), 
†2988* (1460-80), 257 (1510-20), 3311* (o. 
1700).

Herodes. 824* (1460-80).
Barnemordet. 1263* (1375-1400), (†)142* 

(1450-1500, Herodes beordrer barnemor
det?), 598* (1460-80), 783* (1460-80), 
†2256* (1460-80), †2988* (1460-80), 257 
(1510-20).

Flugten til Ægypten. 1263* (1375-1400), 
†2423* (1400-1500), 599* (1460-80), 783 
(1460-80), †2256* (1460-80), †2988* (1460-
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80), 256* (1510-20), †1978 (1626?), 696*
(1852).

Sædeunderet. 599* (1460-80), 783 (1460-80), 
†2988* (1460-80), 256* (1510-20).

Jesu skolegang. 599* (1460-80).
Den tolvårige Jesus i templet. †2988* (1460- 

80), 257 (1510-20), 1701* (1840-49), 1321
(1916).

JESU MANDDOM 
Dåben. †2256* (1460-80), 996* (o. 1500), 
1132* (1525-75), †2350 (1585), 1940* (1620), 
2225* (o. 1630), 1324 (1630), 267 (o. 1640), 
381* (1643), 2694* (o. 1650), 2165* (1656), 
335* (1657), †2075 (1708?), †2881 (nævnt 
1847), 2734* (1850-1900), 746 (1895), 2622 
(1904), 1254 (1943), 2399 (1965), 1190 (1966). 

Uddrivelsen af templet. 784* (1460-80). 
Skattens mønt. (†)1780* (1903).
Brylluppet i Kana. †2098* (før 1575?).
Jesus velsigner de små. 3376* (1590), 2861* 

(1872), 795 (1873), 2601 (1874), 2198* (an
skaffet 1910), 2800 (1924).

Jesus prædiker. 2467* (o. 1850, bjergprædi
kenen), 1134 (1898, prædikenen i ørkenen). 

Jesus hos Martha og Maria. 1879* (1841), 
1056* (1877).

Jesus og den samaritanske kvinde. 258*(?) 
(1510-20), 2533* (1564), 351 (1660-70). 

Fristelsen på bjerget. 258* (1510-20).
Jesus stilner stormen på Genesaret sø. 1522 

(1847).
Lazarus’ opvækkelse. 258* (1510-20), 230* 

(1851).
Forklarelsen på bjerget. 3377* (1838). 
Andet. 2803* (o. 1850, Jesus og disciple), 761 

(1865, Joh. 8,12), 2339 (1961, Matt. 18,2). 
LIGNELSER 

Den gode hyrde. †2392 (købt 1901), 1214* 
(1909), 3418 (1915), 761 (1925, kopi efter 
Niels Skovgaard).

Det vildfarne får. 461* (1861).
Den barmhjertige samaritan. 1881 (1850- 

69).
Den fortabte søn. 2512* (1882, hjemkom
sten).

Kloge og ukloge jomfruer. †2098* (før 
1575?), 665* (1837).

JESU PASSION 
†2301 (1050-1550), (†)2340 (o. 1275), (†)781 (o. 

1425), †1874 (o. 1425), 1053* (1425-50), 
1870* (1425-50), 2391* (1450-1500), 784* 
(1460-80), †1936 (1460-80), 2257* (1460-80), 
†2294 (1460-80), 1824* (1475-1500), 2156* 
(1475-1500), 1131* (1475-1525), 569* (o. 
1500), 1519* (o. 1500), 2261* (1500-20), 
1194* (1500-25), (†)1664* (o. 1525), †1426 (o. 
1550), 2070 (o. 1600), 2024* (1776), †119 (før 
1837).

Indtoget i Jerusalem. 784 (1460-80), †2257* 
(1460-80), 258* (1510-20), 2382 (1959). 

Nadveren. 784* (1460-80), 569* (o. 1500),
258 (1510-20), 1095* (o. 1550), 3376* (1600- 
50), 2589* (1615), 1940* (1620), 2648*
(1620), †761 (1621), †2344 (1622? eller 1726), 
1426* (1623), †1781 (1623), †424 (1625), 
1320* (1625), †2876* (1625-50), †1978 
(1626?), †1701 (1627?), 2772* (o. 1640), 
2428* (1641), 375* (1644), 2220* (1650), 
3149* (1650), (†)3423* (o. 1650), 1749*
(1654), 695* (1655), 1260* (1660-90), 1388* 
(1668), 2992* (o. 1670), 1561 (1677), 2072* 
(1708), 2025* (1776), 2390* (1821), †119 (før 
1837), 313 (1842), 605* (1858), †1598 (nævnt 
1861), †2025* (1890), 833 (1900’erne). 

Fodtvætningen. 569 (o. 1500), 258 (1510-20), 
1426* (1623), 1320* (1625).

Judas sælger Jesus til ypperstepræsterne. 
688* (o. 1500).

Bønnen i Getsemane. 784* (1460-80), 569* 
(o. 1500), 2025 (1776), 312* (1818-20), 1920* 
(1826?), 696 (1852), 1644* (1855-56), 916
(1857), 969 (1860), 1079 (1862), 424* (1865), 
329* (1867), 2107* (o. 1875), 719 (1912). 

Bønnen i Getsemane med sovende disciple. 
†2682* (o 1425), 1053* (1425-50), 1097* 
(1425-50), 784* (1460-80), †2257* (1460-80), 
†2294* (1460-80), 2157* (1475-1500), 1131 
(1475-1525), 1825* (1490-1500), 569* (o. 
1500), 1196 (1500-25), 258 (1510-20), 2070* 
(o. 1525), 2534* (1564), 2772* (o. 1640), 
2444* (1662).

Getsemane. †1875 (o. 1425, tilfangetagelsen), 
688* (o. 1500, afskeden med disciplene), 
689* (o. 1500, soldaterne falder til jorden),
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1796 (o. 1500), 2772* (o. 1640, Judas viser 
soldaterne på vej), †3396 (1700-1800), 2830 
(1945-50, sovende disciple).

Judaskysset. 1053* (1425-50), 1098* (1425- 
50), 784 (1460-80), †2257* (1460-80), 1131* 
(1475-1525), 1825* (1490-1500), 570* (o. 
1500), 689 (o. 1500), 1196 (1500-25), 258 
(1510-20), 2830 (1945-50).

Peter og Malkus. 1054* (1425-50), 1098* 
(1425-50), 784 (1460-80), 2257* (1460-80), 
1825* (1475-1500), 1131* (1475-1525), 689 (o. 
1500), 1196 (1500-25), 258 (1510-20).

Jesus for ypperstepræsten (Kaifas). †2257* 
(1460-80), 570* (o. 1500), 259 (1510-20). 

Bespottelsen. 1870* (1425-50), 258 (1510-20). 
Jesus for Pilatus. †2981 (1325-50), 1054 (1425- 

50), 1098* (1425-50), 1870* (1425-50), 784 
(1460-80), †2294* (1460-80), 2158* (1475- 
1500), 1825* (1490-1500), 572 (o. 1500, For
høret), 572* (o. 1500, Pilatus vasker hæn
der), 545* (1500-25), 1194*(?) (1500-25), 
1195* (1500-25), 259(?) (1510-20), 2070* (o. 
1600), 2025* (1776).

Jesus for Herodes. 1194*(?) (1500-25), 259 
(1510-20).

Hudflettelsen. 1054* (1425-50), 1098* (1425- 
50), 1870* (1425-50), 2391* (1450-1500), 785 
(1460-80), †2294 (1460-80), 1131* (1475- 
1525), 1826* (1490-1500), 572 (o. 1500), †796 
(o. 1500), 1520* (o. 1500), 2261* (1500-20), 
1195* (1500-25), 259 (1510-20), (†)1664 (o. 
1525), 2070* (o. 1525), 3139* (1928). 

Tomekroningen. 1054* (1425-50), 1870* 
(1425-50), 2391* (1450-1500), 785 (1460-80), 
1826* (1475-1500), 572* (o. 1500), †796 (o. 
1500), 1520* (o. 1500), 2261* (1500-20), 
1195* (1500-25), 259 (1510-20), (†)1664* (o. 
1525), 2070* (o. 1600), 2772* (o. 1640), 
3139* (1928).

Ecce Homo. 1195* (1500-25), (†)1664* (o.
1525).

Korsbæringen. †1669 (1400-1550), †1875 (o. 
1425), †2683* (o. 1425), 1054* (1425-50), 
1872* (1425-50), 2391* (1450-1500), 785* 
(1460-80), †1936 (1460-80), †2294* (1460-80), 
2158 (1475-1500), 1131 (1475-1525), 1826* 
(1490-1500), 573* (o. 1500), 690* (o. 1500),

1521* (o. 1500), 2261* (1500-20), 545* (1500- 
25), 1196 (1500-25), 260* (1510-20), 2534* 
(1564), †3309 (1660-65), 1530* (1700-1800), 
3139* (1925), 1684 (nævnt 1931).

Kalvariestationer. †2152* (1400-1500).
Korsrejsningen. †782(?) (o. 1425), 573* (o. 

1500).
Korsfæstelsen. †2150* (1200-1300? proces
sion af mænd med korsstave), 2340* (o. 
1275), †2383*(?) (1300-50), 740* (o. 1400), 
(†)823* (o. 1400), 781* (o. 1425), †1875 (o. 
1425), 1054* (1425-50), 1097 (1425-50), 1871* 
(1425-50, røverne på vej til Golgatha), 1873* 
(1425-50), (†)1981* (1450-1500), †602 (1460- 
80), 785* (1460-80), †2294 (1460-80), 2156* 
(1475-1500), 1131* (1475-1525), (†)832* 
(1488), 832* (1488, røver fra Korsfæstelsen), 
832*(?) (1488, Maria og Johannes), 1824* 
(1490-1500), †2768 (1494), 573* (o. 1500), 
1796 (o. 1500), 915* (o. 1500), 1519* (o. 
1500), 544* (1500-25), 1196 (1500-25), 1058* 
(1550), 1424* (1580-89), †1079 (1595), 2653*
(1597), 1198 (1600-1700), †2920 (1600-1700?), 
2590* (1615), 1321* (1625), 2804* (1625-50), 
1700* (1627), 267* (o. 1640), 2772* (o. 1640), 
381* (1643), 2708 (o. 1650), 3149* (1650), 
†2883 (1651-53), 2165 (1656), †3309 (1660- 
65), 2444* (1662), 1388* (1668), 101 (1679), 
1530* (1700-1800), †1764 (1748), †1669 før 
1760), 2025* (1776), 877* (1836), 211* 
(1925), 2830 (1945-50), 2399 (1965); - (se 
også Kristus på korset under Kristus).

Nedtageisen fra korset. †782(?) (o. 1425), 
1054* (1425-50), 1521* (o. 1500), 2261* 
(1500-20), 260 (1510-20), †929 (nævnt 1861).

Gravlæggelsen. 832*(?) (1488, Maria og Jo
hannes), 2261* (1500-20), 545* (1500-25), 
261 (1510-20), 2804* (1625-50), †2877* 
(1625-50), 1531 (1643), †2883 (1651-53), 
†3309 (1660-65), 2025* (1776), 71 (1817), 
1078* (1931).

Begrædelsen. 260 (1510-20), 2018* (1575- 
1625).

Pietà. †951 (1050-1550), 880* (o. 1425), 
†1875* (o. 1425).
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JESUS MELLEM PASSION OG 
GENKOMST
Nedfarten til Dødsriget. (†)68 (1300-50), 
†439 (1400-1500), 369* (1425-50), 786 (1460- 
80), 691* (o. 1500), 261 (1510-20), 2772* (o. 
1640).

KRISTI GENKOMST
Opstandelsen. 68* (1300-50), †1875* (o. 

1425), 368* (1425-50), †1054 (1425-50), 786 
(1460-80), 691* (o. 1500), 2261* (1500-20), 
545* (1500-25), 261 (1510-20), †1426 (o. 
1550), 636* (o. 1575), 2155* (1575-1600), 
1598* (1580-1600), 2731* (1589), 3372* (o. 
1590), 1167* (1594), 2688* (1596, kombine
ret med Sejrende Kristus), †1135 (1597), 
2653* (1597), 2590* (1615), 502 (1617), 
2804* (1625-50), †2877*(?) (1625-50), 1700* 
(1627), 2158* (o. 1630), 2101* (1632-38), 
2390* (1635), 267 (o. 1640), 2772* (o. 1640), 
802 (o. 1641), 382 (1643), 2708 (o. 1650),
2745 (o. 1650), 3149* (1650), 298 (1650- 
1700), 3207* (1650-1700), †2883 (1651-53), 
125 (1655), 2908* (o. 1660), 1388* (1668), 
2699* (1673), 1562* (1677), 101* (1679), 2710 
(o. 1700), 843 (1700-1800), 2805 (1700-1800), 
3212* (1704), 857* (1722), †1764 (1748), †878 
(nævnt 1758), †1669 (før 1760), 1019* (o.
1775), 2025 (1776), 831* (o. 1800), †144 (før
1825), 696 (1852), †144 (nævnt 1858), 144
(1858), 1978* (1861), 864 (1889), 2341 (1924), 
1771* (1928), 3139* (1928), 2830 (1945-50), 
2422 (1955), 3366 (1961), 2399 (1965); - (se 
også Den opstandne Kristus under Kristus).

Påskemorgen. 795* (1846).
Kvinderne ved graven. †602(?) (1460-80), 
2175* (1887-91), 1113 (1908).

Kristus viser sig for kvinderne. 190 (før
1868).

Maria Magdalene ved Kristi grav. 2264*
(1870).

Noli me tangere. (†)68 (1300-50), 261 (1510- 
20), 636* (o. 1575), 700 (1651).

Den vantro Thomas. 2980* (1175-1200), 
351* (1881).

Vandringen til Emmaus. 1169 (1888), 2391* 
(før 1904).

Kristus i Emmaus. 1669* (1834), 2344* 
(1838), 287* (1839-70).

Kristus åbenbarer sig for disciplene ved Ti- 
beriassøen. 312* (1927) 

Nøgleoverrækkelsen. †227 (1851). 
Himmelfarten. 369* (1425-50), 1873* (1425- 
50), †2342 (1575-1600), 1058* (skænket 1580), 
†1168 (1594), 1-1136 (1597), 2590* (1615), 
1700* (1627), 267* (ø. 1640), 3150* (1650), 
†2883 (1651-53), 695* (1655), 1388* (1668), 
1562 (1677), †1669 (før 1760), 2025 (1776), 
264* (1834), †441 (1836), 2341 (1924).

Andet. 98* (1826, Kristus og den bodfærdige 
kvinde).

APOSTLENES GERNINGER 
Pinseunderet. 369* (1425-50), 1054 (1425- 

50), 1873* (1425-50), 1664 (o. 1525), 2155* 
(1575-1600), 930* (1655).

JOHANNES’ ÅBENBARING
DOMMEDAG

(†)141 (1150-1200), †284 (1150-1200), (†)1032 
(1200-1300), 1420* (1250-75), (†)1733* (ø. 
1300), (†)66 (1300-50), †2982 (1325-50), 
†820* (1375-1400), 2142* (o. 1400), 1510* 
(1410-40), 1874* (1425-50), †1197 (1450- 
1500), 187* (1460-80), 600* (1460-80), 786* 
(1460-80), †2988 (1460-80), †3369 (1460-80), 
574* (o. 1500), 692* (0. 1500), 94* (1500-20), 
911* (1500-25), 742* (1500-25), 197* (0. 
1560), 2534* (1564), †2099 (før 1575?), 273 
(0. 1650), 3206*(?) (1650-1700), 2165 (1656), 
335 (1657), 101 (1676), 101 (1679), 2512* 
(1920).

Apokalypsens fjerde rytter. 1736* (1375- 
1400).

De fire vinde. †822(?) (1375-1400).
Kristus som Verdensdommer. †537 (1150- 

1200), 1032 (1200-1300), 1733* (0. 1300), 
(†)66 (1300-50), †2982 (1325-50), †820* 
(1375-1400), 739 (0. 1400), 2143 (0. 1400), 
1510* (1410-40), 187* (1460-80), 600* (1460- 
80), 786* (1460-80), †2988 (1460-80), †3369 
(1460-80), 2766 (1494), 574* (0. 1500), 692* 
(0. 1500), 94* (1500-20), 742* (1500-25), 
2534* (1564), 3206* (1650-1700), 335 (1657),
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2830 (1945). - (se også Dømmende Kristus 
under Kristus).

Kristus i skyerne. 2512* (1920).
Med forbedere, Johannes. (†)66 (1300-50). 
Med forbedere, Maria. †2982(?) (1325-50), 
1511 (1410-40), †3369 (1460-80).

Med forbedere, Maria og Johannes Evan
gelisten. 188* (1460-80), 600* (1460-80), 94* 
(1500-20), 911* (1500-25).

Med forbedere, Maria og Johannes Døbe
ren. 2143 (o. 1400), 786* (1460-80), 574* (o. 
1500), 692* (o. 1500), 742* (1500-25).

Med engle. †3369 (1460-80), 3206* (1650- 
1700).

Med engle med basuner. 537* (1150-1200), 
(†)67(?) (1300-50), †2982 (1325-50), †820* 
(1375-1400), †822(?) (1375-1400), 2144* (o. 
1400, ærkeengel), 1511 (1410-40), 1874* 
(1425-50, fire), 600* (1460-80), 786 (1460- 
80), 788* (1460-80), 574* (o. 1500), 94* 
(1500-20), 742* (1500-25), 2534* (1564), 
2512* (1920).

Med engle med marterredskaber. 1032
(1200-1300), 786* (1460-80).

Med engle med skriftbånd. 911* (1500-25). 
Med Mikael Sjælevejer. 601* (1460-80), 
†2988 (1460-80); - (se også Mikael som sjæ
levejer under Ærkeengle under Engle, putti 
og genier (s. 3547)).

Med apostle. †820* (1375-1400).
Døde står op af gravene. (†)537 (1150-1200), 
(†)67 (1300-50), †820* (1375-1400), 2144* (o. 
1400), 1511 (1410-40), †1197 (1450-1500), 
600* (1460-80), 786* (1460-80), 574* (o. 
1500), 693* (o. 1500), 95* (1500-20), 742* 
(1500-25), 912* (1500-25), 2534* (1564), 
2746 (1650-1700), 2512* (1920).

Frelste. (†)537 (1150-1200), 1420* (1250-75), 
66 (1300-50), 2144 (o. 1400), 1513* (1410-40), 
335 (1657).

Himlen, Frelste ved Himmerigets port. 
601* (1460-80), 574* (o. 1500), 692* (o. 
1500).

Himlen, Himmelborgen. †1197 (1450-1500), 
786* (1460-80), (†)95 (1500-20), 912* (1500- 
25), 2534* (1564).

Himlen, Abraham med sjæle i skødet. 141
(1150-1200), (†)537 (1150-1200).

Fortabte. †537 (1150-1200), 1420 (1250-75),
66 (1300-50), 2144* (o. 1400), 1511* (1410- 
40), 335 (1657).

Helvede. †821* (1375-1400, Helvedes porte), 
†1197 (1450-1500), †2988 (1460-80), (†)95 
(1500-20).

Helvede, Helvedgabet. 2144* (o. 1400), 
†2425* (1400-1500), 1511 (1410-40), 600* 
(1460-80), 788* (1460-80), 574* (o. 1500), 
692* (o. 1500), 912* (1500-25), 2534* (1564). 

Johannes’ syn på Patmos. 2649* (1620), 
1836* (1647), (†)2307* (1648-58), †700
(1651), 2166* (1656), 335 (1657).

Andet. 2648* (1620, Åb. 10, Johannes spiser 
bogen, som englen rækker ham), 2648* 
(1620, Åb. 20, Englen binder Satan).

TREENIGHEDEN
(se også Treenighedssymboler under Allego
rier og symboler (s. 3555)).
2069* (o. 1525), 1259* (1550-75).
Nådestol. 2025* (1450-1500), 2391* (1450- 

1500), 407* (1475-1500), 1202* (o. 1500), 
1942* (o. 1500), 2259* (1500-20), 499* (1500- 
25), 911* (1500-25, omgivet af engle).

GUD
2430*(?) (1450-1500), 2533* (1564, tronende i 
skyerne), 2596* (1593), 2898* (1648, i sky
erne flankeret af engle), 2709(?) (1650-1700), 
2745(?) (1650-1700).

Med verdenskuglen. 312* (o. 1500), 406* 
(1620, velsignende), 70 (1625, velsignende), 
1700* (1626).

Guds hånd. 2690* (o. 1200).
Guds øje. 2789* (o. 1773), 865 (1816), 3163*
(1830).

HELLIGÅNDEN
Helligåndsduen. 2896* (1594), 706* (1630), 
†229 (1896), 229 (1943), 3366 (1958, flanke
ret af Maria og Johannes).
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KRISTUS

(se også Kristussymboler under Allegorier 
og symboler (s. 3555)).

365 (1300-1400), †1171 (o. 1650), †838 (1687), 
†837 (1689), †1003 (nævnt 1758).

MAJESTAS DOMINI 
2977* (1150-75), (†)65 (1150-1200), 138* 

(1150-1200), 535* (1150-1200), 907* (1150- 
1200), 1032 (1200-1300), †1077(?) (1200- 
1300), 739 (o. 1400), †2423* (1400-1500), 
†829 (1460-80).

Med Evangelistsymboler. 2977* (1150-75), 
(†)65 (1150-1200), 138* (1150-1200), 535* 
(1150-1200), 907* (1150-1200), †829 (1460- 
80); - (se også Evangelistsymboler under 
Allegorier og symboler (s. 3555)).

Med Maria og Johannes. 2977* (1150-75), 
908* (1150-1200).

Med Maria og ærkeengel. (†)65 (1150-1200). 
Med Maria, Johannes og ærkeengle. 138*

(1150-1200), 535* (1150-1200).
Med Peter og Paulus. 908*(?) (1150-1200). 

SALVATOR MUNDI 
3175 (1531), 1317* (1550-75), 576* (o. 1575), 
835* (1594), 859 (o. 1600), 1165* (1600-10), 
604* (1600-25), 644* (1600-25), 1275* (1600- 
1700), 2735* (1602), 1033* (1604-06), 
†1041(?) (1604-06), 638* (1612), 1568 (1621), 
190 (1624), 153 (o. 1625), 605* (1625), 3002 
(1625-50), 2023 (1629), 1104* (1630), 2776
(1631), 1481* (1634), 2906* (o. 1635), 2389* 
(1635), 3383* (1636), 411* (1642), 381*
(1643), 1834* (1647), 953* (1648), 2220* 
(1650), 2168* (1650-1750), 930* (1655), 
2863* (1655), 3162* (1719).

Med apostelrækker. (†)208* (1200-50), 547* 
(1500-25), (†)152 (o. 1625), †1004 (nævnt 
1758).

JESUSBARNET MED 
VERDENSKUGLEN 
2170* (1555).

TRONENDE
†460 (1200-1300), 910* (1500-25, i det him
melske Jerusalem), 2943 (1950). 

VELSIGNENDE 
2539* (1630), 2298* (1648), 2992* (o. 1670),

2627* (1700-1800, med kors), 2701* (1717, 
på regnbuen), 2825* (1850-75), †2504 
(1858?), †2541 (1858?), 1941* (1865), 441*
(1875), 1668* (nyere?).

Med bog. 1191* (o. 1250), 377* (o. 1325), 
1169* (o. 1325), 121* (1638), 1360* (1844).

DØMMENDE KRISTUS
2711 (1761); - (se også Kristus som Verdens- 
dommer under Dommedag under Johan
nes’ Åbenbaring (s. 3544)).

TRADITIO LEGIS 
2489* (o. 1225).

KRISTUS PÅ KORSET 
(se også Korsfæstelsen under Jesu passion (s. 
3542) under Nye Testamente, samt Kruci
fikser i Sagregistret (s. 3512)).

(†)497* (1050-1550, hånd med naglegab), 
†1055 (1400-1550), †1257 (o. 1525?), †2222 
(1550-1600), 2490 (o. 1575), 654* (1575), 
329* (1575-1600, med de to røvere), 1749*
(1578), 3192 (1578), †2705 (o. 1579?), 718*
(1580), 1751* (1580-1600), 1066* (1587), 
2597* (1593), 2896* (1594), 295* (1596), 
†719 (1598), 2913* (1600-1700), 2918* (1600- 
1700), †1677 (1615), 3194* (1621), 2898* 
(1625-50), 1701* (o. 1645), 704* (o. 1650), 
2660* (o. 1650), 2709 (1650-1700), 2710* 
(1650-1700), 3246* (1650-1700), 930* (1655), 
335 (1657, mellem to telte, knælende figur 
foran), 3205* (o. 1660, på kranie over kors
lagte knogler), 1891* (1660), †3310 (1660- 
65), 1891* (1666), †1678 (o. 1682), 1361* 
(1694), †1913 (1700), 2346* (1701), 1209* 
(1712), †3166 (1719), 767* (o. 1769), (†)1763 
(o. 1777), 1955* (o. 1781), 1956* (o. 1781), 
1990 (1800-1999), 696 (1853), 2494* (1929). 

Kalvariegrupper. †2150* (1200-1300? med 
procession af mænd), †718 (1450-1550), 690* 
(o. 1500), (†)3422* (o. 1500), 1618* (1500- 
20), 330* (1500-25), 260* (1510-20), 1132* 
(1525-75), 1256* (1540-50), 1259 (1550-75), 
2538* (1570-80), 2427* (1575), †2492* (o. 
1600), 2101* (1632-38), 2429* (1641), 376*
(1644), 1954* (1651), 1260* (1660-90), 2992* 
(o. 1670), 2699* (1673), 265* (1675-1700), 
951* (o. 1725), †2072* (1866), 1780 (1950),
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718 (1954), 1224 (1962); - (se også Alterkalke 
under Altersølv i Sagregistret s. 3462). 

Kalvariegrupper med Maria Magdalene. 
1676* (1615), 2298 (1648), 969* (1650-60), 
1562* (1677).

KRISTUSPORTRÆTTER 
3369 (o. 1520, Jesusbarnets ansigt), 378* 

(1733), †2627 (1833), †695 (udateret). 
Veronikadug. 1873* (1425-50), †722 (o. 

1500), †2072*(?) (1500-1600), 2170* (1555). 
SMERTENSMAND 

997* (1400-1550), 2158* (1475-1500), 2341* 
(o. 1475), †913 (1500-25), 2470* (o. 1840). 

DEN OPSTANDNE KRISTUS 
(se også Opstandelsen under Kristi genkomst 
(s. 3544) under Nye Testamente).

1266* (1300-1350), †796 (?) (o. 1500), †1522 
(o. 1500, med gejstlige), 2919* (1600-1700), 
652* (1622), 1678* (o. 1623), †2878* (1625- 
50), 2913* (o. 1633, med apostle), 198 (o.
1637), 2506* (o. 1638), 2608 (o. 1640), 1488 
(o. 1650), 2609 (o. 1650), 2744 (o. 1650, med 
vingede skikkelser med palmegrene), 1333* 
(1650-1700), 2317* (1650-1700), 2745 (1650- 
1700), 2746 (1650-1700), 3210* (1650-1700), 
3246* (1650-1700), 1400* (o. 1654), 3205* (o. 
1660), 340 (1663), 3211* (o. 1682), 2662* (o. 
1700), †2713 (1700-1800), (†)2663 (1700-20), 
†2712 (o. 1725), 2704* (1725-40), 2660* (o. 
1732), 2711 (1761), 2664 (o. 1764), 2610 (o. 
1771), 1035 (1865).

Med engle. 2789 (1600-1700, stående på jord
kloden), 376* (1644, englebørn), 2744 (o. 
1650), 3206* (1650-1700), (†)3245* (1650- 
1700).

Med basunblæsende engle. 2709 (1650-1700, 
og soldater), 3224* (1784, stående på jord
kloden).

Med soldater. 2688* (1596, stående på jord
kloden, og træder slange og skelet under 
fode), 2709 (1650-1700, og basunblæsende 
engle), 3208* (1650-1700, med soldater). 

Stående på kisten. 2506* (1652), 2711 (o. 
1700).

Stående på jordkloden. 2688* (1596, træder 
slange og skelet under fode, og med solda

ter), 2789 (1600-1700, over klæde holdt af 
engle), 3224* (1784, basunblæsende engle). 

Stående på slangen. 1680* (o. 1682).
Stående på kranie. †2748 (1600-1700?, vinget 
kranie), 2744 (1625-50).

ANDET
2903* (1600-1700, på jordkloden med basun
blæsende engle), 2165* (1656, ved marter- 
søjlen), †2741 (1700-1800? fremviser sine 
vunder), 378 (1733, siddende foran korset), 
†3310 (nævnt 1750, med et tempel i hånden), 
2199* (1855, bedende), 942 (1887), 71 (1938, 
som sædemand)

ENGLE, PUTTI OG GENIER
SERAFER 

1388* (1668), 1562* (1677).
KERUBER 

1015 (o. 1650), †1287 (1735).
ÆRKEENGLE 

(se også Majestas Domini (s. 3546) med ær
keengle under Kristus).

Gabriel. 2690*(?) (o. 1200), 459 (1200-1300); - 
(se også Bebudelsen under Marias liv under 
Maria (s. 3549)).

Mikael. 459 (1200-1300), 1982* (1200-1300). 
Mikael som dragedræber. 2690* (o. 1200), 
1739* (1375-1400).

Mikael som sjælevejer. 819* (1375-1400), 
2144* (o. 1400), 1512* (1410-40), 2019*(?) 
(1575-1625); - (se også Mikael Sjælevejer un
der Dommedag under Johannes’ Åbenba
ring (s. 3544)).

ENGLE
(se også Engle og Engle med forskellige attri
butter under Dommedag under Johannes’ 
Åbenbaring, samt Evangelistsymboler 
(Mattæus-englen) under Allegorier og sym
boler).

(†)65 (1150-1200), 168* (1150-1200), 1032* 
(1200-1300), †1077* (1200-1300, med scepter 
og korsmærket globus), 3139* (o. 1225), 
1419* (1250-75), 1734* (o. 1300), †2981* 
(1325-50), 411* (1500-25), 1175 (1500-1600), 
2072* (1500-1600), 96* (o. 1525), 118* (o. 
1525), 1259* (1550-75), 2896* (1594), 2868*
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(1600-1700), †2748 (1600-1700?), 2588* 
(1615), 3427* (1600-1700’evne), (†)1956* (o. 
1619), 2647 (1620, med sværd, lygte og 
spejl), 2389* (1635), 2771 (o. 1640), 2299*
(1648), 2220* (1650), 3150* (1650), 3425* (o. 
1650), 2745 (1650-1700), 3206* (1650-1700, 
med guirlande), 695* (1655), †992 (o. 1659), 
2699* (1673), 2605* (o. 1681), 655 (1690), 
844 (1696), 2604* (o. 1704), 660 (1711), 2701* 
(1717), 2922* (1723), 1531* (1759), 1020 (o. 
1775), †2911 (1775), 1956* (o. 1781), †1567 

(nævnt 1832), 2319* (1850-1900), 1487 
(1857), 2992 (1894), 2927* (1903, »Morgen
røden«), 1214* (1909), 2943 (1950).

Med basuner. †2423* (1400-1500), †1132* 
(1475-1525), 329* (1575-1600), 2728* (1589), 
†1166 (1594), 2902* (1600-1700), 3427* 
(1600-1700’erne), 2647 (1620), 659* (1625- 
1700), †2537 (o. 1630), †2539 (1630), 2913* 
(o. 1633, og laurbærkrans og krone), 1363* 
(skænket 1639, nedadvendt basun?), 2660* 
(o. 1650), 2708 (o. 1650), 2745 (o. 1650), 
3150* (1650, og palmegrene), 2709 (1650- 
1700), 2865 (1650-1700, og palmegrene), 
657* (1653), 1388* (1668, og †palmegren?), 
1562* (1677), 2663 (1700-20), 3199* (o. 
1727), 520 (1729), 2180* (o. 1748), 3222* (o. 
1755, og krone).

Med blomster. 659* (1625-1700), 484 (1682). 
Med bøger. 2699* (1673).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 
2912* (efter 1612), 1333* (1650-1700, og 
skjold), 518 (1694), 661 (1731).

Med fakler. 520* (1694, og sejrskranse), 2711 
(o. 1700, og laurbærkranse), 3215*(?) (1705). 

Med kalke. 329* (1575-1600).
Med korsfaner. 2588* (1615).
Med kranse. 520* (1694, og fakler).
Med kroner. 2913* (o. 1633, basun og laur
bærkrans), 3205* (o. 1660), 2701* (1717, og 
krucifiks), 3199* (o. 1727), 3222* (o. 1755, 
og basun), 1019 (o. 1775).

Med laurbærgrene og -kranse. 659* (1625- 
1700, og palmegrene), 2913* (o. 1633, basun 
og krone), 2711 (o. 1700, og fakler), 3215* 
(1705).

Med lidelsesredskaber. †822*(?) (1375-1400), 
2919* (1625-75), 332* (o. 1650), 662* (1778). 

Med musikinstrumenter. 1263* (1375-1400, 
harpe, basun? fidel og psalterium), 792* 
(1460-80, lut, triangel, harpe og strygein
strument), 690* (o. 1500), 1194* (1500-25, 
harper), 1318* (1625, fløjter og horn), 2699* 
(1673, lut).

Med palmegrene. 659* (1625-1700, og laur
bærkranse), 3150* (1650, og basun), 2865 
(1650-1700, og basuner), 3208* (1650-1700), 
1369 (o. 1767).

Med skjolde. 1285 (o. 1598), †607 (1600-50), 
1333* (1650-1700, og døds- og forkrænke
lighedssymboler) .

Med skriftbånd. 67* (1300-50).
Sørgende. 1235 (o. 1840), 865 (1847), 976 (o. 

1866, med kors), 1655 (1899-1900).
Barnets skytsengel. †227 (1851).
Troens engel. 1490* (o. 1885). 

ENGLEBØRN, PUTTI OG GENIER 
1678* (o. 1575), 2176* (1603), 351 (1619), 
2102* (1632-38), 2389* (1635), 802 (o. 1641), 
382* (1643), 376* (1644, med ubestemme
lige genstande), 229* (o. 1700), 2663* (1700- 
50), 2664* (1700-1800), 2805 (1700-1800), 
2604* (o. 1704), 2704* (1725-40), 2704* (o. 
1729), 2448* (1730), 2660* (o. 1732), 3220* 
(o. 1734, med hjertesymbolik), †1287 (1735), 
107 (1750), 1018 (1759?), 2747* (o. 1767, med 
kroner), 2610* (o. 1786, flere med forskel
lige attributter), 2737* (1850-75, med mus
lingeskaller), 2900* (1900’erne, med flits
buer).

Blæsende sæbebobler. 2664* (1700-50), 
3220* (o. 1734), 1576* (o. 1745), 557 (1752), 
1016* (1755), 238 (1765).

Med basuner. 2919 (1600-1700, og krans), 
2023*(?) (1629), 2390* (1635), 2429* (1641), 
1260* (1660-90), 155* (1679, og palmegren),
1286 (1753, og krans).

Laurbærkransede med basuner. 238*
(1690-91, Renomeet med nu forsvunden ba
sun).

Med blomster. 2664* (1700-50), 3220* (o. 
1734), 3218* (1734, eller palmegrene), 1576* 
(o. 1745), 1334* (o. 1795, strøende roser).
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Med døds- og forkrænkelighedssymboler.
340 (1625-50), 390* (1650-15), 1891* (1666), 
1680* (o. 1682), 2664* (1100-50), 3220* (o. 
1134), 1576* (o. 1145), 557 (1152), 1286 
(1153), 1016* (1155), 238 (1165), 2611 (o. 
1185).

Med fakler. 1017* (1159), 1435* (o. 1849, 
nedadvendte).

Med faner. 2023*(?) (1629).
Med kranse. 2919 (1600-1100, og basuner), 
1632* (1648, og palmegrene), 2699* (1613), 
2704* (1125-40), 2747 (o. 1140, og palme
grene), 1286 (1153, og basun).

Med kroner. 2704* (1125-40).
Med laurbærgrene og -kranse. 196* (o. 

1140).
Med lidelsesredskaber. 2586* (1615), 351 

(1619), 2646* (1620), 3193* (1621), 210*
(1622), 190 (1624), 69 (1625), 605* (1625), 
11699 (1626), 1978* (1626), 2023* (1629), 
1105*, 2539* (1630), 884* (1632), 2389*
(1635), 2770* (o. 1640), 376* (1644), 3166* 
(1119).

Med musikinstrumenter. 213* (1625, lutter), 
750* (1611, pauke, citer, cymbler), 662 
(1118).

Med palmegrene. 2023* (1629), 1632* (1648, 
og krans), 155* (1619, og basun), 2316* (o. 
1695), 3218* (1134, eller blomster), 2747 (o. 
1140, og krans).

Sørgende. 2610 (1150-1800).
Dødens genius. 2706* (1596, vingeløs, med 
kranie og timeglas), 2745 (o. 1650, med ti
meglas og kranie), 1007* (1659, med time
glas og kranie), 2710(?) (o. 1100, med time
glas).

DJÆVLE
(se også Helvede og Helvedgabet under 
Dommedag under Johannes’ Åbenbaring 
(s. 3544), samt Moraliteter under Allegorier 
og symboler (s. 3555)).

284 (1150-1200), 1736* musicerende, 1736* 
(1315-1400), 1513* (1410-40), 1513* (1410-40, 
skriver de sladrende kirkegængere op), 1313 
(o. 1415), †2069* (o. 1500), 3368 (o. 1520,

djævlehoveder), †2537* (1564, djævlehove
der).

SATAN
1737* (1315-1400, som hornet løve), 2144* (o. 

1400, som kronet løve), 1513* (1410-40, læn
ket til pæl), 3368*(?) (o. 1520).

MARIA
(se også Forbedere, Maria og Johannes under 
Dommedag under Johannes’ Åbenbaring 
(s. 3544), Majestas Domini med Maria un
der Kristus (s. 3546), samt Kalvariegrupper 
under Kristus på korset under Kristus). 

2977* (1150-15, i medaljon), 140* (1150-1200, 
bedende), 548*, 1200*(?) (o. 1250), 1419 
(1250-15), 1526* (1250-15), 365* (1300- 
1400), †2981 (1325-50, tronende), 2494* (o. 
1315), 883* (1415-1500), 1230* (1415-1500), 
1832* (1415-1500), 312* (o. 1500), †796 (o. 
1500), 1104* (o. 1500), 501* (1500-25), 1624* 
(1500-25), 1754* (1500-25), 333* (o. 1525), 
†760 (o. 1525), 2227* (1529), †2859 (1599), 
659* (1625-1100), †3152 (nævnt 1121), †834 
(nævnt 1158), 2601 (1814, med børnene Jesus 
og Johannes Døberen), 2197 (1931), 815 (o. 
1943, Marias ophøjelse), 3366 (1958, og Jo
hannes omkring Helligåndsduen), †761 
(udateret), 11140 (udateret).

DEN APOKALYPTISKE MADONNA 
(stående på måneseglet).
2027* (1415-1500), 1230* (1500-25), 1465* 

(1500-25), 1175 (1500-1600). 
I solgisel. 791* (1460-80), †829 (1460-80), 
1742 (1460-80), 721* (o. 1500), 1820* (o. 
1500), †635 (o. 1525).

I rosenkrans. 1475* (o. 1500), †254* (1510- 
20).

MARIA MED BARNET
†1697 (1050-1550), 1990 (1466), †2072 (nævnt 

1155), †2158 (nævnt 1156), †2102 (nævnt 
1160, middelalder?), 312 (1818-20).

Stående. 1035* (1300-50), 685 (1400-25), 
2820* (1400-1500), 1572* (1439), 376* (1450- 
1500), 1036*(?) (o. 1500, barnet mangler),
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2259* (1500-20), 2271* (1500-20), †3310 
(udateret).

Tronende. †497 (1200-50), 408* (o. 1250), 
1941* (o. 1250), 1260* (1375-1400), 1826* 
(1375-1400), 2107 (1400-1500, eller ældre), 
172* (o. 1500), 408* (1500-20), 1196* 
(1500-25, som del af uidentificeret scene), 
262* (1509).

HIMMELKRONINGEN
†1781 (1050-1550), †1032 (1200-1300), 1873* 

(1425-50), (†)2879* (o. 1450), 1037* (o. 
1500), 1618* (1500-20), 1643* (1500-20), 
1194* (1500-25), 1976* (1500-25).

MARIAS LIV
Marias fødsel. 792* (1460-80).
Bebudelsen. 1033 (1200-1300), 1263* (1375- 

1400), 739* (o. 1400), 2146 (o. 1400), 2391* 
(1450-1500), 597* (1460-80), 782 (1460-80), 
824* (1460-80), †2254* (1460-80), †2293 
(1460-80), †2985 (1460-80), 2156* (1475- 
1500), 500 (o. 1500), 691* (o. 1500), †721 (o. 
1500), †796 (o. 1500), 1476* (o. 1500), 262* 
(1509), 255 (1510-20), 2071* (o. 1525), 548 
(1525-75), 1204 (1525-75), 100 (o. 1550), 194 
(o. 1550), 410 (o. 1550), 477 (o. 1550), 581 (o. 
1550), 745 (o. 1550), †762 (o. 1550), 999 (o. 
1550), 1204 (o. 1550), 1232 (o. 1550), 1600 (o. 
1550), 1647* (o. 1550), 1671 (o. 1550), 1704* 
(o. 1550, se fig. 24), 1884 (o. 1550), 1946 (o. 
1550), 1986* (o. 1550), 2303 (o. 1550), 2595 
(o. 1550), 2499* (o. 1550), 2544* (o. 1550), 
2652 (o. 1550), 2776 (o. 1550), 2865* (o. 
1550), 2996 (o. 1550), 381 (1643), 746 (1895);
- (se også Gabriel under Ærkeengle under 
Engle, putti og genier (s. 3547)).

Besøgeisen. 1033 (1200-1300), 1263* (1375- 
1400), 598* (1460-1480), 782 (1460-1480), 
824* (1460-80), †2254* (1460-80), †2294 
(1460-80), †2986 (1460-80), 256 (1510-20), 
381 (1643).

Jesu fødsel - (se under Jesu Barndom under 
Nye Testamente (s. 3541)).

Den hellige familie - (se under Helgener, 
helgeninder og hellige personer (s. 3551)).

Den anden Bebudelse. 535* (1150-1200).
Marias død. 536* (1150-1200), †3309 (1660- 
65).

APOSTLE OG EVANGELISTER

APOSTELRÆKKER
(†)208* (1200-50), †460(?) (1200-1300), †1032* 
(1200-1300), †2490*(?) (o. 1225), †820* 
(1375-1400), (†)1099(?) (1425-50), †3325 
(nævnt 1438), 2158* (1475-1500), 915* (o. 
1500), 95 (1500-20), 501* (1500-25), 547* 
(1500-25), 1467* (1500-25, navngivne), 
†2384* (1575-1625), 2687 (1596), 1165* 
(1600-10), †2358 (1623), 152* (o. 1625), 648 
(o. 1625), 1484 (1634, apostelhoveder), 1834*
(1647), 2627* (1700-1800), †2233 (nævnt 
1755), †1004 (nævnt 1758), †695(?) (udateret).

APOSTLE
140*(?) (1150-1200), 3139*(?) (o. 1225), †2151* 

(o. 1400), 228 (1400-1500), †796* (o. 1500), 
884 (1632), 234 (1640), (†)550* (1650-60), 
†1595 (nævnt 1849), †1617 (nævnt 1850), †916
(1857), †969 (1902).

Andreas. 377* (o. 1325), 1169* (o. 1325), 
1321* (1450-1500), 1313* (o. 1475), †796 (o. 
1500), †440 (1500-25), 1107* (o. 1525), 604* 
(1600-25), 234 (1640).

Bartholomæus. 740 (o. 1400), †2424* (1400- 
1500), †1746* (o. 1550), 3423* (o. 1650).

Jakob. †1745 (o. 1550), †1062 (1679?).
Jakob den Ældre. 377* (o. 1325), 1169* (o. 

1325), 740 (o. 1400), †2151* (o. 1400), 254 
(1510-20).

Johannes. 1986* (1200-1300), 548* (o. 1250), 
1419* (1250-75), 1526* (1250-75), 1169* (o. 
1325), 1201*(?) (o. 1350), 2494* (o. 1375), 
883* (1475-1500), 1230* (1475-1500), 1832* 
(1475-1500), 1104* (o. 1500), 1707* (o. 1500), 
501* (1500-25), 1624* (1500-25), 1754* 
(1500-25), 333* (o. 1525), 2227* (1529), 
1033* (1604-06), 659* (1625-1700), 2429* 
(1641), 550* (1650-60), †1062 (1679?), †834 
(nævnt 1758), 815 (1915), 2197 (1931), †2400 
(udateret); - (se også Forbedere, Maria og Jo
hannes under Dommedag under Johannes’ 
Åbenbaring (s. 3544), Majestas Domini 
med Maria og Johannes under Kristus (s. 
3546), samt Kalvariegrupper under Kristus 
på korset under Kristus).
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Judas Taddæus. 254 (1510-20), 3425* (o. 
1650).

Mattias. 740 (o. 1400), 259 (1510-20).
Paulus. 377* (o. 1325), 686* (1400-25), 
†2424* (1400-1500), 255 (1510-20), 930*
(1655), 3163* (1871).

Peter. 377* (o. 1325), 819* (1375-1400), 686* 
(1400-25), 228* (1400-1500?), †2423* (1400- 
1500), 2819 (1400-1500), 1741* (1460-80), 
1107* (o. 1525), 604* (1600-25), 1033* (1604- 
06), 652*(?) (1622), 190 (1624), 3391* (1625- 
50), †1171 (o. 1650), 550* (1650-60), 312* 
(1927, Vandringen på søen), 312* (1927, frel
ses ud af fængslet af Herrens engel), 1294 
(1981, Peters fiskedræt).

Peter og Paulus. 1419* (1250-75), 2819* 
(1300-1400, med knælende munk), 1169* (o. 
1325), 1271* (1400-20), †796 (o. 1500), 836*
(1594), 2653 (1597), 884* (1632), 2427* 
(1641), 381* (1643), 376* (1644), 2298*
(1648), 2220* (1650), 3149* (1650), 3206* 
(1650-1700), 155* (1679), †1062 (1679?); - (se 
også Majestas Domini med Peter og Paulus 
under Kristus (s. 3546).

Simon. 884 (1632).
Thomas. 139* (1150-1200, legende).

DE FIRE EVANGELISTER 
(se også Evangelistsymboler under Allego
rier og symboler (s. 3555)).

(†)2155* (1575-99), †2387 (1575-99), 2728*
(1589), 2596* (1593), 835* (1594), 2686* 
(1596), †1135 (1597), 2653 (1597), 859* (o. 
1600), †1884 (o. 1600), 232 (1600-20), 2776* 
(1600-20), 644* (1600-25), 654 (1600-1700), 
1275* (1600-1700), 2919 (1600-1700), 2735* 
(1602), †1041(?) (1604-06), 2695* (1610-25), 
1393* (1613), 1950* (1616), 502* (1617), 724*
(1619), 407* (1620), 1326* (1620), 1568*
(1621), 2352* (1621), 211* (1622), 923*
(1624), 213* (1625), †424 (1625), 1527* 
(1625-35), (†)2744 (1625-50), 3002* (1625- 
50), 659* (1625-1700), 1365* (1627), 972*
(1629), 1105* (1630), 1325* (1630), 884*
(1632), 1481* (1634), 2390* (1635), 3383*
(1636), 121* (1638), 802 (o. 1641), 2428*
(1641), 381* (1643), 953* (1648), 2298*
(1648), 331* (o. 1650), 704* (o. 1650), 1171*

(o. 1650), 1488* (o. 1650), 1679* (o. 1650),
2744 (o. 1650), 2745 (o. 1650), 2220* (1650), 
3149* (1650), 550 (1650-60), 298 (1650-1700), 
1333* (1650-1700), 2317* (1650-1700), 2709 
(1650-1700), 3208* (1650-1700), 3210* (1650- 
1700), 2168* (1650-1750), †2883 (1651-53), 
2506* (1652), 1400* (o. 1654), 124 (1655), 
1260* (1660-90), †3310 (før 1661), 1388* 
(1668), 1003* (1677), 1562 (1677), 1680* (o. 
1682), 3211* (o. 1682), 2745* (1683), 3212* 
(1704), 2078* (1708), 3162* (1719), †2399 (o. 
1755), 1200 (1789), 1205* (1789), 354 (1800- 
1900), 316* (1803-30), 478* (1842), 1648* (o. 
1850), 1596*, 1627* (1850-60), †227* (1851), 
1393 (1860-70?). †764 (nævnt 1862), 3163* 
(1871), 2032* (1896), 1294 (1904), 463* 
(1919?), 1978* (1941).

Johannes. 377* (o. 1325), 97 (1595), 2918* 
(1600-1700), 3207* (1650-1700), 3246* (1650- 
1700), 3246* (1650-1700), 3205* (o. 1660), 
3197* (1700), 3366 (1958, og Maria og Hel- 
ligåndsduen).

Lukas. 1062 (efter 1700).
Markus. 2919* (1600-1700), 1062 (efter 1700).
Mattæus. 256 (1510-20), 97 (1595), 3245* 

(1600-50), 411 (1642), 3246* (1650-1700), 
3197* (1700).

HELGENER, HELGENINDER OG 
HELLIGE PERSONER
DEN HELLIGE FAMILIE 

172* (o. 1500), 262* (1509), (†)1664* (o. 1525). 
HELLIGE MÆND 

Achatius, legende. 1742* (1460-80). 
Antonius. 2583* (o. 1475), 260 (1510-20). 
Barnabas. 256* (1510-20).
Bonifacius. 1520* (o. 1500).
Eligius, legende. 2147* (o. 1400).
Erasmus. 1520* (o. 1500).
Erasmus, martyrium. †2144 (o. 1400), 186 

(1460-80), 601* (1460-80), †440* (1500-25),
259 (1510-20).

Hippolyt, legende. †2984* (1460-80). 
Hippolyt, martyrium. 828* (1460-80), 1743 

(1460-80), †2984 (1460-80).
Jakob. †2824 (1450-75).

237*
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Jakob, legende. 2149*(?) (o. 1400).
Joachim. 172*(?) (o. 1500), 262*(?) (1509).
Johannes Døberen. 2264* (1300-1400), 

1829* (1450-1500), 994* (o. 1500), 2259* 
(1500-20), 1196* (1500-25, som barn), 2734* 
(1500-1600), 995* (o. 1500), 96* (o. 1525), 
3175 (1531), 2646* (1620), 210 (1622), 652* 
(1622), †605 (1625), 70* (1625), 1321* (1625), 
1942* (1625-30), †2876* (1625-50), 614(?)
(1626), 1978 (1626), 2101* (1632-38), 2906* 
(o. 1635), 2389* (1635), 2771* (o. 1640), 
2298* (1648), 2220*, 3149* (1650), (†)3245* 
(1650-1700), 1749* (1654), 695* (1655), 2165 
(1656), 1388* (1668), 1562* (1677), 474 (efter
1854), 2601 (1874, som barn), 229 (1943). - 
(se også Forbedere, Maria og Johannes Dø
beren under Dommedag under Johannes’ 
Åbenbaring (s. 3544)).

Johannes Døberen, legende. †2263 (1500- 
20).

Johannes Døberen, martyrium. 994* (o. 
1500), 995* (o. 1500).

Josef. 172*(?) (o. 1500), 262*(?) (1509).
Jørgen. †829 (1460-80), 1531 (1643), †916 

(nævnt 1758, middelalder).
Jørgen og dragen. 1737* (1375-1400), 2145* 

(o. 1400), 1514* (1410-40), 601* (1460-80), 
788* (1460-80), †2989 (1460-80), †635 (o. 
1525), 2643* (1525-50), †1257 (o. 1550), 
2535* (1564), †1322 (nævnt 1647).

Knud. 1271*(?) (1400-20), †718 (1450-1550).
Kristoffer. †2384* (1300-50), 2290* (1375- 

1400), †1875 (o. 1425), †3369 (1460-80), 
2583* (o. 1475), †1131 (1475-1525), †635 (o. 
1525), 1743 (1525-75), †2491 (o. 1575), 1285 
(o. 1598).

Laurentius. 461* (o. 1300), 819* (1375-1400), 
2819 (1400-1500), 1228* (1450-1550), †2734* 
(1500-1600), 835* (1594).

Laurentius, legende. 368* (1460-80), 825* 
(1460-80), 1743 (1460-80), †2984* (1460-80), 
2541* (1475-1500).

Laurentius, martyrium. †2301 (1050-1550), 
2145 (o. 1400), 367 (1425-50), 187 (1460-80), 
601* (1460-80), 792 (1460-80), 825* (1460- 
80), 1743 (1460-80), †2984* (1460-80), 692 
(o. 1500), 632* (o. 1525).

Lazarus. 258* (1510-20, gæstebudet hos La
zarus?), 1396* (1680), 1281 (efter 1697), 2232* 
(1702, med hunde).

Lucius, pave. †718 (1450-1550).
Markus og Marcellianus. 1742* (1460-80). 
Martin deler sin kappe med en tigger. 601* 

(1460-80), †829 (1460-80), 1741* (1460-80). 
Mauritius. †2734* (1500-1600).
Nikolaj. 1825* (1490-1500), 1465* (1500-25), 
†744 (1514).

Nikolaj, legende. 1736* (1375-1400).
Olaf. 819* (1375-1400), 1271* (1400-20), 601* 

(1460-80), 1825* (1490-1500), 260 (1510-20), 
†3310 (nævnt 1648).

Olaf, legende. 816* (1375-1400, kapsejlad
sen), 2144* (o. 1400, kapsejladsen). 

Romanus, martyrium. 828* (1460-80). 
Sebastian. †829 (1460-80), 2584* (o. 1475). 
Sebastian, legende. 1742* (1460-80). 
Sebastian, martyrium. 187* (1460-80) 793 
(1460-80), .

Severin (Søren). 1829* (1450-1500), 1825*(?) 
(1490-1500), 1520* (o. 1500), 1820*(?) (o. 
1500), †2160 (nævnt 1808).

Sixtus II, pave, legende. †2984* (1460-80). 
Sixtus II, pave, martyrium. 827* (1460-80), 
†2984* (1460-80).

Stefan. 263*(?) (1509).
Stefan, martyrium. 2149* (o. 1400). 
Zacharias. 995* (o. 1500).
Æmilianus fra Trevi. 817* (1375-1400). 

HELLIGE KVINDER 
Anna. 172* (o. 1500), †796 (o. 1500), 262* 

(1509), 118* (o. 1525).
Anna selvtredje. 329* (1475-1500), 408* 

(1475-1500), 1229* (1475-1500), 2027* (1475- 
1500), 255 (1510-20), †635 (o. 1525), (†)1664* 
(o. 1525).

Apollonia. 570 (o. 1500), 258(?) (1510-20). 
Barbara. 1825* (1490-1500), 2766* (1494), 
2261* (1500-20), 254 (1510-20), 794* (o. 
1525).

Birgitta. 367* (1425-50, syn), 569* (o. 1500). 
Cyrilla, martyrium. 828* (1460-80). 
Dorothea. 2766*(?) (1494), 570 (o. 1500), 
2261*(?) (1500-20), 261(?) (1510-20), 794*(?) 
(o. 1525).
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Elisabeth. 2261*(?) (1500-20), 1196* (1500-25, 
med sønnen Johannes?), 794*(?) (o. 1525).

Gertrud. 570 (o. 1500), 263* (1509), 254 
(1510-20).

Helena. 95(?) (1500-1520).
Katharina. (†)67 (1300-50), 2820 (1400-1500), 
1572* (1439), 2341* (o. 1475), 719* (1475- 
1500), 1037* (1475-1500), 1825* (1490-1500), 
2766* (1494), 569 (o. 1500), †1164* (o. 1500), 
254 (1510-20), 794* (o. 1525), 2071* (o. 
1525), 336* (1525), †2859 (udateret).

Katharina, legende. 1739* (1460-80), †719 
(1475-1500).

Margrethe. 1825* (1490-1500), 570 (o. 1500), 
2259* (1500-20), 1467* (1500-25), 254(?) 
(1510-20).

Maria Magdalene. †1875 (o. 1425), 1741* 
(1460-80), 2261* (1500-20), 263* (1509), 254 
(1510-20), 255* (1510-20), 261(?) (1510-20), 
969* (1650-60); - (se også Kalvariegrupper 
med Maria Magdalene under Kristus på 
korset under Kristus (s. 3546)).

Ursula. 256* (1510-20, og de 11.000 jom
fruer), 258 (1510-20).

Veronika. 1873* (1425-50), 2158* (1475-1500, 
med dug).

KIRKEFÆDRE
Ambrosius. 1467* (1500-25).
Augustin. 1467* (1500-25).
Gregor. 1520* (o. 1500), 1467 (1500-25).
Hieronymus. †1131 (1475-1525), 1467* (1500- 
25).

MARTYRER
365* (1300-1400), 1742* (1460-80, de 10.000 
riddere), †1518 (udateret).

UIDENTIFICEREDE
Gejstlige. 2977* (1150-75, ærkebiskopper), 
(†)65 (1150-1200), 116 (1150-1200, med pal
lium og glorier), 536* (1150-1200), 819* 
(1375-1400), 1271* (1400-20), 686 (1400-25), 
†2424* (1400-1500, bispehelgener), †1522 (o. 
1500), 2259* (1500-20), 263* (1509), 255* 
(1510-20), 1038* (1520-30), †761 (udateret).

Kvinder. 569 (o. 1500), 1196* (1500-25), 254 
(1510-20), †760, 2071* (o. 1525), †761 (udate
ret).

Andre. 538* (1150-1200), (†)208 (1200-50), 
†439* (1250-1300), 1476* (1250-1300), 2820 
(1400-1500, Paulus eller Katarina?), 1513* 
(1410-40, skærmkappehelgener), †1875 (o. 
1425, ridderhelgener?), †832 (1450-1550), 95 
(1500-20), 2734* (1500-1600), 254 (1510-20), 
†632 (o. 1525).

ALLEGORISKE OG MYTOLOGISKE 
FIGURER
DYDER

2544* (1100-1300), 168*(?) (1150-1200), 908* 
(1150-1200), 576* (o. 1575), 2730* (1589), 
2731* (1589), 2688* (1596), †2072 (o. 1600?), 
859 (o. 1600), (†)2167* (o. 1600), 1596* 
(1600-25), 2502* (efter 1605), 638* (1612), 
478*(?) (1613), 2586* (1615), 723 (1619), 
406* (1620), 2647 (1620), 1568* (1621), 3192*
(1621), 210* (1622), 189* (1624), 190* (1624), 
†645 (1624), 923* (1624), 70* (1625), 71* 
(1625), 213* (1625), †605* (1625), 1527 
(1625-35), †2876* (1625-50), 3002* (1625- 
50), 1978* (1626), 1700* (1627), 972* (1629), 
1104* (1630), 2539 (1630), 2776* (1631), 
2912* (o. 1633), 1483 (1634), 2429* (1641), 
411 (1642), 953* (1648), 2307 (1648-58), 
2898* (o. 1649), †640 (o. 1650), 860* (o. 
1650), 335* (1657), 2908* (o. 1660), 74* 
(1660), 1891* (1666), 2992* (o. 1670), 101* 
(1679), 2662* (o. 1700), 3212* (1704, med 
palmegrene og laurbærkranse), 519* (1722), 
2704* (o. 1729), †2313 (nævnt 1753).

De tre teologiske dyder, tro, håb og kærlig
hed. 2545* (1100-1300), †2313 (nævnt 1753), 
1435* (o. 1849).

De fire kardinaldyder, klogskab, mådehold, 
styrke og retfærdighed. 953 (1648), †2313 
(nævnt 1753).

Fromheden (Pietas). 2731* (1589), 2689 
(1596), 1568 (1621).

Håbet (Spes). 908* (1150-1200), 576* (o. 
1575), 2730* (1589), 2689 (1596), †2072 (o. 
1600?), †2167 (o. 1600), 2776* (1600-20), 
2910*(?) (1600-1700), 2502* (efter 1605), 
478*(?) (1613), 2586* (1615), 723* (1619), 
406* (1620), 2647 (1620), 1568* (1621), 210*
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(1622), 190 (1624), 190* (1624), 923* (1624), 
213 (1625), 605 (1625), 1527* (1625-35), 
3002*(?) (1625-50), 1978* (1626), 1700* 
(1627), 972* (1629), 1104 (1630), 2539 (1630), 
2912* (o. 1633), 1483(?) (1634), 268* (o. 
1640), 411 (1642), 953* (1648), 2307* (1648- 
58), 2898* (o. 1649), 860* (o. 1650), 390* 
(1650-75, som putto-figur), 335 (1657), 
2908* (o. 1660), 1891* (1666), 71 (1678), 101 
(1679), 2662* (o. 1700), 2704* (o. 1729), 2610 
(o. 1738).

Klogskaben (Prudentia). 2689 (1596), 859 (o. 
1600), †2167 (o. 1600), 1568 (1621), 3192* 
(1621), 189* (1624), 923 (1624), 1527 (1625- 
35), 3002 (1625-50), 2539 (1630), 1483
(1634), 268* (o. 1640), 411 (1642), 860 (o. 
1650), 335 (1657), 2908* (o. 1660), 71*
(1678), 519* (1722).

Kyskheden (Castitas). 1527 (1625-35, Uskyl
den), 2689 (1596).

Kærligheden (Caritas). 908* (1150-1200), 
2689* (1596), 859 (o. 1600), †2167 (o. 1600), 
1596* (1600-20), 2776* (1600-20), 2502* (ef
ter 1605), 1676* (1615), 724* (1619), 406*
(1620), 1568* (1621), 210* (1622), 190*
(1624), 190 (1624), 923(?) (1624), 213*
(1625), 605 (1625), 1527* (1625-35), †2876* 
(1625-50), 3002 (1625-50), 1978* (1626), 
1104* (1630), 1483 (1634), 411 (1642), 953*
(1648), 2307 (1648-58), 2898* (o. 1649), 860* 
(o. 1650), 2908* (o. 1660), 2992* (o. 1670), 
101* (1679), 2704* (o. 1729), 155* (o. 1809), 
†227 (1851).

Mådeholdet (Temperantia). 2545* (1100- 
1300), 2689 (1596), 2776(?) (1600-20), 1568*
(1621), 189* (1624), 646* (1624), 1527 (1625- 
35), 268* (o. 1640), 411 (1642), 335* (1657), 
2908* (o. 1660).

Retfærdigheden (Justitia). 2689* (1596), 859 
(o. 1600), †2167 (o. 1600), 1596* (1600-20), 
2776* (1600-20), 724 (1619), 1568 (1621), 
3194* (1621), 210* (1622), 190* (1624), 190 
(1624), 213* (1625), 1527 (1625-35), 3002 
(1625-50), 1978* (1626), 972 (1629), 1104 
(1630), 1483 (1634), 411 (1642), 2908* (o. 
1660), 74 (1660), 2992* (o. 1670), 71 (1678),

101* (1679), 2664* (1700-50), 519* (1722), 
2622 (1904).

Styrken (Fortitudo). 2731* (1589), 859 (o. 
1600), 2167* (o. 1600), 2776 (1600-20), 638*
(1612), 406* (1620), 1568 (1621), 3192*
(1621), 189* (1624), 923 (1624), 70* (1625), 
605 (1625), 213 (1625), 1527 (1625-35), 3002 
(1625-50), 972 (1629), 411 (1642), 2307* 
(1648-58), 335* (1657), 2908* (o. 1660), 101 
(1679).

Tapperheden (Virtus). 2689 (1596).
Troen (Fides). 576* (o. 1575), 2730* (1589), 
2731* (1589), 2689* (1596), †2072 (o. 1600?), 
859 (o. 1600), †2167 (o. 1600), 1596* (1600- 
20), 2776* (1600-20), 638* (1612, herme med 
palmegren og lam), 2586* (1615), 723* 
(1619), 406* (1620), 2647 (1620), 1568 (1621), 
3194* (1621), 210* (1622), 190* (1624), 190
(1624), 923* (1624), 70* (1625), 213 (1625), 
605 (1625), 1527* (1625-35), 3002* (1625- 
50), †2876* (1625-50), 1978* (1626), 1700*
(1627), 972* (1629), 1104 (1630), 2912* (o.
1633), 1483(?) (1634), 1363*(?) (skænket 1639, 
med kors som hviler på kranie over korslag
te knogler), 268* (o. 1640), 2429* (1641), 411
(1642), 953* (1648), 2307 (1648-58), 2898* 
(o. 1649), 860* (o. 1650), 390* (1650-75, som 
putto-figur), 335 (1657), 2908* (o. 1660), 
74* (1660), 1891* (1666), 71 (1678), 101
(1679), 2662* (o. 1700), 2704* (o. 1729). 

Tålmodigheden (Patientia). 2545* (1100- 
1300), 908* (1150-99), 2689 (1596). 

Ydmygheden (Humilitas). 2544* (1100- 
1300), †2181*(?) (1325-50), †2982*(?) (1325- 
50).

Uidentificerede. 860 (o. 1600), 972 (1629), 
2429* (1641, med stav), 1015 (o. 1725, kvin
dehoved), †799 (udateret). 

AGERDYRKNINGEN 
155 (o. 1809).

BEHAGELIGHEDEN (SUAVITAS)
3175 (1531).

BERØMMELSEN (FAMA,
RENOMEET, VINGEDE KVINDER) 
2707* (o. 1775, med basuner og palme
kranse), 2708* (o. 1784, med basuner og pal
mekranse).
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DE FEM SANSER 
700* (1651), 147* (1676, hermer).

DET LYKKELIGE TILFÆLDE
(OCCASIO)
3175 (1531), 2610 (o. 1738).

DØDEN
1735* (1375-1400, som apokalypsens fjerde 
rytter med hoved på stage), 2098* (1576, 
bueskydende, flankeret af to kranier), 2918* 
(1600-1700, med timeglas), 706* (1630), 
930* (1655, med timeglas), 238* (1690-91, 
med kranie og knogle), 843 (1700-1800, med 
timeglas), 3222* (o. 1755).

GANYMEDES MED ØRNEN 
1676*(?) (1615).

JUPITER PÅ ØRNEN 
292* (o. 1700), 354 (1700-1800), 1282 (1700- 

1800).
KIRKEN 

2690*(?) (o. 1200).
LASTER 

369*(?) (1425-50).
Hovmodet (Superbia). †2989 (1460-80). 
Utugten (Luxuria). 2144*(?) (o. 1400).

LUCRETIA 
3175* (1531).

LYKKEN (FORTUNA)
3220* (o. 1734).

MEDUSA 
230* (o. 1675, Medusahoved).

NATUREN (ARTEMIS FRA EFESOS) 
156* (o. 1809).

NEPTUN 
2707* (o. 1784, med laurbærkrans).

SATYRER OG NYMFER 
2176* (1603, satyrmaske), 1368* (1615).

SEJREN (VICTORIA)
107 (1750), 557 (1752), 1286 (1753), 1016*

(1755), 393 (1759), 238 (1765).
SYNAGOGEN 

2690*(?) (o. 1200).
TIDEN (KRONOS)

238* (1690-91), 519* (1722), 661* (1731), 107 
(1750), 557 (1752), 1286 (1753), 1016* (1755), 
393 (1759), 238 (1765), 1018* (1786).

VENUS 
3175 (1531).

ALLEGORIER OG SYMBOLER

ALLEGORIER 
Evigheden. 2776* (1100-1250, slange bider 
sig selv i halen), 2705* (o.1755, olielampe), 
1895 (o.l819, slange bider sig selv i halen 
omkring et flammende hjerte).

Fisk. 2652* (1980), 2974* (udateret, triskele- 
lignende ornament på munkesten). 

Kobberslangen. 1285 (o. 1598), †2920 (1600- 
1700?), 1321* (1625), 767 (1637), 299 (o.
1638), 2428* (1641), 803 (o. 1656), 2165
(1656), 335 (1657), 513 (1665), 148 (1676). 

Livsløbet. 1435* (o. 1849, tre omkransede 
kegleformede søjler, en meta).

Løvinde med unger. 819* (1375-1400), 1737* 
(1375-1400), 2142* (1380-90).

Pelikan med unger. 1736* (1375-1400), 256* 
(1510-20), 2108 (1599), 583 (1601), 1398 
(1601), 2316 (1601), 888 (1608), 1433* (1608), 
1700* (1626); - (se også Pelikaner under 
Fugle under Allegorier og symboler). 

Udødeligheden. 392 (1760-65, pyramider på 
kugler).

Ægteskabet. 706* (1630).
Andet. †2362 (1643, skib søger havn), 2748* 

(o.1810, hænder rækker mod hinanden fra 
skyerne).

BLOMSTER 
Klokkeblomster. 2747 (o. 1740), 2622 (1904). 
Liljer. 1575* (1100-1250), 421* (1200-1300). 
Solsikker, georginer, roser og hvedeaks.
2746 (o. 1700), 2805 (o. 1700), 2610 (1750- 
1800), 2747 (1750-1800), 2664 (o. 1764), 
2610* (o. 1780), 2612 (o. 1807).

Valmuer og frøkapsler. 2319 (o. 1847), 2319* 
(1850-1900), 3005* (1850-1900).

Andet. 659* (1625-1700), 2742* (o. 1676), 
2710 (o. 1700, tulipaner, roser, solsikker og 
liljer, 2664* (1700-1800), (†)3248 (1700- 
1800), 2621 (1904, planter).

DYR
Delfiner. 511* (o. 1700), 2111* (1810), 768 og 
3439* (1833, flankerer anker), 3449* (1834, 
flankerer anker).

Dyrekampe. 738* (o. 1400, kæmpende 
udyr), †2984* (1460-80, løve og drage).



3556 IKONOGRAFISK REGISTER

Elefanter. 2111* (1810, hoved).
Forskellige. (†)541 (1250-1550, heste, hare, 
enhjørning), 799* (1600-25, kronhjorte, 
hinde, hunde og enhjørninge), 380 (o. 1625, 
hjort, hare, hund, enhjørning og rådyr), 
442* (o. 1625, hund, hare, hjort og enhjør
ninge), †608 (o. 1625, kronhjort, rådyr, 
hund, hest, vildsvin og hare), 1363* (skænket 
1639, hund, hare, hjorte og enhjørninge), 
1753 (o. 1650, kronhjort, rådyr, hunde, hare 
og enhjørning).

Geder. 1678* (o. 1575, gedebuk).
Harer m.fl. dyr. (†)541 (1250-1550), 380 (o. 

1625), 442* (o. 1625), †608 (o. 1625), 1363* 
(skænket 1639), 1753 (o. 1650).

Heste m.fl. dyr. (†)541 (1250-1550), 462 (o. 
1550), †608 (o. 1625).

Hjorte. 1524 (1175-1225), 1704* (o. 1550, se 
foto), 994* (o. 1600), 2832 (1930, hjorte 
drikker af livskilden).

Hjorte og hunde. 500 (o. 1500), 548 (1525- 
75), 100 (o. 1550), 194 (o. 1550), 426* (o. 
1550), 477 (o. 1550), 581 (o. 1550), 745 (o. 
1550), †762 (o. 1550), 1204 (o. 1550), 1600* 
(o. 1550), 1623 (o. 1550), 1671 (o. 1550), 1884 
(o. 1550), 2031 (o. 1550), 2303 (o. 1550), 
2544* (o. 1550), 859* (o. 1600), 146* (o. 
1625, og enhjørning).

Hjorte og hunde m.fl. dyr. 799* (1600-25), 
442* (o. 1625), 380 (o. 1625), †608 (o. 1625), 
1363* (skænket 1639), 1753 (o. 1650).

Hunde. 740* (o. 1400).
Løver. 1970* (1050-1550), 1885* (1400-1550), 
†2984* (1460-80), 1707* (o. 1500), 1107* (o. 
1525), †3000 (1575-1600), 994* (o. 1600), 
799* (1600-25), 2111* (1810).

Vildsvin. †608 (o. 1625, m.fl. dyr).
Æsler. 1812* (1485-1500, hoved). 

DYREFABLER 
†2727 (o. 1475, ræven og gæssene?), 330* 

(1500-25), 255 (1510-20, rævens og storkens 
gæstebud), 258 (1510-20, ræven og gæs
sene).

DØDS- OG 
FORKRÆNKELIGHEDSSYMBOLER 
(se også symbolerne under Engle, under 
Englebørn, putti og genier, samt under Dø

dens genius under Engle, putti og genier (s. 
3547); se også Døden under Allegoriske og 
mytologiske figurer (s. 3553)).

Knogler. 802* (o. 1617), 2919* (o. 1650), 2628 
(1932, kopi fra †kors fra o. 1834).

Kranier. 1285 (o. 1598, med laurbærkrans), 
124 (o. 1600), 2181* (1600-30, over foliot og 
timeglas), 843 (1600-1800), 2709 (1650- 
1700), 340 (1663), 864 (1673?), 1284* (o. 
1694), 2316* (o. 1695, i laurbærkrans over 
knogle), 844 (1696), 2792 (1700-1800), 751 
(1711), 237* (1717), 1017* (1759).

Kranier, vingede. 339* (o. 1572), 661 (1731), 
2610 (o. 1738).

Kranier og knogler. 340 (1625-50), 1978*
(1626), 656* (1635), 1363*(?) (skænket 1639, 
Troen med kors som hviler på kranie over 
korslagte knogler), 1632* (1648), 657* 
(1653), 125 (1655), 1007* (1659), 932* (o. 
1659), 1042 (o. 1663), 80* (o. 1665, blomster 
og aks vokser op af kraniet), 415 (o. 1673), 
484 (1682), 1209 (o. 1699?), 2805 (o. 1700), 
2663 (1700-20), 2448* (1709), 2910* (o. 
1723), 2664 (o. 1764), 986* (1769), 2024* 
(1776, med slukket lys og timeglas), 2610 (o. 
1780), †2160 (1824), 2628 (1932).

Timeglas. 1285* (o. 1598), 106 (1615), 706*
(1630), 1042 (o. 1663), 80* (o. 1665), 2746 (o. 
1700), 2663 (1700-20, med brændende lys og 
vinget kugle), 2910* (o. 1723), 2024* (1776, 
med slukket lys, kranie og knogle), 1145 (o. 
1802), 2666*(?) (o. 1823).

Timeglas, vingede. 2507* (o. 1638), 2608 (o. 
1640), 1632* (1648), 2609 (o. 1650), 3208* 
(1650-1700), 3211* (1650-1700), 1332 (o. 
1676), 2605* (o. 1681), 484 (1682), 1286, 
(†)3248 (1700-1800), 2922 (1723), 556 (1740), 
1017 (1759), 1019* (o. 1775), 2610* (o. 1780), 
3226* (1798?).

Timeglas og kranier. 339* (o. 1572), †2712 
(1600-1700), 802* (o. 1617), 2804* (1625-50), 
1488 (o. 1650), 298 (1650-1700), 2709 (1650-
1700), 2710* (1650-1700), 2746 (1650-1700), 
3206* (1650-1700), 105 (1674), 2742* (o. 
1676), 1332 (o. 1676), 2605* (o. 1681), 2700* 
(o. 1685), 2746 (1700-50), 844 (1700-1800),
1286 (1700-1800), 2665 (1700-1800), 3256*
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(1714), 2609 (o. 1716), 2448* (1730), 2610 
(1750-1800), 1017* (1759), 1019* (o. 1775), 
2748 (o. 1795).

Timeglas og aks. 2805 (o. 1700).
Timeglas og foliot. 2181* (1600-30, under 
karnie).

Timeglas, kranier og knogler. 2789 (1600- 
1700), 3261* (1600-1800), 198 (o. 1637), 299 
(o. 1638), 2608 (o. 1640), 802 (o. 1641), 2609 
(o. 1650), 2708 (o. 1650), 2317* (1650-1700),
2745 (1650-1700), 3208* (1650-1700), 3211* 
(1650-1700), 1848* (1652), (†)3215* (1710?), 
2922 (1723), 2711 (1761), 3226* (1798?). 

Nedadvendte fakler. 238* (1690-91, i laur
bærkrans), 196* (o. 1740), 1334* (o. 1795), 
2042* (o. 1876).

Spader, skovle og leer. 802* (o. 1617), 1286 
(1700-1800), (†)3248 (1700-1800), 2666* (o. 
1823).

Urner. 1017* (1759), 1334* (o. 1795).
Andet. 2663 (1700-20, vinget kugle og time
glas med brændende lys), 2024* (1776, sluk
ket lys, timeglas, kranie og knogle), 2791* 
(o. 1804, korslagt timeglas og le i laurbær
krans flankeret af blomster). 

EVANGELISTSYMBOLER 
(se også Majestas Domini med Evangelist
symboler under Kristus (s. 3546)).

2398* (o. 1175), 1510 (o. 1200), 2690* (o. 
1200), 609* (o. 1250), 2546* (1250-75), 922* 
(1250-1300), (†)1949 (1250-1300), 2304* (o. 
1275), (†)1733* (o. 1300), 67 (1300-50), 227 
(1300-50), 365 (1300-1400), 2105 (1300- 
1400), 739 (o. 1400), (†)972 (1400-50), 931* 
(o. 1460), 2916* (1474-84), 883* (1475-1500), 
1832* (1475-1500), 1104* (o. 1500), 1139* (o. 
1500), 2164* (o. 1500), 1618* (1500-20), 
(†)1644 (1500-20), 1566* (1500-25), 1624* 
(1500-25), 1976* (1500-25), 1992* (o. 1506), 
147* (1510-20), 2917* (o. 1527), 2226* 
(1529), 1010* (1549), †2712* (o. 1550), 
(†)2317 (1550-1650), 446* (1566-1604), 1066*
(1587), 1167* (1594), 124 (o. 1600), 2181* 
(1600-30), †1892 (1600-1700), 2789 (1600- 
1700), (†)3247 (1600-1700), (†)3248 (1600- 
1700), 843 (1600-1800), 290* (1602), 106 
(1615), 802* (o. 1617), (†)3406* (1618), 198

(o. 1637), 2506* (o. 1638), 121* (1638), 2608 
(o. 1640), 802 (o. 1641), 1400* (1645), 273 (o. 
1650), 698* (o. 1650), 2609 (o. 1650), (†)2665 
(1650-1700), 2746 (1650-1700), (†)3206* 
(1650-1700), 3208* (1650-1700), (†)3246* 
(1650-1700), 930* (1655), 80* (o. 1665), 2711 
(o. 1700), 2662* (o. 1700), 2609 (o. 1700), 
2663 (1700-20), †2712 (1700-1800), 2747 
(1700-1800), (†)3216* (1710?), †2712 (o. 
1725), 1892 (o. 1729), (†)3218 (1734), 767* (o. 
1769), 2610 (o. 1771), 1955* (o. 1781), 1956* 
(o. 1781), 2611 (o. 1785), 2865 (1872), 1624* 
(1903), 1756 (1925), 1680 (udateret). 

FABELVÆSENER 
Drager. 579* (1050-1275), †2981* (1325-50), 
738* (o. 1400), 739 (o. 1400), 740 (o. 1400), 
823* (o. 1400), †2984* (1460-80), †3000 
(1575-1600), 994* (o. 1600).

Enhjøminge. 2741 (1589).
Enhjørninge og fl.a. dyr. (†)541(?) (1250- 

1550), 799* (1600-25), 146* (o. 1625), 380 (o. 
1625), 442* (o. 1625), 1363* (skænket 1639), 
1753 (o. 1650).

Griffe. 819* (1375-1400).
Havfruer og havmænd. †1745* (o. 1550), 
3397* (1600-50), 2804* (1625-50), 2906* (o. 
1635), 2699* (1673).

Sfinxer. 665* (1837), 1480* (o. 1850). 
Vildmænd. 3368*(?) (o. 1520), †1745* (o. 

1550).
Andre. 88* (1150-1200), 1271* (1400-20), 
†2768 (1494), †2537* (1564), 2176* (1603). 

FUGLE
Dobbeltøme. 819* (1375-1400), 801* (1589), 
3396* (1600-50), 3397* (1600-50), 3398* 
(1600-1700), 888 (1608), 1433 (1608), 1398 
(1629), 2315 (1650-1700), 2786* (o. 1700), 
2698 (1724), 2869* (skænket 1725), 3184
(1831).

Duer. 538(?) (1150-1200), 768 og 3439* (1833, 
med olivengren), 3449* (1834, med oliven
gren).

Haner. 2663 (1700-20, på kranie over knog
ler).

Hejrer. 538* (1150-1200).
Papegøjer. 2098 (1576), 1753 (o. 1650). 
Pelikaner. (†)404 (o. 1600), 859 (o. 1600),
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†2537* (o. 1630), 2539 (1630, hakker sig i 
brystet), †3406 (1779); - (se også Pelikan 
med unger under Allegorier under Allego
rier og Symboler).

Påfugle. 706* (1630), 1363* (1639), 1001* (o. 
1650).

Skader. 2098* (1576).
Storke. 2098* (1576), 1753(?) (o. 1650). 
Svaner. 2659* (1696).
Traner. 1753 (o. 1650).
Ugler. 2535 (1564), 2098 (1576), 346 (1876). 
Ænder. 548 (1525-75), 859* (o. 1550).
Andre. 1575* (1100-1250), 536* (1150-1200), 
2107 (1400-1500 eller ældre), 2535 (1564), 
479* (1582), 1001* (o. 1650), 1370 (o. 1776, 
med kvist i næbbet mellem tulipaner). 

HJERTE SYMBOLIK 
2608 (o. 1640), 657* (1663, fire motiver), 
2745* (1683), 2664* (1700-50), 2609 (o. 
1700), 3220* (o. 1734), 1895 (o. 1819). 

KRISTUSSYMBOLER 
Fugl Fønix. †1736(?) (1375-1400), 994* 

(o. 1600).
Korslam. 536* (1150-99), 1032* (1200-1300), 
2690* (o. 1200), †2490 (o. 1225), 1419 (1250- 
75), 96* (o. 1525), †2388* (1575-1600), 1007* 
(1659), 1622 (1677), 2747 (o. 1740), 556 
(1740), 1017* (1759), 1019* (o. 1775), †610* 
(1781), †3140 (1871), 2992 (1894), 1294 
(1904).

MEMENTO MORI 
Dødssynderne. (†)68 (1300-50), †2989 (1460- 

80, Dødssyndsmand).
Jagtscener. 1737* (1375-1400, den jagede 

sjæl), 2149* (o. 1400), 260* (1510-20), 261 
(1510-20).

Lykkehjulet/Livshjulet. 67 (1300-50), 252* 
(1300-50), 185* (1300-1400), 1737* (1375- 
1400), 601* (1460-80), †830 (1460-80).

Tre levende konger møder Døden. †2982 
(1325-50), 1737* (1375-1400), 599* (1460- 
80).

Andet. 1018* (1786, nøgen afdød kvinde sid
der overfor Tiden).

MORALITETER 
Smørkærningen. †2425* (1400-1500), 600* 

(1460-80), 789* (1460-80).

Andet. †2425* (1400-1500, malkescene), 2147 
(o. 1400, spindende kvinde, 2149* (o. 1400, 
kærlighedspar med djævel?), 1513* (1410-40, 
sladrende kirkegængere, 1513* (1410-40, 
kvinder med skættebånd og rok), 600* 
(1460-80, øltapningen, 257* (1510-20, spin
dende kvinde og dj ævle), 632* (o. 1525, 
utugtig scene), †2019* (1558, kærligheds
par), †2138 (udateret, mand med skruptudse 
på brystet).

SYMBOLER OG TEGN 
Ankre. 2608 (o. 1640), 3208* (1650-1700), 768 
og 3439* (1833, med delfiner), 3449* (1834, 
med delfiner), 2113 (1883, og kanon). 

Bikuber. 2905* (1837), 3261* (o. 1842), 3408 
(o. 1861).

Fakler. 2791 (o. 1798, brændende), 2905* 
(1837, opadvendt).

Flammevaser. 2700* (o. 1685), 2663 (1700- 
20) .

Hængelåse. 706* (1630, ægteskabet). 
Høstredskaber. 300* (o. 1799, og neg).
Hånd bærer krone. 767* (o. 1769). 
Håndtryk. 2792* (o. 1851).
Kundskabens træ. 3208* (1650-1700, med 
slangen).

Lidelsesredskaber. 2103 (o. 1550).
Livets træ. 3157 (1990).
Monstranser. 3308* (1500-20).
Oksehom. (†)1663 (1300-50). 
Overflødighedshorn. 299* (o. 1789, over 
vægt og fjerpenne), †1287 (1735), 2905*
(1837).

Palmegrene. 2710* (1650-1700), 2910* (o. 
1723), 2748 (o. 1810), 3408* (o. 1827). 

Røgelseskar. 2980 (1175-1200). 
Skriveredskaber. 299* (o. 1789, fjerpenne). 
Slanger. 833* (1100-1250).
Sol og måne. 2690* (o. 1200), 1256* (1540- 
50), 1601* (1575-1600), 1078* (1595), †1166*
(1595), 1226* (1595), 1700* (1627), 1007* 
(1659, samt stjernekrans).

Sommerfugle. 2928* (o. 1810), 2792* (o. 
1865), 2042* (o. 1876).

Stjernekranse. 1007* (1659, samt sol og 
måne).

Strålesole. 1165* (1600-10), 768* (o. 1769),
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1955* (o. 1781, og palme, symboliserende 
Gud og Paradiset), 865 (1816).

Trofæer. 2470* (1650-1700), 2111 (1810), 
1332* (o. 1850).

Træer. †908 (1150-1200, træer i Paradiset?), 
2149* (o. 1400).

Tønder og vareballer. 2905* (1837).
Vingede kugler. 2663 (1700-20), 3218* (1734, 
Tiden eller Merkur).

Vægte. 1285* (o. 1598), 299* (o. 1789). 
Værktøj. 3308* (1500-20, skomagerknive), 
2905* (o. 1884, tømmerværktøj), 176 (o. 
1689, murhammer og -ske).

Æskulapstave. 3256 (o. 1835), 2905* (1837). 
Andet. 657 (1663, børn mellem tulipaner), 
2789* (o. 1773, fraskillelsers klippe, 2789* 
(o. 1773, sol over adskilte skyer, 2789* (o. 
1773, måge på bølger foran anker), 1334* (o. 
1795, lyre med palme- og bøgegrene), 2905* 
(1837, bikube, overflødighedshorn, tønde, 
vareballer, fakkel og æskulapstav), 2803* (o. 
1850, høne med kyllinger), 137 (1919, blom
strende kors mellem to engle). 

TREENIGHEDSSYMBOLER 
(se også Treenigheden).
73* (o. 1700).

TVEKAMPE 
2979* (1175-1200), 2422* (o. 1300), †1875(?) 

(o. 1425).

HISTORIE OG SAMFUND
ADELSFOLK 

2653* (1597), †2158 (nævnt 1756, historien 
om to jomfruer der myrdede to adelsmænd i 
kirken).

ANTIKKE FIGURER 
749 (skænket 1714, togaklædte mænd).
Kimon fra Athen. 3176 (1586, datteren Pero 
giver ham die).

Romerske kejsere. 793 (1460-80, Valerian). 
Romerske krigere. 3399* (1600-20, med 
standarter), 1631* (1625-50), 661* (1731, 
med trofæer).

DAGLIGLIV OG FESTER 
Fastelavnsoptog. †2069* (o. 1500, ?).

Genstande. 3208* (1650-1700, bogpose), 
2710 (o. 1700, vogn eller vugge).

Invalider. 1396 (1701).
Jagtscener. 258 (1510-20, falkejæger?), 1753* 

(o. 1650, jæger med horn).
Jøder. 116 (1150-1200, hoveder med jødehatte 

eller hjelme), (†)116 (1150-1200, med skrif
trulle), 2340* (o. 1275, mænd med jøde
hatte), (†)67 (1300-50, hoveder med jøde
hatte?).

Munke. 1107* (o. 1525, munk).
Musikanter. 2980* (1175-1200, tårnblæser), 
2165* (1656, mand med blæseinstrument), 
2697 (1966, hyrde med syrinx).

Narre. †2069* (o. 1500, med blæsehorn), 
259* (1510-20, med narrestav).

Personer i samtidige dragter. 931* (o. 1460), 
1678* (o. 1575), †3139 (o. 1575), 428 (1600- 
50), 1001* (o. 1650).

Andet. †2981* (1325-50, konge rækker ring 
til kvinde), 256* (1510-20, barn på kæphest), 
288* (o. 1700, slagscene med ryttere), 3223* 
(o. 1755, figur med pibe og bæger). 

FROMHEDSLIVET 
Bodssakramentet. †820* (1375-1400). 
Knælende og bedende personer. 2690* (o. 

1200), †2099 (før 1575?, modtager sacramen- 
tet), 3206* (1650-1700, med Kristus på ver- 
denskuglen), 2165 (1656, kvindeherme), 
2710 (o. 1700, foran et træ under en krone), 
3215* (1705), †292 (nævnt 1842, bedende 
kvinde med Apolloharpe).

Knælende personer ved krucifiks. 1631
(1588), 801 (1589), †1065 (o. 1595), 2108 
(1599), 583 (1601), 1398 (1601), 2316 (1601), 
888 (1608), 1433* (1608), 704* (o. 1650), 
1679* (o. 1650), 767* (o. 1769, foran palme),
1763 (o. 1777), 1956* (o. 1781, foran palme 
med fugl), 3218* (1793).

Personer med palmegrene. 2728* (1589, 
kvinder), 2588* (1615, kvinder), 3219* (o. 
1734, ynglinge), 2747 (o. 1740, kvinder). 

Skriftemålsscener. 1742* (1460-80). 
Sørgende personer. 2711 (o. 1700), 2943 
(1950).

GEJSTLIGE 
Reformerte prædikanter. 2535* (1564).
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KIRKEFESTER 
Kyndelmisse. 2146* (o. 1400).

KRIGERE
(se også Tvekampe under Allegorier og sym
boler (s. 3555)).

2040* (1580-1600), 2770 (1587, drabanter), 
3427* (1600-1700’erne), 2804* (1625-50, ved
Opstandelsen), 1954 (o. 1850, infanterister), 
2405* (1851, den tapre landsoldat).

Ryttere. †2098* (o. 1400?), †3309 (1660-65). 
NORDISKE KONGER 

1420* (1250-75, mordet på Erik Plovpen- 
ning), 2144* (o. 1400, Harald Hårderåde). 

STIFTERE 
538* (1150-1200), 1191* (o. 1250), 2140* 

(1380-90), 96* (o. 1525).
VISMÆND 

1739* (1375-1400).

ANDET
ANSIGTER 

2107 (1400-1500 eller ældre), 783 (1460-80), 
2765* (1494).

Groteske hoveder. 2341* (o. 1475). 
Vrængemasker. 255 (1510-20), 256* (1510- 

20), 257* (1510-20), 261 (1510-20), 3368 (o. 
1520).

ARKITEKTUR 
1575* (1100-1250, tårne), 139 (1150-1200), 
284* (1150-1200), 536 (1150-1200), (†)538 
(1150-1200), 2980* (1175-1200), 66 (1300-50),
67 (1300-50), 784* (1460-80), 1820* (o. 
1500), 258* (1510-20), 1133* (o. 1550), †2019 
(1558), 2770 (1587), 2896* (1594).

Byer. 2427* (1575).
Bethlehem. 256 (1510-20), (†)117* (1858). 
Jerusalem. 785* (1460-80), 1131* (1475-1525), 

1196 (1500-25), 1256* (1540-50), 1133* (o. 
1550), 1260 (1550-75), 718* (1580), 1058* 
(skænket 1580), 1424* (1580-90), 1321*
(1625), 376* (1644), (†)117* (1858), 474* 
(1924).

Samaria. 2533* (1564).
Kirkebygninger. 1281 (1697). 
Kirkeinteriører. 3194* (1661).

FANTASIFIGURER 
1513* (1410-40, grotesker, 257 (1510-20), 632* 

(o. 1525), 479* (1582).
LANDSKABER 

1514* (1410-40), 542* (1500-20), 742* (1500- 
25), 1467* (1500-25), 1198* (1600-1700). 

MUSIKINSTRUMENTER 
1990* (o. 1755, violin, horn og obo). 

ORNAMENTBORTER 
2977* (1150-75), 65 (1150-1200), 116 (1150- 

1200), 139* (1150-1200), 140* (1150-1200), 
141 (1150-1200), 168* (1150-1200), 284 (1150- 
1200), 535* (1150-1200), 537* (1150-1200), 
908* (1150-1200), 2979* (1175-1200), †1560* 
(1200-50), 459* (1200-1300), 1032 (1200- 
1300), 1192* (o. 1250), †1417* (1250-75), 
1420 (1250-75), 460 (1250-1550), †460 (1250- 
1550), †1735 (o. 1300), 67* (1300-50), 227* 
(1300-50), 252* (1300-50), 1697* (1300-50), 
†286 (1350-1400), 95* (1500-20). 

ORNAMENTBORTER MED 
BILLEDFELTER
Med dyre- og fuglefremstillinger. 141 (1150- 
1200), 536* (1150-1200).

Med halvfigurer. 116 (1150-1200), (†)169 
(1150-1200), 538* (1150-1200).

PERSONER I BLOMSTERBÆGRE 
632* (o. 1525), (†)1664 (o. 1525).

SKIBE
139* (1150-1200), †188 (1300-1400?), 816* 

(1375-1400), 1736* (1375-1400), 2144* (o. 
1400), †3369(?) (o. 1520), 2781 (1600-1800), 
3150* (1650-60), 2710 (o. 1700), 2664* (1700- 
1800), 2610 (o. 1738), 2611* (o. 1786). 

Skibsforlis. †2708 (o. 1692), 2707* (o. 1775), 
2708* (o. 1784).

Skibsstævne. 2111* (1810).
TEKSTILER 

1976* (1500-25).
Stofimitationer. 3308* (1500-20), 2021* (efter
1776).

Tæppedraperier. 65 (1150-1200), 117 (1150- 
1200), 168 (1150-1200), 535* (1150-1200), 
536* (1150-1200), †1032 (1200-1300), †1417* 
(1250-75), 1420 (1250-75), 1733* (o. 1300), 
823* (o. 1400), †2824 (1450-75), †602* (1460-
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80), 828* (1460-80), 1742* (1460-80), 2585* 
(1583), 117* (1900).

Vægtæpper. 1467* (1500-25), 96* (o. 1525, 
mønster med granatæbler), 794* (o. 1525).

UIDENTIFICEREDE PERSONER OG 
MOTIVER
UIDENTIFICEREDE PERSONER

(†)116 (1150-1200, jøde med skriftrulle og sid
dende figur), 2980* (1175-1200), †1510 (o. 
1200), (†)68 (1300-50), 365 (1300-1400), 
†2423* (1400-1500), †2425* (1400-1500), 
†2824 (1450-75), †2295 (1450-1550), 1313* (o. 
1475), †2644 (1500-25), 258* (1510-20), 259 
(1510-20), 3369* (o. 1520), †632 (o. 1525, 
helte), (†)1664 (o. 1525), 3248 (1600-1700, 
draperet figur med barn på skødet), 2710 (o. 
1700, to kjortelklædte), †1701 (nævnt 1809).

Jomfruer. 257* (1510-20), 259 (1510-20), 260* 
(1510-20), 261 (1510-20).

Konger. (†)538 (1150-1200), 258 (1510-20), 
3368 (o. 1520), †635 (o. 1525).

Kronede personer. 792* (1460-80), 259 
(1510-20, med monstrans).

UIDENTIFICEREDE MOTIVER
†1560 (1200-50), 1643 (1250-1300), †1735 (o. 

1300), 252 (1300-50), †261 (1300-50), 1697* 
(1300-50), †2383 (1300-50), 2144 (o. 1400), 
2149* (o. 1400), †2151* (o. 1400), †3369 
(1400-1500), 1742* (1460-80), †1936 (1460- 
50), (†)1664 (o. 1525), †3139 (o. 1575), 3194*
(1621), 2898* (o. 1649, kvinde med bog og 
pen), 3223* (o. 1755, mand skriver i bog), 
1763* (o. 1777, kvinde med bog under 
palme, slange kryber imod hende), 2748 (o. 
1795, siddende person med bog og stav).

KOPIER
Efter Thorvaldsen. †98, †119, †173, †227, 
†227*, 354, 831, †857, 915, †916, 1596*, 
1627*, 1648*, †1781, 2541, †2541, 2601, 
†3377.
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A B (o. 1630), Årby, 1484 
A B M (-1911-), Onsbjerg, 2698 
A D D (†1637), Stigs Bjergby, 767 
A E (1560-70’erne), Kirke Helsinge, 1277 
A G, Kalundborg, 3192 
A G S (-1632-), Tranebjerg, 2594 
A H (-1685-), Bakkendrup, 1235 
A H (-1862-), Kirke Helsinge, 1269 
A H (-1897-), Raklev, 1394 
A H, Skamstrup - se under Snedkereog billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
A H L(?), Holbæk - se under Guldsmede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
A I (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
A I, Hagested, 556 
A I(?) D (-1709-), Nordby, 2781 
A K (-1874-), Tranebjerg, 2599 
A K D (-1651-), Nordby, 2779 
A L (o. 1600), Sejerø, 2038 
A L (o. 1712), Nr. Jernløse, 98 
A M (-1849-), Tveje Merløse, 3005 
A M (†før 1650), Onsbjerg, 2708 
A M D H (-1747-), Nordby, 2781 
A N D (-1652-), Nordby, 2781 
A N D (-1680-), Viskinge, 1879 
A O (1560-70’erne), Kirke Helsinge, 1277 
A P (-1897-), Raklev, 1394 
A P S (-1679-), kirkeværge, Nr. Jernløse, 101 
A R D (-1637-), Holmstrup, 1838 
A R D (-1697-), Kirke Helsinge, 1281 
A Rt S (-1697-), Kirke Helsinge, 1281 
A S D (-1726-), Nordby, 2779 
A S D (-1746-), Nordby, 2781 
A S D H (-1747-), Nordby, 2781 
A..., Niels(?), Rørvig, 2081

Aachen, Hans von - se under Malere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Abel, konge af Danmark 1250-52, 3410 note 20 
Abigaell sognepræstens (-1624-), Kalundborg, 

3168
Abildgaard, Nicolai - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Abildgaard, P. C. (1740-1801), veterinær, 156 
Abildgaard, Søren - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Abrahams, Charles - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Abrahamsen, Søren - se under Ingeniører i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Absalon (†1201), ærkebiskop, 2815, 2953, 2515, 

357, 1115, 1151, 1542, 1789, 3046, 3047 
Ache, B. E. - se Edsberg, B. E.
Acthon, Marcus (1766-1804), arveforpagter, Tu- 

strup, 2791 
Adeler (-1762-63-), kammerjunker, 2488 
Adeler (-1775-), kammerherre, 2382 
Adeler, Bertha, f. Moltke (1768-1846), baro

nesse, 1820, 2450 
Adeler, Christian Lente von (1699-1757), til 

Dragsholm (Adelersborg), konferensråd, 
1790, 2449, 2461, 2462, 2475 

Adeler, Conrad Wilhelm (1739-85), baron, 2449 
Adeler, Cort (1622-75), generaladmiral, 2461, 

2470
Adeler, Frederik (1700-66), til Gundetved, Ege

mark og Algestrup, stiftamtmand, 1017, 1653, 
1681, 1715

Adeler, Frederik (1764-1816), baron, overpræsi
dent, 1847, 2450 

Adeler, Frederik Christian (1668-1726), til
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Dragsholm, stiftamtmand, 727, 1653, 1666, 
1670, 1685, 2386, 2395, 2411, 2430, 2432, 

2461, 2463, 2471 
Adeler, Henriette Margrethe von Lente - se 

Lente, Henriette Margrethe von 
Adeler, Lovisa Christiana Magdalena Charlotta

- se Barner, Lovisa Christiana Magdalena 
Charlotta von 

Adeler, Niels (o. 1650), kancelliråd, amtmand, 
705

Adeler, Pernille (†1710), 705, 2459 note 82 
Adeler, Sophie Hedevig - se Løvenskiold, So

phie Hedevig 
Adeler, Sophie - se Barner, Sophie 
Adeler, Theodor Lente (-1731-), til Lykkesholm, 

1018
Adler-Nissen, Jørgen - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Adolph, I. Z. (-1810-), degn, Stigs Bjergby, 765 
Adriansen, Niels - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
d'Agar, Jacob - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Agerup, Christen (Sørensen?) (ca. 1613-50?), 

præst, Årby, 1489, 3229, 3237 
Aggerup, Christen Jensen (-1645-), Kalund

borg, 3229
Aggerup, Christian Jørgen (*1681, †s.å.), 237 
Aggerup, Niels Pedersen (-1686-), 236, 237 
Ahlberg, Bine - se Sørensen, Bine 
Ahlefeldt, Carl (1670-1722), greve, til Langeland 

og Østrupgård (Lerchenborg) mv., stathol
der, 1347, 1371 note 9, 3025, 3171, 3187, 3277 
note 353

Ahlefeldt-Laurvig, Elisabeth grevinde (1866- 
19509, 265

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen (-1853-), greve, til 
Eriksholm, 265 

Ahlefeldt-Laurvig, William (1860-1923), greve, 
til Eriksholm, gesandt, udenrigsminister, 265 

Albert - se under Smede i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Alberti, Johannes - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Albertin, Brostroph (-1717-), til Tølløsegård og 
Søgård, 230, 231 

Albertsen, Hans - se Hans Albertsen

Albrechtsdatter, Sophia (-1661-), 2868 
Albrechtsen, Michael - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Albrechtsen, Peter - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Albøge, Søren Rasmussen (†1659), 2919 
Aldeweldt, Johan (†1710), 2925 
Aldewelt, fru (†1736), 2925 
Aldewelt, Kirstine A. (1636-65), 150, 154 
Alf Erlingssøn (-1285-), norsk fribytter, 3013 
Algreen, Thage - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Algreen-Ussing, Frederik (1838-69), forfatter, 

1427, 1598, 3192, 3200, 3202, 3203, 3256, 
3314, 3320

Allerum, Cathrine Maren (†1755), 3226, 3240 
Allerum, Christen - se under Skræddere og pa- 

ramentmagere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Allesen, Agnete Hansdatter (†1676), 1632 
Alsløv, Anders - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Alstrup, Jens (†1775), 2707
Altdorfer, Erhard - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Ambders, Andreas Vilhelm (1749-1807), præst, 

Viskinge og Avnsø, 1892 
Amundin, Anna Adelgonda, f. Unruh (1717- 

1812), 1434, 1607 note 52, 3200, 3238 
Amundin, Carl Ulrik (1710-73), provst, Ars 

hrd., 1438 note 77, 1607 note 52, 3172, 3200, 
3201, 3230, 3238, 3239, 3314 

Amundin, Hans (†1739), præst, Kalundborg, 
3155, 3200, 3239 

Amundin, Hans (1741-1802), provst, Ars hrd.,
1438 note 78, 1604, 3200, 3238 

An..., Hans - se Hans An...
Anders - se under Glarmestre i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Anders - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Anders - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Anders Hansen - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Anders Madsen (-1587-), Drøsselbjerg, 1322, 

1331
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Anders Mortensen (-1588-90-), kirkeværge, 
Søndersted, 412 

Andersdatter, Anna (-1672-), Føllenslev, 1680 
Andersdatter, Berette - se Berette Andersdatter 

Andersdatter, Birgitte (†1709), Kalundborg, 
3235

Andersdatter, Dorthe (-1648-), Tranebjerg, 2606 
Andersdatter, Ingeborg (-1620-), Nykøbing, 

3382
Andersdatter, Ingeborg (†o. 1618), Nykøbing, 

3406
Andersdatter, Kirsten Ellen (-1680-), Kalund

borg, 3154
Andersdatter, Kirstine (-1711-), Tranebjerg, 

2607
Andersdatter, Maren (†1661), Kalundborg, 3200 
Andersdatter, Maren (o. 1800), Kalundborg, 

3317
Andersdatter, Mette (-1674-), Nykøbing, 3399 
Andersdatter, Sinne (11757), Kalundborg, 3317 
Andersdatter, Sophia Eleonora (11686), Kalund

borg, 3196, 3230, 3237, 3240, 3252 
Andersen - se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Anders (1800’rne?), ladefoged, Sam

sø, 2612
Andersen, Anders (11705), Holbæk, 2924 
Andersen, Anders - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Andersen, Boeld - se Boeld Andersen 
Andersen, C., cigarmager, Undløse, 395 
Andersen, Caroline - se Svendsen, Caroline 
Andersen, Christen (-1635-), sognefoged, 

Høve, 2391
Andersen, Christen (11850), Kirke Helsinge,

1284
Andersen, Christian (11850), Høve, 2405 
Andersen, Christian Edvard (1891-1919), As

næs, 2406
Andersen, Daniel (11699), Reerslev, 976 
Andersen, Dines (-1680-), borgmester, Nykø

bing, 3399, 3404 
Andersen, Dinis (-1649-), stiftsskriver, Vig, 

2235
Andersen, Einar - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, H. C. (1805-75), digter, 3117 
Andersen, H. N. (1852-1937), direktør i Østasi

atisk Kompagni, 444 
Andersen, H. P., til Solbjerggård, 1083 
Andersen, Hans - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Andersen, Holger (†1681), præst, Kundby, 628, 

660, 661, 667 note 34 
Andersen, I. - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, J. Oskar (1866-1959), kirkehistoriker, 

2339, 2366 note 54, 3447 
Andersen, Jens (-1649-), kirkeværge, Vig, 2235 
Andersen, Jens (1803-82), gårdejer, Avnsø, 1917 
Andersen, Jens - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Jep - se Jep Andersen 
Andersen, Johan Vilhelm - se under Glarmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, L. - se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Andersen, Laurits (-1651-), foged, Tygestrup, 

386
Andersen, Lauritz - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Andersen, Lauritz - se også Lauritz Andersen 
Andersen, Ludvig - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Marinus - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Matthias - se under Garvere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Andersen, Mogens - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Niels (-1680-), rådmand, Nykøbing, 

3404
Andersen, Niels (1789-1846), gårdmand, Høn

singe, 3447 
Andersen, Niels (11864), lærer, Ubby, 1576 
Andersen, Niels (-1656-), ridefoged, Torben- 

feld, 802, 803 
Andersen, O. - se O. Andersen 
Andersen, Ole - se Ole Andersen 
Andersen, P. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Peter (-1700-), Kalundborg, 3196

Danmarks Kirker, Holbæk amt 238
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Andersen, Peter - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Andersen, Poul-Gerhard - se under Orgelbyg
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Andersen, Poul Hessellund - se under Arkitek
ter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Andersen, Sidse, f. Jørgensen (1818-95), Avnsø, 
1917

Andersen, Sven (-1850-), Rye, 3442 
Andersson, Aron (1919-84), svensk kunsthisto

riker, 3048
Andreas den Tyske - se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Andreas - se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andreas Esbensen (-1587-), præst, Tersløse, 

442, 450 note 43 
Andreas Pers (-1462-), kirkeværge, 2682, 2714 

note 43
Andreas Petersen (-1518-), præst, Grevinge, 

2360
Andresen, Frederik Nicolai (1812-58), lærer, kir

kesanger, Odden, 2114 
Andresen, Joh. P. - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andresen, Peder (1783-1863), lærer, kirkesan

ger, Odden, 2114 
Ane Arildsdatter (†1539), 340 
Ankersdatter, Maren (o. 1650), Værslev, 1954,

1955
Anna (1574-1619), dronning af Skotland og 

England, 652 
Anna (-1622-), Grevinge, g.m. Joachim Hansen,

2367 note 87 
Anna (-1729-), Nr. Asmindrup, 2273 note 7 
Anna Jespersdatter (†1582), Raklev, 1399, 1400 
Anna Nielsdatter (†1598), Kirke Helsinge, 1285 
Anne Hansdatter (†1585), Onsbjerg, 2712 
Anne Hindrichsdatter - se Hindrichsdatter, 

Anne
Anne Jacobsdatter (-1572-), St. Tåstrup, 340 
Anne Lauridsdatter (†o. 1600), Kvanløse, 124 
Anne Olufsdatter (o. 1550), Ågerup, 272 
Anthoni, Hans Christoph - se under Guld

smede (Augsburg) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Anthonius - se under Bogtrykkere og bogbin
dere i Kunstner- og håndværkerregister 

Appeldorn, E. Olivia, f. Hesselberg (1806-40), 
1235

Appeldorn, Frederik Christian (1795-1881), 
præst, Bakkendrup, 1236 

Archimboldi (Archimboldius, Johannes Ange- 
lius) (o. 1485-1555), afladskræmmer, 1851 
note 50, 3445 

Arctander, Jens Holgersen (-1756-61-), provst, 
Ods hrd., 2318, 2322 note 46 

Arenfeld, Karen (-1632-), 884 
Arentzberg (Arensbach), Nicolaus - se under 

Guldsmede (København) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Arildsdatter, Ane - se Ane Arildsdatter 
Arildsen, Peder - se Friis, Peder Arildsen 
Arndt, J. (-1620?-), 3372 
Arnfeld, Niels (†1533), 932 
Arnfelt, Ingeborg (-1625-), 1318 
Arnoldsdatter, Maren Cruse - se Cruse, Maren 
Aschlund (-1805-24-), landinspektør, 3387 
Asfarin, Peder (†1709), præst, Holbæk, 2889 
Asmussen, Jes P. - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Asmussen, Johan Adolf - se under Guldsmede 

(Holbæk) i Kunstner- og håndværkerregister 
Aspern, Cathrine Hedvig von (†1749), 842, 3282 

note 491
Aspern, Jacob Frederik von (-1739-50-), justits

råd, 3254, 3282 note 491 
Aspern, Johan Frederik von (1739-50), 3254 
Aspern, Margrethe Elisabeth von (†1751), 3238 
Asser (-1318-), præst, St. Fuglede, 1609 
Asser Rig (†sidst i 1140’rne), 2953 
Assonius, Israel Hansen (1646-82), præst, Føl

lenslev og Særslev, 1678, 1679 
Astrup, Haagen Christian (-1802-), til Sæby- 

gård, 950
Atke, Hans (-1676-), borgmester, Slangerup, 

1003
Atke, Karen Karstensdatter (1650-57), 1008 
Atke, Karsten Hansen (-1657-76-), forvalter, 

Sæbygård, Vedbygård mv., 1003, 1008 
Atke, Lene Karstensdatter (1649-57), 1008 
Atken - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Auræfontanus (Ørkild?), Frantz Richardsen 
(-1646-), præst, Skamstrup, 841, 842 

Axelsen, Per - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister

B (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
B A (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
B A K (-1552-), Kalundborg, 3175 
B B K(H?) - se under Guldsmede (ikke sted

fæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
B C (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
B E (o. 1575), Undløse, 384 
B H (1560-70’erne), Kirke Helsinge, 1277 
B I (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
B  I  D ,  Holmstrup, 1838 
B K (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
B M D (-1648-), St. Fuglede, 1632 
B M D (-1700-), Nordby, 2779 
B N (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
B O (-1879-), Kolby, 2653 
B S D (-1771-), Besser, 2747 
Bache, Niels Jørgensen (1687-1757), vejer, må

ler, Kalundborg, 3319 
Bacher, Birgitte Marie (-1675-), 2108, 2110 
Baden, Anne Hansdatter (-1602-), 1000 
Baden, Jacob (†1695), provst, Merløse hrd., 

2889
Baden, Jacob (1704-38), rektor, Holbæk, 302 

note 40, 3433 
Baden, Oluf Mortensen - se Oluf Mortensen 

Baden 
Baden, Torkel, 3433
Bager, Oluf Jørgensen (†1722), præst, Undløse, 

388
Bagge, A. (-1797-), provisor, Kalundborg, 3318 

Bagge, Ole - se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Bagge, Peder Christiansen (1717-76), rådmand, 
Kalundborg, 3237, 3257, 3316, 3317, 3318, 

3319
Bagge, Peter (-1926-), lods, Kolby Kås, 2659 
Bagger, Anne Johanne (*1722), 3241, 3318 
Bagger, Bente (†1726), 3315 
Bagger, Carsten (†1728), 3315 
Bagger, Christian Carstensen (1683-1755), møl

ler, Kalundborg, 3235, 3241, 3315, 3316, 3317,
3318, 3319

Bagger, Claus (†1712), 3315 
Bagger, Hans (1646-1693), biskop, København, 

158 note 45, 158 note 47, 388, 1602, 1606 note 
43, 1622, 1650, 1762, 2491 

Bagger, Jacob Jacobsen (†1717), rektor, præst, 
Hvirring, 3282 note 491 

Bagger, Jacob Jacobsen (*1717), præst, Skam
strup, Hagested og Kundby, 842, 843, 3282 
note 491

Bagger, Karen Christiansdatter (1721-1804), 
3314, 3316, 3318, 3319 

Bagger, Maren Christensdatter (-1727-), 296 
Bagger, Rasmus (†1734), 3315 
Bagger, Søren (†1694), provst, Ars hrd., 2928, 

3148, 3215, 3216, 3252 
Baggesen, Catharine, f. Lindholm (1767-1824), 

428
Baggesen, Jens (1772-1824), præst, Niløse, 428 

Bagger, Viggo - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Bahn, Leif- se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister 
Bakker, Birgitte Maria - se Bacher, Birgitte 

Marie
Balle, Grete - se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Balle, Michel Rasmussen (1702-58), 3317 
Balle, Nicolai Edinger (1744-1816), biskop, Kø

benhavn, 1815 
Balslev, Harald (-1905-), højskoleforstander,

1439
Baltzer Jakobsen (-1594-), 2894, 2896 
Bang (-1845-48-), byfoged, Nykøbing, 3387 
Bang, Peder (†1277), biskop, Roskilde, 2819 
Banner, Axel (†1550), 2859, 2910 
Banner, Erik Andersen (†1483), 1993 
Banner, Henriette Sophie - se Voigt, Henriette 

Sophie
Banner, Karen (†1584?), 1066 
Banner, Niels Bastiansen (†1727), præst, Sode- 

rup og Kirke Eskilstrup, 296, 302 note 40 
Banner, Otto (†1585), 287 
Barcher, Johan Didrik (-1657-), biskop, Viborg,

933
Barcher, Poul Johansen (1657-76), 933 
Barchmann, Hans - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg.

238*
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Bardenfleth, Hans Chr. (†1749), 2924 
Barfoed, Claus (-1729-46-), til Holbækgård,

2885, 2924, 2954, 2994, 3006 note 11, 3011 
note 112

Barfoed, Lucia Nielsdatter (†1752), 3238 
Barfred, Anna Magdalene (*o. 1742), 3241 
Barfred, Jens Hansen (†1734), købmand, Ka

lundborg, 3241, 3283 note 541 
Barfred, Ulrich Antoni Jensen (1714-60), 3230,

3241, 3318 
Barleben, Elisabeth (-1585-), 705 
Barnekow, Christian (1556-1612), til Birkholm, 

adelsmand, 82 note 40, 97, 238, 240, 241 
Barnekow, Hans (†1559), til Birkholm, rigsråd, 

lensmand, 76, 106, 1789 
Barnekow, Lene (1603-58), til Tølløsegård, 224, 

238, 240
Barnekow, Mette (1554-59), 96, 106 
Barnekow, Mette (1604-40), til Ellinge, 240 
Barner (-1829-), proprietær, Kalundborg, 3312 
Barner, Carl August von (1761-63), 1004, 1017 
Barner, Conrad von (1797-1853), kammerjun

ker, 3321
Barner, Frantz. Fr. Aug. (†1712), til Vedbygård, 

oberstløjtnant, 959, 974, 977 note 9, 1023 note 
76, 3440 

Barner, frk., 1012, 1023 note 76 
Barner, Hartvig Friderich August von (1760-

61), 1004, 1017 
Barner, Helmuth Gotthardt von (1714-75), til 

Vedbygård, 1015, 1017, 1018, 1653, 1681, 3441 
Barner, Joachim Hartvig Johan von (1699-1768), 

amtmand, 986, 1004, 1015, 1016, 1017, 1018 
Barner, Lovisa Christiana Magdalena Charlotta 

von, f. Adeler (1731-59), 1015, 1017, 1680, 
1681

Barner, Ludwig Wolrath von (1759-60), 1004, 
1017

Barner, Sophie, f. Adeler (-1809-), 1653 
Barner, Vilhelmine Conradine - se Lerche, Vil- 

helmine Conradine 
Barnewitz, C. F. von (†1736), jægermester, 974,

1012, 1023 note 76 
Bartholdy-Møller, A. (-1907-), præst, Ons- 

bjerg, 2690
Bartholin, Bolette Marie Dorothea (o. 1800), 

241

Bartholin, Caspar (1585-1629), læge, filosof, 
2353, 2359

Bartholin (Bartlin), Caspar von (1655-1738), til 
Hagestedgård og Bøstrupgård, generalproku- 
rør, læge, 473, 474, 483, 547, 559 note 52, 
1094, 1101, 1109, 1112 note 50, 1333 

Bartholin, Caspar (†1670), kancelliråd, dr.jur., 
1112 note 50 

Bartholin, Caspar Christopher (1700-65), høje
steretsassessor, justitsråd, 298, 299 

Bartholin, Johan Eichel (1745-47), 299 
Bartholin, Mariane Magdalene (1752-1800), 273 
Bartholin, Philippa Julia, f. Bornemann (1839-

62), 769
Bartholin, Rasmus (1625-98), fysiker, 2345 
Bartholin, Thomas (†1680), til Hagestedgård, 

læge, 467, 486 note 29, 541, 548, 553, 554, 
555, 561, 3436 

Bartholin, Thomas (1690-1737), etatsråd, Kø
benhavn, 3229 

Bartholin, Thomas Eichel (-1783-87-), byfoged, 
postmester, Nykøbing, 3401, 3402 

Bartholomeisen, Daniel (†1652), præst, Reer- 
slev, 974

Bartholomæusdatter, Elisabeth Margrethe 
(*1653), 2605 

Bartlin, von - se Bartholin 
Bartolin, Mariane Magdalene - se Bartholin, 

Mariane Magdalene 
Bartolinia Berthelsdatter (†o. 1600), 1677 
Basse, Elline (†senest 1595), til Bonderup, 336, 

341
Bastiansdatter, Kirsten (†1656), 802, 803 
Bastiansen, Bastian - se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bastrup (Bostrup), Jens - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Batwitz, Margaretha von (o. 1700), 657 
Bau, Flemming - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bau, Inge-Lise - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Baumbach, C. J. - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Baumgardten, Christiane Sophie (1797-1838), 

2081
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Bay, Elisabeth Sørensdatter (†1729), 3230, 3237 
Bay, Hans Jensen (†1717), overformynder, 3232, 

3283 note 524 
Bay, Søren (o. 1680), herredsfoged, birkedom

mer, Kalundborg, 3230, 3237 
Bayer, Christian - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bayer, E. A., præst, Nordby, 2801 note 4 
Bayer, Ida Elisa Maria (1834-39), 3262 
Bech (-1796-), proprietær, Lerchenfeld, 1376 
Bech (-1808-), præst, Vig, 2241 note 98 
Bech, Anders (-1725-34-), herredsfoged, 1288 

note 12
Bech, Andreas Lorentzen (1713-74), apoteker, 

Kalundborg, 3318, 3319, 3237, 3242 
Bech, Frederikke Lorentze (†1776), 3319 
Bech, Hans A. Paludan (-1749-), 3235 
Bech, Joachim (-1551-), præst, Kalundborg,

3017
Bech, Niels Hansen (1676-1745), konsump- 

tionsforvalter, vejermester, Kalundborg, 
1609, 1923, 3172, 3235, 3238 

Bech - se også Beck 
Becher, Thonnis (-1736-), 3404 
Bechmann, Jochim - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Beck - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Beck, Johan (†1644), 1023 note 82 
Beck (Bech), Johan Philip H. (1788-1865), 

provst, Ubby, 1676 
Beck, (Johan) Vilhelm (†1901), præst, Ørslev, 

1061, 1063, 1068 
Beck, Lars (-1704-27-), præst, Stigs Bjergby, 

766
Beck, Lave (Lauge) (-1598-), landsdommer, 

Sjælland, 2371 
Beck, Magdalene (1724-86), 296 
Beck, Nina Charlotte, f. von Staffeldt (†1905), 

1061, 1068
Becker, J. G. Burman - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Becker, John - se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Becker, Kirsten - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Becker, Niels - se Niels Hansen Bech

Beckett, Francis (1868-1943), kunsthistoriker, 
795, 1098, 1263, 1267, 1325, 1565, 2262, 2398, 
2494, 2967, 3096 

Been, Christen (-1773-74-), organist, Kalund
borg, 3180, 3278 note 368 

Been, Jens Christensen (-1787-88-), organist, 
Kalundborg, 3180 

Beham, Barthel - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Bellini, Giovanni - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Below, Gotfried (†1703), 1709, 1710 
Below, Marie (1586-1651), 1570, 1581 note 77 
Bencard, Mogens (*1930), kunsthistoriker, 

3046, 3096
Bendsen, Peder - se under Skræddere og para- 

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Bendtsen, Anders (†1676), borgmester, Kalund
borg, 3154, 3230 

Bendz, Alino Sophie, f. Agier (1806-51), 844 
Benedicti, Olaus - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Benninck, Matthias - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Benssøn, Jens - se Jens Benssøn 
Bentsen, Ivar - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Benzon, Alfred (1823-84), apoteker, 1922 note 

38
Benzon, E. C. (-1754-71-), provst, 665 
Benzon, Lars (1687-1741), til Sæbygård og 

Ågård, konferensråd, 1078, 1080, 1081, 1181 
Benzon, Niels (1646-1708), til Mørkegård og 

Åstrup, genralprokurør, 293, 315, 399 
Benzon, Peder (1684-1735), til Ågård, 1211 note 

4, 1236 note 7 
Berens, Johan Christopher - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Berensteen, Johan Lorentz - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg (o. 1849), justitsråd, 3387 
Berg, Claus - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, E. A. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Berg, Else (-1726-), til Bøstrupgård, 1109
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Berg, Magnus - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bergen, Daniel von (1724-73), landsdommer, 
129, 145, 146, 154, 157 note 7, 162, 485 note 6, 
522 note 9

Bergen, Samuel (-1723-), værtshusholder(?), 
Kalundborg, 3171 

Bergh - se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Berner (-1827-), byfoged, Nykøbing, 3387 
Bernsteen, Lars (Laurids) P. - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bernstein, Johan - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Berntsen - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Berntsen, Arent (1610-80), økonomisk-statistisk 

forfatter, 3096 
Bernutz, Andreas - se under Bogtrykkere og 

bogbindere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Bertel - se under Smede i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bertelsdatter, Lisbeth (-1680-), 1885 
Bertelsen, Hans (-1667-), 161, 171 
Bertelsen, Lars - se Berthelsen, Laurids 
Berthel Pedersen (†1596), præst, Føllenslev, 1677 
Berthelsdatter, Bartolinia - se Bartolinia Ber- 

thelsdatter
Berthelsdatter, Bodil (†1602), Føllenslev, 1677 
Berthelsdatter, Dorthe (*1627), Tranebjerg, 

2607
Berthelsdatter, Karen (1622-82), Tranebjerg, 

2607, 2618 note 142 
Berthelsdatter, Maren (1617-59), Slagelse, 2607 
Berthelsdatter, Mette (†o. 1600), Føllenslev, 

1677
Berthelsdatter, Mette (1613-71), Alstrup, 2606, 

2618 note 142 
Berthelsen, Anders (†o. 1600), Føllenslev, 1677 
Berthelsen, Christen (†1602), Føllenslev, 1677 
Berthelsen, Jacob (1685-1728), til Mørkøvgård, 

804, 807 note 61 
Berthelsen, Jacob (1828-48), Tranebjerg, 2608 
Berthelsen, Jens (1620-64), præst, Tranebjerg, 

2604, 2607, 2618 note 136 og 142 
Berthelsen, Johannes - se Johannes Berthelsen

Berthelsen, Kaj (1625-85), Tranebjerg, 2607 
Berthelsen, Knud (1615-58), Hillerød, 2606 
Berthelsen, Laurids (-1720-), gæstgiver, Ka

lundborg, 3170 
Berthelsen, Laurids (†1588), biskop, Århus, 

2706, 2717 note 103 
Bertil - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bertil - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bertram - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bertram-Larsen, F. - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Beyntsen, Jens - se Jens Beyntsen 
Bhie, Anne Katrine (†før 1694), 2361, 2362 
Bhie, Birgitte (†før 1694), 2361, 2362 
Bhie, Poul (1644-1712), provst, Grevinge, 2344, 

2345, 2349, 2350, 2351, 2361, 2362 
Biarnesen, Ane Christiane, f. Beck (1784-1863),

934
Biarnesen, Laura Wilhelmine, f. Jensen (1835- 

59), 934 
Bielefeld, Anna (†o. 1673), 864 
Bielke, Beate Margaretha (1662-1734), 449, 

1573, 1575
Bielke, Christian (1645-94), til Torstedlund, sø

officer, 419
Bielke, Edele Elisabeth (1664-1708), 424, 441, 

448, 449
Bielke, Henrik (-1664-80-), til Ellinggård, Næs- 

byholm og Tersløsegård, rigsadmiral, 433,
445, 448, 449, 1025 

Bielke, Jørgen (1621-96), til Avnsøgård, lens
mand, officer, rigsråd, 1376, 1405, 1602, 1606 
note 43, 2560 note 4, 2585, 2614 note 70, 2616 
note 92, 2714, 3171 

Bielke, Magdalene Sibylle, f. Gersdorff (-1661-), 
2616 note 92 

Bielke, Sophia Amalia (-1693-), 1376 
Bierager, Christian Albert - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Bierring, Christian Johan (1796-1861), 301 
Bihl, Christian S. (†1849), Slagelse, 652 
Bild, Christopher (†o. 1600?), 932 
Bild, Margrethe (†1571), 551
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Bilde (Bille), Anders (-1682-), til Løgismose, 
449

Bilde (Bille), Eske (-1606-), til Svanholm, 1176 
Bilde - se også Bille 
Bilde (slægt), 3228
Bildenbach, Albret (-1459-), 866 note 2 
Bille, fru (-1772-), Holbæk, 2926 
Bille, Bendix Lasson (†1784), kontreadmiral, 

2883
Bille, C. St. A. (1828-98), redaktør, politiker, 

amtmand, Holbæk, 2927 
Bille, Dorthe Margrethe (†1786), 2926 
Bille, Edel Sophie (†1706), 1560, 1573, 1575, 

1576
Bille, Elisabeth (1655-1723), til Ørumgård, 

2922, 2940 note 282 
Bille, Hans - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bille, Hilleborg (-1648-), 2922 
Bille, Lisbet - se Bille, Elisabeth 
Bille, Louise, f. Ipsen (1841-1926), 2927 
Bille, Margrete Clausdatter (o. 1550), 646 
Bille, Ove (†1555), biskop, Århus, 2767 
Billenberg, Caspar - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bindesbøll, Gottlieb - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bindesbøll, Thorvald - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Birch (-1778-), kirkeværge, Nykøbing, 3402 
Birch, Anne Sophie (1737-1805), 3317 
Birch, Anton (†1958), viceskoleinspektør, ama

tørarkæolog, 1794, 1795, 1797, 1801, 1823,
2454

Birch, Hans (-1724-38-), Nykøbing, 3387, 3407 
Birch, Hans Pedersen - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Birch, Jens Larsen - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Birch, Jens Lauritzen - se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Birch, Jørgen (†1709), byskriver, Holbæk, 2925 
Birch, Lennert Nielsen (†1755), købmand, Ka

lundborg, 3170, 3235 
Birch, Niels (-1744-), Nykøbing, 3387 
Birch, Niels - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Birch, Peder (†1739), postmester, Holbæk, 2925 
Bircherod, 3443
Bircherod, Christian Carl (-1721-), 731 
Birckholtz, Wolff - se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Birger Gunnersen (†1519), præst, Kalundborg, 

senere ærkebiskop, 3017, 3343 
Birgitte Jensdatter (-1594-), Kundby, 651, 654 
Birk (-1774-), handelsmand(?), Grevinge, 2356 
Birk, Margrethe Cathrina (1741-1811), 3218 
Birkerød, Martin , 1489, 3443 
Bissen, Vilhelm - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bitzholt, Jens Nielsen (†o. 1690), rådmand, Ka

lundborg, 3231, 3240, 3241, 3283 note 519 
Bitzholt, Karen Nielsdatter (†1715), 3231, 3240 
Bjelke - se Bielke
Bjergager, S. G. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bjerring, S. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bjørn, Dorathea - se Olivarius, Dorathea 
Bjørn, Jacob (-1596-), 294 
Blalund, Christen Jensen - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Blanch, Anna Jensdatter (1721-60), 3317, 3318 
Blanch, Karen Jensdatter (o. 1750), 3317, 3318 
Blavenhagen, Antonette Augusta (†1733), 843 
Blechingberg, Jette (†1795), 2235 
Blem, Herman (-1882-), maskinbygger, Rønne, 

2511
Blichfeld, Anna Margreta (1722-67), 2744 
Blichfeld, Knud Henrik (-1737-), 2459 note 73 
Blik, Mogens Niels Andersen (-1730-), 273 
Bloch, Carl - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bloch, Jørgen Victor (1812-92), provst, Vig, 

2223, 2240 note 77 
Blom, Otto (1830-1903), militærhistoriker, 

oberstløjtnant, 666 note 16, 2578, 3047 
Blomes, Karen - se Godske, Karen 
Blymester, Jørgen Clausen - se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bockenhoffer, Hans Philip (-1729-), til Kattrup, 

bogtrykker, 1609 
Bodil (-1465-), Kalundborg, (g.m. Hans 

Rothe), 3018
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Boedemann, Anna Magrethe (1718-59), 1955 
Boeld Andersen (-1592-), Egebjerg, 2310 
Boese, Bend Ingemann (-1935-), 2617 note 127 
Boesen, Knud - se Knud Boesen 
Boesen, Peder - se Peder Boesen 
Boesen, Morten (1632-95), amtsforvalter, ride

foged, Dragsholm, 2295, 2298, 2310, 2316, 
2317, 2318

Boetius, Claus (†1570), præst, Soderup, 299 
Boeslund, Ivar Olsen (-1727-), præst, Kalund

borg, 3250
Bollesen, Peder (-1704-17-), præst, Havrebjerg, 

1109
Bonde, Kirsten Margrethe, f. Thunbo (-1933-), 

Nordby, 2787 
Bonde, Mads Søren (-1933-), gårdejer, Nordby, 

2787
Bonde, Ole Jensen (1765-1827), gårdmand, 2664 
Bondo, Allan, 2534 
Bone, Lars (-1572-), 2101
Bonnesen, B. - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bonnevie, Emanuel (1763-1846), justitsråd, 

toldinspektør, 3256, 3321 
Bonnum, Hans Thomasen (†1682), Kalund

borg, 1253, 3211, 3212, 3230 
Bonnum, Lauritz Thomasen (†før 1682), Ka

lundborg, 3230, 3241, 3283 note 516 
Bonnum, Thomas Lauritzen (†1650), kæmner, 

vurderingsmand, Kalundborg, 3230, 3241, 
3283 note 512 

Borch, Anders Andersen (1753-1837), køb
mand, Holbæk, 2904, 2905, 2914 

Borch, Inger Eleonore, f. Kornerup (1759- 
1826), 2904, 2914 

Borch, Martin - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Borch, Mechtele Ter (o. 1670), 706 
Borchard, Ingeborg, 2605 
Borchard, Jens Hansen (1635-81), præst, Trane

bjerg, senere biskop i Ribe, 2593, 2605, 2614 
note 70, 2618 note 141 

Borchard, Johanne Marie, 2605 
Borchard, Karen, 2605 
Borchard, Maren, 2605
Borchar(d)tsen, Rudolf (Rolf) - se under Klok

kestøbere i Kunstner- og håndværkerregister

Borchart Gelgiesser - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Bording, Søren (-1781-83-), præst, Fåborg, 
2651, 2669 note 51 

Borg, Ejnar - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Borkardt - se Burchard 
Borneman, Henrik (o. 1730), 804 
Bornemann, Carl Emil (1806-26), 768 
Bornemann, Christiane Louise von, f. Callisen 

(1773-1836), 761, 768 
Bornemann, Cosmus von (1768-1819), til Bjerg

bygård, major, 766, 768 
Bornemann, Julie Frederikke (†o. 1880), 769 
Bornemann, Oluf (-1703-09-), til Hagested

gård, kancelliråd, 555, 556 
Bornemann, Philip Julius von (†o. 1883), 769 
Borre, Harald - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Borthey, Frederich Wilhelm (1776-1805), 865 
Borthig, Charlotte Amalie (-1727-), 3250 
Borthig, Jakob (1646-1702), amtsskriver, Ka

lundborg, 3217, 3250 
Borthig, Sabine (o. 1670), 3252 
Borup, Julius Theodor (o. 1895), præst, Skam- 

strup og Frydendal, 840 
Bostrup - se Bastrup 
Bostrup - se Baastrup 
Boye, Vilhelm, (1837-96), arkæolog, 2454 
Braes, Diderik Christian (-1740-), til Kokkedal, 

justitsråd, 3233, 3239 
Braes, Diderik Jacobsen (1629-1716), borgme

ster, Kalundborg, 3152, 3233, 3239, 3240 
Braes, Diderik Lorentzen, 3233 
Braes, Lorentz Dideriksen (†1718), borgmester, 

Kalundborg, 3198, 3199, 3216, 3233, 3250, 
3448

Brahe, Anna (1578-1633), 805 
Brahe, Birgitte, f. Steensdatter (1591-1627), 382, 

503, 514, 517, 521, 524 note 62 
Brahe, Jørgen (1585-1661), til Sæbygård, lens

mand, rigsråd, 1602, 1606 note 43 
Brahe, Manderup (-1666-), 856, 858, 861 
Brahe, Margrete (†1617), til Birkholm, 82 note 

40, 240
Brahe, Otto - se Pedersen, Otto Brahe 
Brahe, Peter (-1578-), til Krogholm, 805
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Brahe, Steen (1547-1620), til Knudstrup, lens
mand på Kalundborg slot, 443, 1168, 1368, 
1398, 1676, 1901, 2558, 2585, 2614 note 69,
2615 note 75 

Brandt, C. - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Brandt, Melchior - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Brant, Maria Christine (*1732), 2744 
Brant, Thomas Erasmi (†1767), 2747 
Brasenhauer, Ditlev - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Brask, Christoffer (-1656-65-), rådmand, Ka
lundborg, 3306, 3309, 3310 

Braun, Joseph (-1924-), tysk liturgihistoriker, 
795

Braunschweig, Henning (-1611-), kirkeværge, 
Holbæk, 2873 

Bredal, Niels Jensen (-1635-), slotsskriver, 
Dragsholm, 2391 

Bredal, Peter Jensen (-1722-26-), 3397, 3398 
Bredenberg, Andreas (†1753), provst, Merløse 

hrd., 2889, 2893 
Bredow, Hasso von (-1593-), 705 
Bredow, Joachim von (1593-1660), til Aggers- 

vold, generalmajor, 695, 701, 705 
Bremer, Anna Dorthea (*1659), 2690 
Brend, Christoffer Jacobsen (†1630), præst, Gre

vinge, 2327, 2347, 2362, 2363, 2367 note 80,
2368 note 96 

Breum, Anna Beate (1826-57), 1576 
Breun, G. S. (-1722-), 1826 
Breusegem, Abraham - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster
Brinch, Anders Christensen (-1716-), 2869, 2889 
Brinch, Esther (-1709-38-), Holbæk, 2885, 2925 

Brinch (Brinck), Iver Dideriksen (-1710-28-), 
salmedigter, præst, S. Nikolaj, København, 

559 note 70
Brinch (Brinck), Iver Iversen (-1748-76-), præst, 

Hagested, Kundby, 541, 559 note 38 og note
70, 2087, 2103 

Brinck, Jens (11815), præst, Føllenslev, 1681 
Brinck, Karen, f. Clausen Borck (†1840), Føl

lenslev, 1681

Brinck-Seidelin, August Frederik (1805-06), 
273, 274

Brinck-Seidelin, Carl Anton (1785-90), 273 
Brinck-Seidelin, Hans Diderik (1750-1831), til 

Hagestedgård og Eriksholm, landsdommer, 
273, 532, 557, 559 note 71, 485 note 6, 2954, 
2996

Brinck-Seidelin, Karl Ludvig Ferdinand (1804- 
15), 274

Brinck, Wilhelmine (†1844), 1681 
Brink, Niels Pedersen (-1709-), 333 
Brix, Hans Christian - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Broch, Ellen (-1400-), Kalundborg, 3017 
Brochmand, Jesper (1585-1652), biskop, Køben

havn, 2491
Brock - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Brock, Eske (1560-1625), til Vemmetofte og Gl.

Estrup, rigsråd, 111 
Brock, Jens Andersen (†1408), til Vemmetofte 

og Gl. Estrup, rigsråd, 111 
Brock, Ludvig (-1871-76-), antikvitetshandler, 

København, 2861, 2875, 2878, 2880, 2935 
note 151

Brockdorff (Brochdorph), Caroll (1705-07), 106 
Brockdorff (Brochdorph), Schack (†1730), ba

ron, til Birkholm, 106, 144 
Brockenhuus, Eiler (1548-1602), 2453 
Brockenhuus Ermegaard (†1564), 188, 194, 197 
Brockenhuus, Johan, til Hagestedgård, 551 
Brockenhuus, Oluf (Ole) (1611-72), lensmand, 

Holbæk, 2874, 2883, 3448 
Brockhausen, Susanne Lisabeth von (-1657-), 

520
Bokkenheuser, C. F. - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Brodersen, Anders - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brodersen, P. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brorsen, Agnethe Cathrine (-1781-), 390 
Brostrup, Tale (o. 1495), 1829 
Bruhn - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bruhn, P. - se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Brun, Anna, f. Wøldike (-1784-), 339 
Brun, Dorte Hansdatter (-1632-39-), Trane

bjerg, 2585, 2594, 2599 
Brun, Jacob (†1628), foged, Samsø, 2585, 2594, 

2616 note 93, 2617 note 116 
Brun, Jacob - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Brun, Jacob Jensen - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Brun, Jens Jacobsen (-1639-54-), til Søllemark- 

gård, ridefoged, Samsø, 2599, 2604 
Brun, Jep (-1623-), 2358 
Brun, Margrete Christina (†1753), 1333, 1334 
Brun, Mette Jensdatter (†1746), 3316 
Brun, Niels Hansen (1716-83), præst, Jystrup, 

Valsølille, St. Tåstrup, Uggeløse, 339 
Brun, Niels Holgersen (1668-1707), præst, 

Rørby, 1373 note 65, 1531, 1532, 1535 note 61, 
1848

Brunchmann, P. (-1908-), slagtermester, Nykø
bing, 3406

Brundby, Maren Jensdatter (-1787-), 2608, 2609 
Bruun (-1725-), lærer, Holbæk, 2856, 2935 note 

138
Bruun, Helge (†1788), 3240, 3243 
Bruun, Maren Andersdatter (-1646-), 237 
Bruus, Nicolai Peter (1777-1835), major, 844 
Bruyn, Abraham de - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Brücker, Gudrun - se under Arkitekter (Have- 

og landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bryde, Anne Nielsdatter (1656-86), Kolby, 
2665, 2806 note 2 

Bryde, Niels Jensen (1623-75), præst, Kolby, 
2661, 2670 note 98, 2806 note 2 

Bryde, Niels Pedersen - se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og hånd værker r eg. 

Brüggemann, Cathrine Nicoline von (1709-82), 
1286, 1287

Brüggemann, Gesella Maria von (1713-46), 
1286,1287 

Brüggemann, Hannibal (*o. 1707), 1286 
Brüggemann, Hans - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Brüggemann, Niclas von (-1671-), etatsråd,

1287

Brüggemann, Ulrica Anna Frederike (1712- 
1786), 1286

Brüggemann, Ulrich Friderich (1671-1735), 
oberst, 1285, 1286, 1286, 1287 

Brüggemann, Waldemar von (1711-93), general
løjtnant, 1286, 1287 

Bryske, Grethe (†1575), 654, 655, 802 
Bryske, Karl (†o. 1550), til Toftholm, 802 
Brønd, Marcus - se under Glarmestre i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Brøns, J. C. (1782-1851), lærer, 1110 
Brøtterup, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Buchholtz, Johannes Henrich Casper (1821-75), 

præst, Ølgod-Strelluf, 1434, 1438 note 80 
Buchwald, Balthazar von (1697-1763), læge,

2343, 2349
Buckholz, Hanne (o. 1880), Ubberupgård, 2513 
Budde-Lund (o. 1852), præst, Nykøbing, 3387 
Budde, Robert (1780-1840), præst, Rørby, 1532 
Budtz Müller & Co. - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bugge, Anders (1899-1955), norsk kunsthistori

ker, 3048
Bugge, Simon (1772-1831), landfysikus, Hol

bæk, 2940 note 290 
Buhl, Hans Thomsen (1786-1836), præst, Årby, 

1489
Bundgård, Anders - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Buntzen, Johan Lorentz - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Buntzen, Lorentz Wilhelm - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Burchard (Borkardt), Elisabeth Marie Jacobs- 

datter (†1729), 2349, 2351, 2362 
Burchard - se også Borchard 
Burenea, Anna Margreta (†1726), 2735, 2743 
Bureneas, Ide Dorothea (†1684), 2617 note 116 
Burgh, Burchard van der (-1718-), handels

mand, 3172
Busch, A. H. - se under Orgelbyggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Busck, Andrea Pauline, f. Gutfeld (1797-1832), 

768, 3450 note 7 
Buus, Knud (-1904-), præst, Ørby, 2622 note 7 

og 11
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Bydelsbak, Engelbrecht (-1459-), til Torbenfeld, 
849, 855

Bülow, Helle (†1718), 994, 996, 1003, 1004,
1007, 1012, 1023 note 76, 1024 note 93 

Bülow, Hilleborg (-1675-), 3440 
Bülow, Maria Hypolita Catharina von (†1771),

388, 393, 394 
Bülow, Sibylle Hedvig von (†1724), 388, 393, 

394
Byssing, Chatharina Clausdatter (†1695), 2448 
Byssing, Christian Clausen (†1690), 2448, 2452 
Byssing, Claus (†1725), herredsfoged, Ods hrd., 
2315, 2453, 2459 note 85 

Byssing, Hans Clausen (1687-1704), student, 
København, 2448, 2452, 2454, 2459 note 80 

Byssing, Maren Clausdatter (†1751), 2448, 2459 
note 81

Byug, Nicolaj (1300’rne), 2405 
Bæck, Rasmus (*1704), degn, Rørby, 1531 
Bøcher, Erich - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bøchman, Poul Conrad (-1722-23-), 59, 179, 

2953
Bødker, Johannes Rasmussen (-1793-94-), 3316, 

3317
Bødker, Poul (-1812-), kirkeværge, Bjergsted, 

1782
Bøgebjerg, Rasmus - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bøgelund, Thor - se under Glarmestre i Kunst
ner- og håndværkerregister 
Bøgvad, Ellen Cathrine (†1777), 3225, 3226,

3242, 3261
Bøgvad, Niels Jensen (†1668), 2361, 2362, 2363 
Bøkker, Margretha Dorthæa (†1708), 3253 
Bølk, Dithmar (o. 1700), magister, 2743 
Bølle, Dorthe (†1547), 991, 1010, 1011, 1023 note

71, 3441
Bølle, Erik (†1562), til Terløsegård, 440, 445,

446, 448, 1065 
Bølle, Karen (†1582), 1023 note 73, 2918, 2940 

note 275
Bølle, Kirsten (†1604), til Tersløsegård, 440, 

442, 446, 448, 513 
Bønk, Jens (-1678-), præst, Tranebjerg, 2585 
Bønnelykke, Hendrik - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Børgesen, Gunde(r) - se under Murere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Børling, Ole (-1779-), 2360 
Børresen, Niels (-1635-), kirkeværge, Asnæs, 

2391
Børresen, Tellef (1753-1834), præst, Orø, 888 
Bøttger (-1936-), til Dragsholm, 2462 
Bøttiger (Bothiger?), E(mil) - se under Arkitek

ter (Have- og landskabsarkitekter) i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Baad, Arvid, 653 
Baad, Tale (†1560), 653 
Baastrup, Hans Sørensen (†1796), 3242 
Baastrup, madam, (†1795), 3283 note 543

C B (o. 1860), Raklev, 1394 
C C L (-1831-), Egebjerg, 2312 
C E (-1595-1606-), Nordby, 2779 
C  E  S ,  Rørby, 1524
C H - se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
C H B (o. 1700), Havrebjerg, 1102 
C H L C M - se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
C I (Citzil Jensdatter?), Kalundborg, 3192 
C K S - se Klemmensen, Christen 
C L - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
C L W, Kirke Helsinge, (g.m. Niels Christensen 

Wulf), 1269 
C M (-1685-), Bakkendrup, 1235 
C N, Kundby, 638
C N G, Niløse - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
C O (-1973-), Hørve, 2543 
C P D (-1635-), Samsø, (g.m. Oluf Pedersen), 

2804
C P S (-1700-), Nordby, 2779 
C P S F (-1717-), Gierslev, 1139 
C S (-1828-), Tømmerup, 1431 
C S R (-1794-), Svallerup, 1605 
C T C (-1918-), Årby, 1478 
C(?) O (-1580-), Kundby, 630 
Callundborg, Hans Sørensen - se Hans Søren

sen
Callundborg, Mikkel Hansen - Se Mikkel Han

sen
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Calundanus, Hans Pedersen (†før 1706), rektor, 
3228

Campen, Henrik de - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Candid, Peter - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Canich, Laurids Nielsen, (-o. 1600?-), præst, 
Århus, 2705 

Canutius, Nicolaus - se Knudsen, Niels 
Cappel, Hans Pedersen (-1664-), præst, Gjerrild, 

237
Cappel, Peder Hansen (1664-1727), provst, 

Merløse hrd., 234, 236, 237, 243 note 26 og 46 
Cappelen, H. O., maskinfabrikant, 1435 
Carine kældersvends (-1624-), Kalundborg, 

3168
Carl (o. 1700), dansk prins, 1576 
Carlsson - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Carlsson, Frans (*1940), svensk kunsthistoriker, 

3048
Carnegie, David (o. 1830), 241 
Carnegie, Isabella (†1845), 241 
Carnegie, James (o. 1820), 241 
Carnegie, Julie Bolette, f. Zeuthen (1818-41), 

241
Caspari, Laurentius - se Kaspersen, Laurits 
Caspergaard, Claus von (1738-65), til Tølløse- 

gård og Søgård, 232, 237, 238 
Castenschiold, Anne Marie - se Castenschiold, 

Catharina Marie 
Castenschiold, Carl Adolf Grevenkop (-1866-), 

557
Castenschiold, Carl von (1740-1820), til Knab

strup og Hagestedgård, kammerherre, 129, 
481, 582, 587, 612, 615 note 6 

Castenschiold, Catharina Marie (-1750-), 157 
note 7, 522 note 9 

Castenschiold, J. Fr. von (-1760-91-), til Hørby- 
gård, 179, 522 note 9 

Castenschiold, Joachim Melchior Grevenkop 
(-1827-59-), til Hagested- og Hørbygård, 
kammerherre, 196, 500, 615 note 6 

Castenschiold, Johan Lorentz (1705-47) til 
Knabstrup, 157 note 7 

Castenschiold, Thekla Mathilde Grevenkop, f. 
Hochschild (-1857-59-), 196, 500

Cederfeld, Mette Catharine de (-1762-), 238 
Cederfeld de Simonsen, J. C. L. (1782-1853), 

borgmester, Kalundborg, 3321 
Cederfeld de Simonsen, Sophie (1784-1839), 

konventualinde, Odense, 3321 
Charlotte Amalie (1650-1714), dronning af Dan

mark, 878, 1576 
Chrestensdatter, Skolst(?) (-1783-), Krogsgård, 

Kolby, 2664 
Chrestensen, Hans (-1620-), Nykøbing, 3382 
Christen (-1588-), præst, Værslev, 1994 note 38 
Christen - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christen - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christen - se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Christen Jacobsen (†1591), præst, Udby, 484 
Christen Pedersen (-1546-), Tranebjerg, 2613 

note 4
Christen Simensen (†1596), præst, Bregninge, 

1760, 1770 note 106 
Christensdatter, Anna (-1659-), Ruds Vedby, 

1008
Christensdatter, Birgitte (†o. 1649), Tølløse, 236 
Christensdatter, Bodil (1579-1649), Kalund

borg, 3228
Christensdatter, Boel (o. 1650), Asnæs, 2405 
Christensdatter, Børitte (†1631), Tølløse, 236 
Christensdatter, Cecilie (o. 1600), Føllenslev, 

1677, 1678
Christensdatter, Eline (o. 1650), Asnæs, 2405 
Christensdatter, Inger (†1634), Mørkøv, 802 
Christensdatter, Johanne Margrethe (†1757), 

Kalundborg, 3317 
Christensdatter, Karen (†1657), Asnæs, 2405 
Christensdatter, Karen (†1854), Grevinge, 2364 
Christensdatter, Maren (-1649-), Asnæs, 2405 
Christensdatter, Maren (†o. 1650), Tranebjerg,

2606
Christensdatter, Maren (-1709-), St. Tåstrup, 

333
Christensdatter, Mette Regina (-1766-), Stigs 

Bjergby, 767, 768 
Christensdatter, Sofie (-1691-), Holmstrup, 1943 
Christensen - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Christensen (-1734-), rådmand, Holbæk, 1236 
note 6

Christensen, ...ns (o. 1640), Ågerup, 272 
Christensen, Anders (-1585-1608-), medicinsk 

professor, Grevinge, 2344 
Christensen, Ane (1824-77), Avnsø, 1917 
Christensen, C. (-1909-), handelsmand, Sode- 

rup, 277
Christensen, C. V. (-1968-), Nykøbing, 3378 
Christensen, Carl Chr. (†1849), Ildved, 652 
Christensen, Chr. (-1918-36-), lærer, Kalund

borg, 3202, 3204 
Christensen, Christen (†1717), rådmand, Hol

bæk, 2924, 2925 
Christensen, Christen d.æ. (†før 1716), Holbæk, 

2924
Christensen, Christen (†1850), Drøsselbjerg 

mark, 1332
Christensen, Christian - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Christensen, Erik (-1679-80-), rådmand, Ka
lundborg, 3154 

Christensen, Frederik Christian Wilhelm - se 
under Guldsmede (København) i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Christensen, H. O1uf(†1717), præst, Udby, 483, 
484

Christensen, Hans (-1623-), handelsmand(?), 
Grevinge, 2350 

Christensen, Hans (†1732), Holbæk, 2925 
Christensen, Hans (†1862), Havrebjerg, 1110 
Christensen, Hans - se også Hans Christensen 
Christensen, Henrik - se Henrik Christensen 
Christensen, Jens (†1615), præst, Nr. Jernløse, 

106
Christensen, Jens (†1770?), Besser, 2747 

Christensen, Jens - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Christensen (Hvidt), Jens - se under Guldsmede 
(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister 

Christensen, Johan (-1743-45-), til Tersløsegård, 
441

Christensen, Johannes (-1701-), Soderup, 296 
Christensen, Johannes (-1736-), justitsråd, Tøm- 

merup, 1405 
Christensen, Jørgen (o. 1650), Asnæs, 2405

Christensen, Kristine (-1968-), Nykøbing, 3378 
Christensen, Lars (†1708), borgmester, Holbæk,

2874, 2890, 2925 
Christensen, Lars (†1851), Kirke Helsinge, 1284,

1285
Christensen, Lars (1800-67), Kalundborg, 3322 
Christensen, Matthias (1671-1734), herredsfo

ged, Merløse og Tuse hrdr., 2921, 2928 
Christensen, Mogens (1569-1645), borgmester, 

Holbæk, 2898, 2939 note 255, 2893 
Christensen, Moritz - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Niels (1830-64), Kundby, 652 
Christensen, Niels - se under Guldsmede (År

hus) i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Niels - se Faber, Niels Christensen 
Christensen, P. E. (-1955-), Kastrup, 3400 
Christensen, Peder (-1681-), forvalter, Mørke

gård, 803
Christensen, Peter Christian - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Christensen, Poul (o. 1600), borgmester, Ka
lundborg, 1368 

Christensen, Poul - se under Blytækkere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Christensen, Rasmus (o. 1730?), Besser, 2746 
Christensen, Rasmus - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Christensen, Sigrid Toft (-1935-37-), organist, 
Tranebjerg, 2599 

Christensen, Søren (1824-1872), gårdmand, 
Gierslev, 1146 

Christensen, Søren - se også Søren Christensen 
Christensen, Tøger - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Christesen[!], V. - se under Guldsmede (Sla

gelse) i Kunstner- og håndværkerregister 
Christian - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christian I, konge af Danmark 1448-81, 1537, 

2874
Christian II, konge af Danmark 1513-23, 2613 

note 2, 2795 note 29 
Christian III, konge af Danmark 1534-59, 2820, 

2890, 2931 note 24
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Christian IV, konge af Danmark 1588-1648, 
238, 516, 641, 646, 652, 750, 878, 932, 1034,

1079, 1168, 1358, 1363, 1699, 1901, 2390, 2429, 
2604, 2606, 2695, 3143, 3156 

Christian V, konge af Danmark 1670-99, 487, 
619, 842, 878, 1602, 2558, 3143, 3188, 3190, 
3385, 3436

Christian VI, konge af Danmark 1730-46, 855, 
888, 1023 note 87, 2321 note 85 

Christian VII, konge af Danmark 1766-1808, 
3400, 3446
Christian VIII, konge af Danmark 1839-48, 1082 

Christian IX, konge af Danmark 1863-1906,
389, 2604, 2622 

Christian Hansen (†1559), provst, Merløse hrd., 
234

Christian orgelmester (-1628-), organist, Ka
lundborg, 3187 

Christian Pedersen (-1518-), klosterforstander, 
Kalundborg, 3328 

Christiansdatter, Dorethea (o. 1780), Besser, 
2746

Christiansdatter, Dorothea (1641-43), Raklev, 
1400

Christiansdatter, Dorothea (†1705), Kalund
borg, 3152, 3233, 3239 

Christiansdatter, Inger (†1733), Kalundborg, 
3235

Christiansdatter, Karen (-1645-), Tølløse, 236 
Christiansen, Anders (1600’rne?), Holbæk, 2920 
Christiansen, Conrad - se under Orgelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Kirsten (-1905-), Reersø, 1295 
Christiansen, N. P. (-1924-), provst, Ods hrd.,

3447
Christiansen, Niels (1762-1839), gårdmand, 

Maarup, 2792 
Christiansen, Peder - se under Skomagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christiern Pedersen, (o. 1480-1554), forfatter, 

forelægger, 3325 
Christoffer, (ca. 1504-66), greve af Oldenburg, 

2820
Christoffer - se under Glarmestre i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christoffer II, konge af Danmark 1320-26 og 

1329-32, 893, 2560 note 2, 3013, 3447

Christoffer (III) af Bayern, konge af Danmark 
1416-48, 3345 

Christoffer Hansen (†1542), præst, Reerslev, 974 
Christoffersen, C. - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Christoffersen, Erik (†1704), præst, Sejerø, 2042 
Christoffersen, Erik - se Erik Christoffersen 
Christoffersen (Hjort?), Hans (-1665-), stifts- 

skriver(?), Kalundborg, 1677, 3326 
Christopher - se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christopher - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christophersdatter, Dorothea (†1637), Årby,

1488
Cibs, Nicolai - se Gibs, Nicolai 
Cimb, Johannes Christopher (-1607-), 1841 
Citze (1-1573), Raklev, 1399, 1400 
Citzil Jensdatter (†1578), Kalundborg, 3192 
Clark, John (†1575), kaptajn, 2453 
Classen, Johan Frederik - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Claus - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Clausdatter, Catharina (†1695), Fårevejle, 2452 
Clausdatter, Drude Margaretha (o. 1700), Hage

sted, 556
Clausdatter, Maren (-1728-30-), Nr. Asmin- 

drup, 2448
Clausdatter, Mette (-1629-43-), Raklev, 1394, 

1400
Clausdatter, Mette (†1611), Vallekilde, 2507 
Clausen (-1916-), dyrlæge, Hagested, 547 
Clausen - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Clausen, Anne (-1754-), Kalundborg, 3241, 

3254
Clausen, C. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Clausen, C. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Clausen, Christopher (†1707), præst, Breg- 

ninge, 1715, 1761, 1770 note 111, 1773, 1787 
note 7

Clausen, Elisabeth (1732-70), Kalundborg, 
3251, 3254

Clausen, H. N. (1793-1877), teolog, minister,
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København, 753 note 37, 2367 note 72 
Clausen, Hans Andreas (-1949-), Kaustrup, 1428 
Clausen, Helene Sophie Winther (1774-1850), 

Nordby, 2792 
Clausen, Jens Ditlev - se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Clausen, Jørgen - se under Farvere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Clausen, Mads Matthias - se under Guldsmede 

(ikke stedfæstede) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Clausen, Niels - se under Brolæggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Clausen, Niels - se også Niels Clausen 
Clausen, Stephan (1694-1753), konsumptions- 

forvalter, Kalundborg, 3241, 3251, 3254 
Clausson, Jesper (1702-81), præst, Nordby, 2789 
Clemensen, Jørgen (-1667-), Reerslev, 973 
Clement, Peter Louis - se under Guldsmede 

(Ålborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Clementin, Clemen Christensen (1635-80), rek

tor, Kalundborg, præst, Sæby og Hallenslev,
933

Clementin, Oluf (1638-1712), præst, Kolby, 
2661, 2665, 2670 note 88, 2806 note 2 

Clementinus, Ole Christensen - se Clementin, 
Oluf

Clementsen, Laurids - se Laurids Clementsen 
Clemmendsen (1613-77), Brundby, 2608 
Clemmensdatter, Giertrud (o. 1760?), Onsbjerg, 

2708
Clemmensen, Andreas - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Clemmensen, Jens (-1673-), Onsbjerg, 2699,

2712
Clemmensen, Michel (†1767), Kalundborg, 

3222, 3315
Clemmensen, Mogens - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Clerque, Johan Adolph de (1648-1729), til 

Bjergbygård, 764, 767 
Coagensis, Johannes Petri (-1634-), 2312 
Coc - se Kock
Cohen - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Colderin - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Colding, Niels (-1572-), magister, 340 
Collin, Jonas (-1814-17-), præst, Kalundborg, 

3155, 3276 note 300 
Conradsen, A. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Coq, Andrée le - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Corgil, Ewert Willumsen (-1647-), ridefoged, 

2440
Cornelisz, Gerrit - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Cortsen, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Cranach, Lucas - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Cruse, Maren Arnoldsdatter (†1687), 837, 838 
Cruse, Valentin (o. 1750?), præst, Grevinge, 

2363
Cruusberg, H. H. (†1831), kordegn, klokker, 

Holbæk, 2928 
Crystalsin, Andreas Nielsen (1655-1729), 

provst, Ods hrd., 2310, 2313, 2318, 3447 
Crystalsin (Chrystalsin), Birgitte Margrete An- 

dreædatter (1706-20), 2318 
Cuekelaere, Emanuel - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Cøln, Caspar Vorndran (1767-84), 3224 
Cøln, Johan Daniel (1733-81), tolder, Kalund

borg, 3224, 3225 
Cörbitz, Johan Christophersen - se Körbitz, Jo

han Christoph

D C D (-1754-), Nordby, 2781 
D H E (-1702-), Tranebjerg, 2592 
D L (o. 1700), Tranebjerg, 2600 
D I (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
D O (-1560-70-), Kirke Helsinge, 1277 
D S D (-1748-), Nordby, 2781 
Dahl, Christen (1699-1765), præst, Asnæs, 2405, 

2452
Dahl, F. - se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dahl, Frantz Nicolai - se under Knap- og pos- 

sementmagere i Kunstner- og håndværker
register

Dahl, Jacob Christensen (†1718), præst, Fåre-
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vejle, 1538, 2243, 2273 note 6 og 7, 2452, 
2453, 2459 note 85 

Dahl, O. - se under Snedkere og billedskærere 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Dahlerup, Jens Vilh. (†1808), søløitnant, 2110, 
2111, 2113

Dahlgreen, A. C. - se under Gørtlere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Dahm - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Dahm, Henrich Christian Kierulff - se under 
Guldsmede (Kalundborg) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Dajon, Fr. og Nic. - se under Smede i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Dajon, Nicolai - se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Dalhof, P. - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Dalhoff, H. - se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Dall (†o. 1830), kancelliråd, herredsfoged, Hol
bæk, 2928 

Dall, A. (-1857-), til Mørkegård, 800 
Dall, Anna Elisabet, f. Pedersen (1766-1828),

2928
Dall, Holger - se under Glarmestre i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Dall, Jacob (1803-42), til Mørkegård, 805 
Dam, Claus van - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Damkiær (-1780-), advokat, 1563 
Damkiær, Barbara Margrete, f. Trepels (†før 

1781), 2928
Damkiær, Jens (-1781-), til Bjergbygård, 2926,

2928
Damsberg, Christen Christensen (-1701-), borg

mester, Kalundborg, 3178 
Dan, Lars Christian (-1797-1814-), præst, Gier

slev, 1126, 1135, 1138, 1145 
Dandanell - se under Blikkenslagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Daniel - se under Keramikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Daniel - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Daniel - se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Daniel af Cortray - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Danielsen, Daniel (1766-1833), lærer, Nakke, 

2081
Danielsen, Frederik - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Dannemand, Fransisca, f. Scholten (1821-44), 

300
Dannemand, Frederik Wilhelm (1813-88), til 

Åstrup, kammerherre, 287, 300, 319 
Dannemand, Frederikke von (1832-69), 300 
Dannemand, Louise Cristiane, f. Schulin (1815- 

84), til Åstrup, 287, 300, 319 
Danneskiold, Ulrica Eleonora, f. Reventlow 

(-1735-), 330 
Danneskiold-Laurvig (slægt), 1427 
Danneskiold-Laurvig, Ferdinand Anton (1688- 

1754), greve, til Merløsegård, 321, 329, 330, 
331

Danneskiold-Samsøe, A. C. (-1923-46-), greve,
2616 note 83, 2632, 2691, 2716 note 77, 2784 

Danneskiold-Samsøe, C. F. (1838-1914), lens
greve, politiker, 2622 note 4, 7 og 11, 2667 
note 10, 2796 note 40 

Danneskiold-Samsøe, Chr. Conrad (1774-1823), 
lensgreve, amtmand, 2742, 2753 note 91 

Danneskiold-Samsøe, Christian (1722-28), lens
greve, 2558, 2585, 2728 

Danneskiold-Samsøe, Clara (-1954-), komtesse, 
2594

Danneskiold-Samsøe, Frederik (-1830-58-), 
greve, 2681, 2689, 2714 note 39 og 41, 2732, 
2775

Danneskiold-Samsøe, Frederik Christian (1722- 
78), lensgreve, 2649 

Danneskiold-Samsøe, grevinde - se Kleist, Fre
derica Louisa von 

Danneskiold-Samsøe, Aage (-1908-), 2670 note
101

Dastrup, Peter (1770-1847), præst, Egebjerg, 
2319

David - se under Sadelmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Debes, Karine Luise (†1824), 394 
Degn, Ebbe (-1608-), kirkeværge, Sæby, 920 
Degn, Jacob (†1675), Hørby, 513
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Degn, Søren (o. 1800), skipper, Nordby, 2798 
note 86

Dehen, Ernst von - se Rottfellser, Ernst von ... 
Deichmann, Wilhelm (-1692-1703-), landsdom

mer, 1903
Demant, J. A. - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Demant, P.U.F.- se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Den, Didrik (før 1421), præst, Kalundborg,

3018
Denker, Elisabeth Johanne Louise (1801-61), 

1957
Deurs, Carl Eduard van (1804-89), kammer

herre, 865
Deurs, Charlotte C. van, f. Fuglede (1832-61), 

1177
Deurs, Emil Herman van (†1860), 1177 
Deurs, F. van (-1839-50-), til Frydendal, kam

merherre, 649, 650 
Deurs, Frits van (1803-16), 865 
Deurs, Harald Valdemar van (1839-1908), forst

kandidat, 865 
Deurs, Hylleborg Kir(k)stine van, f. Lunn 

(1777-1847), 865 
Deurs, I. P. van (-1838-46-), godsejer, kammer

herre, 840, 841 
Deurs, Ida Louise van (1806-32), 865 
Deurs, Jacob Frederik van (1764-1851), til Tor- 

benfeld, kammerherre, 856, 862, 864, 865, 
867 note 45

Deurs, Marielise Vilhelmine van, f. Bodenhoff 
(1849-1923), 865 

Deurs, Nina Alvilda van (1852-92), 865 
Deurs, van (-1855-), til Bødstrup, jægermester, 

1328
Dibler, Michel - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Diepenbeeck, Abraham von - se under Malere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dietz, Ludowich - se under Bogtrykkere og 

bogbindere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Dinesen, Anders - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Dinesen, Anders Diderich (1798-1840), til Kra- 
gerup, 1067

Dinesen(?), C. - se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Dinesen, Ida (-1931-), til Kragerup, 1064 
Dinesen, Jens Kraft (-1910-16-), til Kragerup, 

jagtjunker, 1060 
Dinesen, Knud (-1676-96-), rådmand, Nykø

bing, 3385, 3397, 3399, 3404 
Dinesen, Sophie Jacobine, f. de Neergaard 

(1810-57), 1068 
Dinesen, Wilhem (-1918-31-), til Kragerup,

1059, 1064
Dirichsen, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Dithmarn, Dorothea Margaretha (-1786-), 2883 
Dittmers, Heinrich - se under Malere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 
Domory, Ludvig Gabriel - se under Guld
smede (Slagelse) i Kunstner- og håndværker

register
Dons, Andreas Christian (1845-71), 3005 
Dons, Hans Bergishagen (1799-1877), forpag

ter, Holbæk ladegård, 3005 
Dons, Povl (1783-1843), forfatter, 844 
Dorbritz, Hermann (1863-85), Stettin, 2792 
Dorn, Julie Wilhelmine (1786-1847), 449 
Dorothea (o. 1430-95), dronning af Danmark, 

2820, 2874, 2876, 2879 
Dorph, Anton - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dorrit Rasmusdatter (o. 1570), 1838 
Dorscheus, Jens (1702-36), 2318 
Dorthe Nielsdatter (o. 1555), Bjergby, 1680 
Drachardt, Mathias Bjørnsen (†1715), præst, 

Sæby og Hallenslev, 930 
Dragens, Helvig Didrichsdatter (-1649-57-), 

1008
Dragsted - se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Draiby, Ejvind - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Drebolt, Albert Telemack - se under Guld
smede (København) i Kunstner- og håndvær

kerregister
Dreier, Peder - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Drejers, Elsebeth Hansdatter (*1645), 2880,

2886, 2923

Danmarks Kirker, Holbæk amt 239
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Dresselberg, Anders (1543-1613), til Vognserup, 
lensmand, landsdommer, 636, 640, 652, 655, 
657, 668 note 76, 3437, 3438 

Dresselberg, Hans (1549-1616), 657 
Dresselberg, Mette (1600-35), til Vognserup, 

650, 655, 656, 658 
Dresselberg, Niels Andersen (†1594), 655, 657, 

669 note 103 
Dresselberg, Wilhelm (1545-1620), landsdom

mer, 100, 656, 669 note 94 
Dretland, F. - se under Guldsmede (ikke sted

fæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Drewsen, H. C. - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Dreyer, Benedict - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Dreyer, Frederik Carstens (-1650-86-), præst, 
Undløse, 387, 388 

Dreyer, Jacob Rasmussen - se under Drejere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Driebein, Carl Edvard - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Drostrup, Karen (-1673-), 462 
Dubois, Isak - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Due, Jens (o. 1658), præst, Bakkendrup, 1237 

note 25
Due, Kristian - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Dunlop, Russel, 2029 
Duus, Poul Johansen (†1726), 1488 
Duvier (-1919-), 137
Dybvad, Margrethe Hansdatter, Merløse, 236 
Dyerlund, Anna Cathrine (†1778), 805 
Dyrelund, Maren Christensdatter (-1785-), 352, 

353, 355
Dyrelund, Niels Christophersen (-1785-), kirke

værge, Ugerløse, 352, 353, 355 
Düren, Adam van - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Dürer, Albrecht - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Dyrlund, Folmer (1826-1917), filolog, 1762 
Dyrskjøt, Peder (1630-1707), 1789 
Dürvetter, J. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Dørge, Otto - se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Dørup, Anna Metta (-1761-), 2711 
Daa, Birgitte (†1512), 3441 
Daa, Claus (†o. 1496), til Ravnstrup, 1023 note

71, 3441
Daa, Claus (1579-1641), til Ravnstrup, lensmand 

på Dragsholm, rigsråd, rigsadmiral, 705, 
2101, 2024, 2389, 2390, 3371, 3404 

Daa, Hilleborg (o. 1618-62), til Ravnstrup, 705 
Daa, Jørgen (†1619), lensmand på Holbæk slot, 

admiral, 319 
Daae - se Daa

E(?) R - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 
i Kunstner- og håndværkerregister 

E B (-1760-), Tuse, (g.m. Elias Rasch), 607 
E C (o. 1550), Særslev, 1702 
E G (-1942-), Stenlille, 462 
E H (-1627-), Røsnæs, 1365 
E I D (o. 1650), Holbæk, (g.m. Herman Eg- 

gers), 2863 
E L (1560-70’erne), Kirke Helsinge, 1277 
E L N P T (-1641-), Fårevejle, 2427 note 85 
E M S - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
E S (-1605-), Reerslev, 973 
E T (-1741-), Orø, 887 
E V (-1893-), St. Fuglede, 1634 note 27 
E W (-1575-1600-), Ågerup, 267 
Ebbes, Jens - se Jens Ebbes 
Ebbesen, Lorentz - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Ebbesen, Peder - se Peder Ebbesen 
Eber, Poul (-1582-), 2453
Eckersberg, C. W. - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Edsberg, B. E., f. Ache (†1845), 1605 
Eger, Christiane Henriette, f. Selchau (1793- 

1862), 1605
Eger, Laurits Jacob (1783-1827), præst, Svalle- 

rup, 1605
Eggers (†1719), rådmand, Holbæk, 2885, 2926 
Eggers, Else Christine (-1699-), 2864, 2880 
Eggers, Herman (-1640-62-), borgmester, Hol

bæk, 2863
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Eggers, Johan (-1679-80-), rådmand, Holbæk, 
2893

Eggersen, Poul Resen - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Ehlers (slægt), 2927, 3448 
Eibye, Knud - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Eichel, Christina (†1745), 288, 302 note 30 
Eichel, Elisabeth Hedevig (1729-55), 298, 299 
Eichel, Johan (-1690-), etats- og justitsråd, 

borgmester, København, 298 
Eichel, Johan Bartholin (1748-99), til Åstrup, 

højesteretsassessor, 299 
Eichel, Johanna Christiana, 298 
Eichel, Just Valentin (1690-1743), til Åstrup, 

landsdommer, 278, 298, 299 
Eignis, Johan - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Eijsbouts, N. V. - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Eilers, Eyler Jacobsen (-1673-99-), til Bonderup, 

462, 466 note 42 
Eilersen, Sidse Marie, f. Jacobsen (1808-48), 

3321
Eillers, Birgitte (†1713), 2928 
Eisenberg, Elias Eliasen (†1635), præst, Besser, 

2742, 2749, 2753 note 96, 3205 
Eisenberg, Elias Eliesen (†1660), provst, Ars 

hrd., 3167, 3204, 3205, 3252 
Eisenberg, Elias (†1590), provst, kannik, Ros

kilde, 3205
Eisenberg, Frederik (-1654-), præst, Raklev, 

1400
Ekhoff, Emil (1846-1923), svensk arkæolog, 

2578, 2614 note 49, 3048, 3448 
Elers, Jørgen (1647-92), etatsråd, legatstifter, 

1151, 1685
Eliasdatter, Margrete (o. 1650), Gørlev, 1208 
Eliasen, Rasmus - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Elisabeth Augusta (1623-77), datter af Christian 

IV, 1358, 1363, 3149, 3171 
Ellebracht, Anton Gynter (-1717-), oberst, 

kommandant, 1066, 1067 
Ellebracht, Ove Christian (1717-48), kaptajn, 

1050, 1067

Ellis, R. S. (-1858-), legationspræst, 2454 
Elmstedt, Albert - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Else (†o. 1705), Kalundborg, (g.m. Jens Ras

mussen Wiwel), 2924, 2880 
Enevold - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Enevoldsen, Niels - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Engberg, Andreas von (-1687-89-), til Ravn- 

strup, landsdommer, 711, 1653 
Engberg, Jacob (-1891-1935-), læge, 2593 
Engelstrup, Friderick (-1698-1702-), regiments- 

kvartermester, 487, 869, 1347, 1371 note 8, 
1497

Erden, Johanne Catrine von (-1736-), 843 
Erhardt, Salomon (-1680-89-), præst, Bakken- 

drup, 1237 note 25 
Erichsdatter, Anne (-1696-), Kalundborg, 3170 
Erichsen, Jens (-1670-), kirkeværge, Stenlille, 

453
Erichsen, Jens (†1696?), Kolby, 2659, 2666 
Erichsen, Lars - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Erichsen, Svend - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Erik - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Erik Christoffersen (†1554), Fyrendal, 451 note 

61
Erik Menved, konge af Danmark 1286-1319, 

3013
Erik Mogensen (-1499-), præst, Tømmerup, 

3018
Erik N. (-1527-), præst, Jyderup, 749 
Eriksdatter, Inger Marie (-1728-), Kalundborg, 

3232, 3315
Eriksen, P. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Erlandsen, Jakob - se Jakob Erlandsen 
Ernst, Frederikke Louise (-1758-), 1894 
Ernst, Johan Conrad - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Ernst, Margrethe (o. 1700), 1899 note 85 
Ernstsen, Karen, Rørby, 1532 
Erstad, Troels - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister

239*
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Erstad-Petersen, G. - se under Gørtlere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Esbensen, Andreas - se Andreas Esbensen 
Esbern Snare (†1204), til Kalundborg og Sæby- 

gård, 910, 935 note 19, 937 note 53, 1537, 
1538, 1552, 1553, 1554, 2954, 3013, 3018, 
3019, 3020, 3021, 3023, 3046, 3047, 3099, 3118 

Esbernsen, Severin - se Severin Esbernsen 
Esborg, Jan - se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Esbynderup, Hans Rasmussen (†1654), præst, 

Hørby, 512
Eschelsen, Rasmus (-1661-65-), skipper, Ka

lundborg, 3311 
Eschildsen, Jacob (†1699), forpagter, Ågård, 

1209
Eskil (o. 1304), præst, Årby, 1488, 3443 
Eskildsdatter, Maren (-1663-), Sejerø, 2031 
Eskilii, Nicolaus - se Nicolaus Eskilsen 
Essen, Nicolai von (1683-1745), præst, Skam- 

strup, 843, 844 
Estrup, Anna Christine, f. Scavenius (1798- 

1882), 394
Estrup, Hector (1860-1914), til Kongsdal, hof

jægermester, 395 
Estrup, H. F.J. (1794-1846), til Kongsdal, etats

råd, historiker, 394 
Estrup, Jacob Brønnum Scavenius (1825-1913), 

konseilspræsident, 387, 388, 395, 398 note 77 
Estrup, Mathilde, f. Juel (1866-1943), 395 
Ette, Carl - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Eulfeldt, Godfried - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Evens, Thomas Mandix (1718-93), provst, 

Samsø, 2747, 3447 
Exner, Bent - se under Guldsmede (ikke sted

fæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Exner, Inger - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Exner, Johannes - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Eynden, Albrecht Philip von (1665-1731), til 

Frydendal og Bjergbygård, generalløjtnant, 
628, 660, 661, 662, 667 note 34, 840, 856, 857, 
859

Eynden, Vibeke von, f. Kragh (1691-1778), til

Frydendal og Bjergbygård, 631, 660, 661, 
662, 853, 856, 857, 862

F A K (-1733-), Egebjerg, 2301 
F  I  N ,  Mørkøv, 799 
F  M  S ,  kirkeværge, Hørve, 2547 
F R S (-1625-), kirkeværge, Grandløse, 214 
F T L (-1828-), Tømmerup, 1431 
F W - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Faber (†1730?), Holbæk, 2926 
Faber, Niels Christensen (†1708?), købmand, 

Holbæk, 2925 
Faber, Sophie Poulsdatter (1735-98), 2791 
Fabricius - se Fabritius
Fabritius, Christopher - se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fabritius, Christopher - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Fabritius, Frederik - se under Guardeiner i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Fabritius, Jacob Gregorius Graah - se under Gu
ardeiner i Kunstner- og håndværkerregister 

Fahnøe, Inger (†1868), 3243 
Faith, Catharine Marie, f. Fabritius (1750-1801), 

1334
Faith, Hans Georg (1751-95), til Bøstrupgård, 

1334
Falck, Adolf Peter - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Falck, Ida (-1875-), 346
Falkenberg (Falchenberch), Thomas Petersen - 

se under Snedkere og billedskærere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Falkenskiold, Arnold(us) (1743-1819), til Sæby- 
gård, officer, 957 note 9, 1138 

Falkenskiold, Martin (1690-1746), oberst, 3253 
Falkentorp, Ole - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Falster, Jens (†før 1602), til Korselitse, 999, 1000 
Fedler, Niels Caspersen Valerius (-1711-), borg

mester, Kalundborg, 3196, 3252 
Feiga, Johannes (-1691-), konsul, 1715, 1773, 

2920
Feilberg, Axel (-1956-), 2223
Feilberg, Jens Pedersen - se under Farvere i
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Kunstner- og håndværkerregister 
Feilberg, Julie, f. Prytz (-1956-), 2223 
Feilberg, Peder Jensen - se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Felum, Lene Maria (1755-91), 3223 
Ferdinand III, tysk-romersk kejser 1637-57, 932 
Ferslev, T. Nielsen, præst, Ørsted, 2717 note 

100
Festenberg, Christoffer Pax von (o. 1660), lens

mand på Holbæk slot, 474, 486 note 28 
Ficht, Frederik Christian (†1820), havnefoged, 

Kalundborg, 3243 
Fick, Peder Pedersen (-1652-), præst, Soderup, 

291
Fiebig, Carl - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Fincke, Johannes (-1682-1702-), til Sæbygård, 

957 note 8, 1080, 1151, 1211 note 4, 1288 note 
10

Fincke, Thomas (1632-77), amtmand, 2265 
Fincke, Thomas (†1656), læge, matematiker, 

1538
Finditsen (Findsen), Niels (†1601), præst, Hol

bæk, 2919
Fink, Birgitte - se under Arkitekter (Have- og 

landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Finkenhagen, Agnete B. (-1742-), til Vesterby
gård, 1990, 1991 

Finsen, Arne - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Finstad, Henrik (*o. 1755), købmand, Kalund
borg, 3320

Finstad, Maren, f. Faxholm (1772-1829), 3320 
Fischer (o. 1925), købmand, Asnæs, 2403 
Fischer, Andreas Hansen - se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fischer, Jacob (†1850), 1145 
Fischer, Jacob (1850-89), mølleforpagter, Gier

slev, 1146
Fischer, Jens Chr. (†1807), kordegn, Nykøbing, 

3386
Fischer, Johannes (†1719), kaptajn, 2363, 2370 

note 148 
Fischer, Karen Eggerda, 3225 
Fischer, Susanne Christensdatter (-1664-), 237 
Fischer, V. Hardie - se under Arkitekter og

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Fischer, Vincentz David (†1725), apoteker, Ka

lundborg, 3171, 3237 
Fisker, Kay - se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Fjeldskov, Niels W. - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Flack - se under Garvere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Fleicher, Herman Reinholt (1656-1712), kaptajn, 
705, 706

Fleming, Herman (o. 1400), lensmand, Kalund
borg, 3017

Fleming, Joachim (-1442-), lensmand, Kalund
borg, 3017, 3024 

Flensborg, Thomas (-1781-), Stenderup, 2651 
Fleron, A. - se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Flindt, C. W. - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Flindt, Oscar, vandværksbestyrer, Merløse, 

3005
Floer, Augustinus (†1787), præst, Holbæk, 2889 
Flor, F. P. (-1719-), kirkeværge, Kalundborg, 

3172
Floris, Cornelis - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fog - se Fogh
Foged, Mette Johanne, f. Beyer (o. 1900?), 2798 

note 79
Foged, Rasmine - se Madsen, Rasmine 
Foged, Rasmus (-1917-), gårdejer, Maarup, 

2786, 2798 note 79 
Foged, Søren - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Fogh, Anders (†1762), til Kragerup, 1056, 1058, 

1060, 1061, 1067, 1176 
Fogh, Anneche Nielsdatter (1662-1743), 2704, 

2717 note 102 
Fogh, Christine (-1770-96-), til Kragerupgård,

1060, 1064, 1175 
Fogh, Clemen (-1770-96-), 1060, 1064, 1069 

note 33, 1175 
Fogh, Jørgen (o. 1631-85), borgmester, Køben

havn, 2716 note 97 
Fogh, Mathias Laurids Nielsen (-1674-83-), kgl.
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tolder og forvalter, Samsø, 2585, 2614 note
70, 2684, 2698, 2699, 2716 note 97, 2717 note 
102

Fogh, Mette Maria (-1770-96-), til Kragerup- 
gård, 1060, 1064, 1175 

Fogh, Niels Lauridsen (†1685), 2698, 2700 
Fogh, Peder Jørgensen (†1754), kommis, Ka

lundborg, 3243 
Fogt - se Fogh
Folmersdatter, Maren (†1880), 1576 
Fonnesbech, Christen Andreas (1817-80), til Ve

sterbygård og Saltofte, konsejlspræsident, 
1637, 1650, 1652 note 17, 1990, 1993, 1994 
note 7

Fonnesbech, Karen Sophie, f. Hauberg (1820- 
1907), til Vesterbygård, 1651, 1983, 1990, 1993 

Fonnesbech, Thora Pauline (1814-46), til Vester
bygård, 1993 

Fonnesbech-Wulff, Henry (1871-1934), biskop, 
Roskilde, 2550 note 3 

Foss, B. M. (†1763), 2446, 2452 
Foss, Ingeborg N. (1638-76), 2605 
Foss, Jacob (o. 1555), 1399 
Foss, Magdalene (1675-1718), 1899 note 85 
Foss, Niels (-1691-), præst, Jorløse, 1943, 1994 

note 5
Foss, Peder (-1676-), magister, 933 
Franck de Franckenau, Georg Frederik (1699- 

1732), læge, 2336, 2337 
Frandsen, Arent Thomas (1782-1849), køb

mand, Holbæk, 2927 
Frandsen, Hans (-1908-), Gudum, 1113 
Frandsen, Johanne (-1908-), Gudum, 1113 
Frandsen, L. (-1869-), St. Tåstrup, 2828 
Frank, Johan - se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Frank, Rasmus (-1736-), Hørby, 499 
Frans...(?), Johanne Kirstine (†o. 1782), Besser, 

2746
Fransdatter, Margarete (-1691-), Vallekilde, 2507 

Frausing, Søren - se under Urmagere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Frederik II, konge af Danmark 1559-88, 652, 
801, 1901, 2325, 2930 note 6, 2949, 2950, 3047 

Frederik III, konge af Danmark 1648-70, 2938 
note 243, 696, 810, 932, 2306, 2558 

Frederik IV, konge af Danmark 1699-1730, 292,

319, 614, 2629 note 1, 2336, 2875, 2888, 2891, 
3143, 3188, 3189 

Frederik V, konge af Danmark 1746-66, 614, 
3110

Frederik VI, konge af Danmark 1808-39, 1144, 
1666

Frederik VII, konge af Danmark 1848-63, 2618 
note 131, 389, 2602 

Frederik IX, konge af Danmark 1947-72, 3410 
note 20

Frederiksdatter, Kirsten (-1681-), Lynge, 661 
Frederiksen, Alfred - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Frederiksen, Chr. - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Frederiksen, Dorthea Marie Magdalene - se Lin

deblad, Dorthea Marie Magdalene 
Frederiksen, Erik Mikael (1840-64), Besser,

2744
Frederiksen, Gerda (†1926), lærer, Smakkerup,

1894
Frederiksen, Hans - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Frederiksen, K. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frederiksen, Rasmus (1781-1852), lærer, Ters- 

løse, 449
Freund, Hermann Ernst - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Fribert, Christian (-1935-37-), ringer, Trane
bjerg, 2599

Fribert, Jacob (†1710), 1602, 1605, 1606 note 43 
Fribert, Lorentz (-1810-), til Anneberg, 2111 
Fribert, Magdalena Mikkelsdatter (†1681), 1605 
Friborg, Friderikke (-1798-), 1370 
Frich, Johannes - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Friderichsen, Friderich - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Friederichsen, Hans (†1743), 3317 
Friis, Anders (-1618-), 2606 
Friis, Barbara (o. 1640?), 2886 
Friis, Christen (1581-1639), til Kragerup, kon

gens kansler, 1045, 1538, 1560, 1568 
Friis, Christen Lodberg (1699-1773), læge, 2351 
Friis, Chrestense (-1689-), 837
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Friis, Christian (1556-1616), til Borreby og Ha
gested, kongens kansler, 1100 

Friis, Frederik (1553-86), til Hagestedgård, 555 
Friis, Frederik Ferdinand - se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerreg. 
Friis, Hans (1625-97), officer, 238 
Friis, Henrik (†1571), til Hagestedgård, 551 
Friis, Johan (1494-1570), til Hesselager, Borreby 

og Hagested, kongens kansler, 525 
Friis, Johan (1585-1635), til Ørritslevgård og 

Løgtved, 124 
Friis, Johannes - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Friis, Jørgen - se under Guldsmede (Randers) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Lars (1766-1811), købmand, Holbæk, 2913 
Friis, Peder - se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Peder Arildsen (†1711), provst, Tuse hrd., 

837, 838, 844 
Friis, Sidsel (-1612-), 656, 657, 659 
Friis, Sophia Amalia (†1696), 657, 864 
Friis, Tønne (†1642), til Hesselager, 238, 240 
Frobenius, Th. - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
From, Johanne Iversdatter (†1657), 2448, 2452 
From, Just (†1741), præst, Jyderup, 751 
From, Thue Christensen (1718-57), præst, Røs

næs, 1371 note 9 
Fromm, Thyra (-1869-), fotograf, Holbæk, 

2932 note 68 
Frost, Niels - se under Brolæggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frølich, Lorentz - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fraas, Carl Emil (1812-68), 1896 
Fraas, Henrikke Kirstine, f. Petersen (1813-98), 

1896
Fraas, Jens Wolder (1843-1918), 1896 
Fraas, Marie Elisabeth, f. Koefoed (1772-1837),

1956
Fraas, Petrea Maria - se Nielsen, Petrea Maria 
Fraas, Philip Christopher (1766-1847), til Vær- 

slevgård, 1956 
Fraas, Wilhelmine (1813-1903), 1956 
Fuchs, Felix - se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister

Fuchs, Nicolaus - se under Guldsmede (Køben
havn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Fugl, Jens Christian Pedersen - se under Tøm
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Fugl, Rasmus (-1746-), forvalter, Roskilde amt, 
888

Fuglede, Christian (1771-1808), købmand, Ka
lundborg, 3218, 3243 

Fuglede, Hans (*1666), til Aggersvold, 3283 
note 523

Fuglede, Maren (1742-1821), 3218, 3243 
Fuglede, Niels (1743-99), købmand, Kalund
borg, 3217, 3218, 3225, 3226, 3235, 3243 

Fuglede, Niels Hansen (-1719-), til Vesterby
gård, 1994 note 7 
Fuglede, Niels Philip Otto Christian (1799-

1819), 1895
Fuglede, Peder (o. 1700), 3231, 3283 note 523 
Fuglede, Peder Hansen (1700-60), præst, Vær

slev og Jorløse, 3218, 3283 note 523 
Fuglede, Peder Nicolai (-1800-15-), borgmester, 

Kalundborg, 3218, 3225, 3226 
Funch, A. - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Fuur, Thyge Thygesen (1782-1838), karantæne

mester, Kyholm, 2628 
Fyenboe, Christen (†1602), præst, Odden, 2106 
Fyhn, Christen Poulsen (†1729), købmand, Ka

lundborg, 3232, 3253 
Fyhn, Hans, 106

Fyhn, Jens Jørgen (-1824-), præst, Nr. Jernløse,
71, 96, 98, 101, 104, 117, 118, 119, 120, 121 

Fyhn, Poul Christensen (-1660-74-), købmand, 
admiralitetsråd, 2010, 2020, 2029, 2031, 2043 
note 7, 3232, 3253 

Fæster, Bertel - se under Farvere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Fæster, Hans (-1732-), rådmand, Holbæk, 2924 
Fæstersen, Peter - se under Farvere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Føllenslev, Hans Nielsen (-1627-), præst, Sær

slev, 1700
Føllenslev, Bertel Sørensen (-1635-), degn, As

næs, 2390 
Føns, F. M. (1786-1838), 2928 
Føns, Hartvig Marcus (1774-1846), justitsråd, 

2928, 2940 note 294
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Føns, I. M. (1783-1824), 2928 
Føns, Louise, f. Frisch (o. 1745-1817), 2928, 

2940 note 294, 3448 
Førster (-1800-), organist, Kalundborg, 3180 
Faaborg, Anders Jensen (1726-1801), købmand, 

Kalundborg, 3226, 3227, 3228, 3240, 3282 
note 501, 3316 

Faaborg, Jacob Jensen (1716-93), kirkeværge, 
Kalundborg, 3226, 3240, 3242 

Faaborg, Karen (1761-1828), 3226, 3227 
Faaborg, Karen Jensdatter (1713-69), 3223, 

3226, 3240
Faaborg, Michael (†1665), præst, Holbæk, 2889 
Faaborg, Rasmus Madsen (-1656-), præst, Ham

mer, 1008

G S F (o. 1800), Hagested, 547 
G W (-1660-70-), officer, Undløse, 394 
Gabel, Christian Carl von (1679-1748), kam

merherre, stiftamtmand, 1217, 1790 
Gabel, Valdemar Christoffer (-1687-), til Kongs

dal, kammerherre, 358, 1181, 1239 
Gabrielsen, Ingeborg (†1826), 2929 
Gade, V. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Galde, Berete (†1618), 657 
Galle, Elisabeth (-1580-), til Kragerupgård, 

1045, 1056, 1058, 1059, 1065, 1066 
Galskiøt, I. S. Hvistendahl (†1875), præst, Hol

bæk, 2889
Galt, Peder (1584-1644), admiral, 541, 555 
Galt, Sophie Pedersdatter (†1603), til Kindholm, 

261, 267, 329, 341 note 23, 474, 2859, 2900, 
2911, 2922
Galten, Bertel Jensen (-1653-54-), præst, Trane
bjerg, 2604, 2618 note 136 

Gamél, Victor Carl Christian - se under Klok
kestøbere i Kunstner- og håndværkerregister 

Gamst, Henrik (1788-1861), agent, 994, 1009, 
1020

Gamst - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Gamst, I. C. (-1695-1709-), præst, St. Fuglede, 
1623, 1627, 1631 

Garde, Hans Friboe (o. 1750?), præst, Roskilde, 
2235

Gedde, Per (-1547-), Malmø, 1331

Geeraerts, Marcus - se under Malere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Geerhtsen, H. (-1904-), gårdejer, Hasle, 2622 
note 8

Geertsen, Holger (†1655), præst, St. Fuglede, 
1633

Gehl (-1631-), 647
Gehl, Jan - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Gelgiesser, Borchart Quellichmeyer - se under 

Klokkestøbere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Gelt, Johan Hartvig Ulriksen (-1722-), præst, 
Vallekilde, 2510 note 46 

Georgii, Lena - se Jørgensdatter, Lena 
Georgsen, Georg - se under Arkitekter (Have- 

og landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Gercken, Andreas - se under Sten- og billed
huggere i Kunstner- og håndværkerregister 

Germand, Anna Pedersdatter (†1773), 3316 
Gersdorff, Caspar (1647-65), 2560, 2593, 2616 

note 92
Gersdorff, Frederik (1650-91), til Ravnholt og 

Tølløsegård, 234, 238, 239, 240, 244 note 53 
Gersdorff, Joachim (1611-61), til Tunbyholm, 

rigshofmester, 240, 244 note 53, 2558, 2560 
note 4, 2616 note 92, 2671, 2719 

Gersdorff, Magdalena Sybille von, 2660, 2771 
Gersdorff, Nikolai (1688-1748), baron, stiftamt

mand, 614, 2323 note 85, 3190 
Gertner, Vilhelm - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Gertsen, Herman - se Herman Gertsen 
Gheyn, Jac. de - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Gianelli, Peter Leonhard - se under Sten- og 

billedhuggere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Gibs (Cibs?), Nicolai (-1667-80-), rådmand, 

Nykøbing, 3404, 3412 note 101 
Gibs, Tomas (-1676-), 3397 
Gier, Erich de - se under Glarmestre i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Giessing (-1826-), præst, Soderup, 300 
Giessing, Sophie Christine (1826-47), 300 
Giølbye, Niels (1782-1843), præst, Vig og As- 

mindrup, 2236
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Gjevnøe, Hans Peter Hansen (-1914-23-), præst, 
Grevinge, 2339, 2366 note 54 

Gjoe, Else Susanne - se Heineth, Else Susanne 
Gjøe, Albrecht (†1558), til Torbenfeld, 838, 846 

note 66, 855, 867 note 42 
Gjøe, Dorte (†1616), til Torbenfeld, 796, 834, 

836, 846 note 66, 855, 864 
Gjøe, Eskil (†1560), til Gunderslevholm, 1012 
Gjøe, Margrete (-1578-), til Kragholm, 805 
Gjøe, Mogens (-1604-16-), til Sæbygård, lens

mand, 914, 1034, 1151, 1173 
Gjøe, Pernille (1506-52), 158 note 42 
Glambæk, Erik - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Glansdatter, Kirstine (1600-72), Vallekilde, 2506 
Gliemann, dr. (-1863-), Nibe, 3436, 3439, 3440 
Glostrup, Hans Richartsen (†1778), købmand, 

Kalundborg, 3230, 3231, 3241, 3242 
Glud, H. P. (-1931-), 1684 
Glud, M. (-1931-), 1684
Glud, Simon Nielsen (1664-1747), tolder, Ka

lundborg, 3172, 3173, 3198, 3199, 3233, 3250, 
3254, 3260

Godsche, H. P. - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Godske (Gøtsche), Albert (1668-1723), amts- 
skriver, 3170, 3204, 3250, 3251 

Godske, Albret (†1739), 3250 
Godske, Elin (†1522), 512 
Godske, Frederik (†1508), 512 
Godske, Henrich (-1760-), præst, Tanderup, 

3250
Godske, Karen (†1589), 512, 524 note 57 
Godske, Mogens (1502-71), til Hørbygård, 497, 

512, 524 note 57 
Godske Mogensen (†1508), 512 
Godtske - se Godske
Goldapfel, Hans - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Goltzius, Hendrick - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Goos, Andr. - se under Glarmestre i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Gording, Kristen (-1942-), 2504 
Gorlt, Frederikke Juliane (o. 1800), 888 
Gorlt, Kristine (o. 1840?), 888 
Gotsche, Albret - se Godske, Albret

Gotsche, Henrich - se Godske, Henrich 
Gottlieb, Albrecht Ludvig (1774-1822), præst, 

Finderup, 1176 
Gottlieb, Friedrich Nicolai (1700-42), apoteker, 

Kalundborg, 3222, 3229, 3237, 3242, 3318, 
3319

Gottlieb, Marie Nielsdatter (1738-94), 3318,
3319, 3237

Gottlieb, Zusanna Theodora (1731-53), 3222,
3237, 3318

Gottlob, Kaj - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Gottschalk, Didrik (†1640), præst, St. Fuglede, 
1633

Gottschalk, L. - se under Drejere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Gottschalk, R. - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Gram, Berte Larsdatter (Lauritzdatter) (1640- 
44), 3194, 3229 

Gram, Birgitte Lauritzdatter (†1687), 3194, 3231 
Gram, E. (-1814-), til Kongsdal, generalkonsul, 

375
Gram, Elisabeth Sofie Lauritzdatter (†1612), 

1535 note 61 
Gram, Lauritz Nielsen (†1661), præst, Kalund

borg, 3094, 3135, 3194, 3195, 3229, 3231,
3238, 3252

Gram, Maren Sørensdatter (1667-1731), 1376 
note 65, 1532, 1535 note 61 

Gram, Rud. - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Grambow, Elisabeth Tugendreich von (1732- 
77), 1015, 1017, 1018 

Grandjean, madam (-1772-), 2926 
Grandt, Eleonora Fenneberg - se under Konser

vatorer i Kunstner- og håndværkerregister 
Gregers, Vibeke - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Gregersen, Jens - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Gregersen, Jürgen (-1597-), kirkeværge, Sø

strup, 175
Gregersen, Rasmus - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Greve, Jens - se under Guldsmede (Ringsted) i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Grevenkop-Castenschiold - se Castenschiold 
Grib, Peder (-1349-), 3345 
Griffenfeld, Peder (1635-99), greve, til Samsø, 

rigskansler, 2558, 2585, 2614 note 70, 2616 
note 84 og 86, 2731, 2893, 2920 

Groby, Elline (o. 1580), 932 
Gronenberg, Johan Christian - se under Orgel- 

byggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Groningen, Mikkel van - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Groth, Simon - se under Guardeiner i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Groth, Thorvald - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Grotum, Henrik (o. 1760), borgmester, Ålborg, 
kancelliråd, 467, 476, 483, 2874 

Grove, Gerhard (1818-95), præst, Gierslev, 1145 
Grove, Gudrun Louise Herdis, f. Wulff (1852- 

77), 1145
Grubbe, Anders Larsen (1663-1725), borgme

ster, Holbæk, 2868, 2869, 2874, 2880, 2889,
2890, 2898, 2903, 2915, 2924, 2939 note 260 

Grubbe, Axel (o. 1648-81), til Røgle, løjtnant, 
705

Grubbe, Eiler (1532-85), rigskansler, 1023 note 
83

Grubbe, Eline (-1389-), 419 
Grubbe, Jacob (†1687), til Røgle, 705 
Grubbe, Jørgen (1584-1640), 1006, 1012, 1013, 

1014, 1023 note 64, note 80, note 83 
Grubbe, Jørgen Rud (1668-1700), premierløjt

nant, 1007, 1008 
Grubbe, Karen (†1630), 100, 656, 669 note 94 
Grubbe, Knud (†1670), til Røgle, 705, 709 note 

76
Grubbe, Lene, f. Rud (†1672), 1006, 1011, 1012,

1013, 1014, 1023 note 80, note 83 
Grubbe, Lene Kirstine (-1712-), 974, 1023 note 

76
Grubbe, Mette Eilersdatter (†1587), 646, 652,

655, 668 note 76, 3438 
Grubbe, Niels (-1389-), til Kongstedgård, 419 
Grubbe, Regitze (-1620-27-), 69, 190, 406, 605, 

645, 646
Grubbe, Sibylle (1617-24), 1011, 1012, 1013, 1023 

note 80

Grubbe, Sivert (1638-72), 996, 1000, 1003, 1007,
1008, 1012, 1023 note 76, note 80 og note 83, 
3440

Grubbe, Zidsel (-1673-), til Balteberg, 1008 
Grundorff, Arne - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Grundtvig, Axel Christian - se under Urma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Grundtvig, Hans Jørgensen (-1696-), byfoged, 

Nykøbing, 3385 
Grundtvig, Karen, f. Kjeldberg (†1858), 3408 
Grundtvig, Lauritz Peder (1822-40), 3408 
Grundtvig, Martha Maria Juul (†o. 1794),

Ubby, 1605 
Grundtvig, Morten Hansen (-1706-), 3385 
Grundtvig, Morthen (†1861), købmand, 3408 
Grundtvig, Otto Jørgensen (†1922), præst, 

Sejerø og Vallekilde, 2030, 2491 
Grün, Laurits Theodor - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Grüner, Christian Emil (1809-94), til Egemarke, 
hofjægermester, 1653, 1681, 1682 

Grüner, Elias (1754-1818), præst, Ørslev, 1067 
Grüner, Gustav Emil (1858-1900), cand.polit., 

1681
Grüner, Hilda Laura, f. Lohse (1865-97), 1681 
Grüner, Mariane Ludvigne Annestine (1858-88), 

1681
Grüner, T. L. (*o. 1780?), justitsråd, 1681 
Grüner, Thomas Ludvig Gustav (1854-80), 1681 
Grüner, Thomasine Ludvigne (1848-54), 1681 
Grüner, Thomasine Ludvigne Emile (1823- 

1901), 1682
Grünstadt, Amalie Magdalene Christiane Caro

line Leinungen Westerburg - se Lerche, Ama
lie Magdalene...

Grünstadt, Anna Augusta Sophia Catharina 
Louisa - se Holstein, Anna Augusta... 

Grøben, Anna Elisabeth von der (-1651-), 700, 
701

Grønbech, Christian (†1826), kancelliråd, 300 
Grønbech, M., f. Sonne (o. 1826), 300 
Grønbech, Margrethe, f. Prahl (†1823), 300 
Grønbech, Niels Pedersen (†1745), 2452, 2459 

note 81
Grønberg, Abraham (1720-87), 1916
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Grønberg, Charlotte Helene (*1711), 805 
Grönberg, Isaach (1723-61), præst, Stigs Bjerg

by, 767
Grønvig, købmand, Nykøbing, 2359 
Graae, A. D. S. (-1745-), Holbæk, 2937 note 223 
Graae, Christian (†1926), 2666, 2670 note 101 
Graae, Hel vig (†1753), 3200, 3239 
Graae, N. (1813-83), 2666 
Graae, N., f. Magaard (1817-83), 2666 
Graae, Rolf- se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Graah, Andreas (1701-80), konferensråd, 664 
Graah, Inger Charlotte (1747-1818), 664 
Graah, Jacobea Elisabeth (1752-86), 664 
Gude, Albert (1789-1870), etatsråd, Kalund

borg, 3449
Gude, Birgitte Petrine, f. Hansen (1804-51), 

3321, 3449
Gudewerth d.y., Hans - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Gudme, Herman Pedersen (1777-1853), præst, 
Reerslev og Vedby, 976 

Guderding, Nicolai - se under Blytækkere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Guildal, Lise - se under Vævere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Guldbech, Anna (1723-60), 3251 
Guldhammer, Kristoffer Andreasen (-1895-), 

skipper, 2511 
Gultzau (-1755-), organist, Kalundborg, 3278 

note 365
Gundersen, Anna Olea (1764-1847), 3257 
Gunnersen, Birger - se Birger Gunnersen 
Gunvor (†o. 1304), 1488 
Gustavus, E. (†før 1854), bager, 2929 
Gustavus, Frederik Christian (1786-1851), 1176 
Gustavus, Henriette, f. Dan (1786-1843), 1176, 

1177
Gyldenkilde, Frantz Richardsen - se Auræfonta- 

nus Frantz Richardsen 
Gyldenløve, Ulrik Frederik (1638-1704), 238, 

321, 345
Gyldenstierne, Christian (1552-1617), 3193 
Gyldenstierne, Gjerver (Gørvel, Gjørrild) 

(†1577), til Knabstrup, 158 note 42, 3430 
Gyldenstierne, Knud Pedersen (o. 1480-1552),

til Tim, lensmand på Kalundborg slot, 3204, 
3250, 3251,

Gyldenstierne, Margrete (†1581), 1066 
Gyldenstierne, Niels Pedersen (o. 1500), 1993 
Gyldenstierne, Peder Eriksen (†før 1493), rid

der, 3346
Gylding, Jens Nielsen (-1783-), til Krogsgård, 

2664
Gylling, Gertrud (-1851-), Tranebjerg, 2602 
Gylling, Jens Peter (-1851-), købmand, Trane

bjerg, 2602 
Gynge, Lauritz (†1761), 3231, 3315, 3319 
Gynge, Mads, 3283 note 520 
Gynge, Matthias Lauritzen (1666-1708), 3315, 

3319
Gynge, Michel (†1693), skriver, 3231 
Gyntelberg, Claus (-1699-), kgl. ekvipageme

ster, 2087, 2201 
Gynther, Jens Hansen - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Gynther, Jochum (Ib?) (†1770), præst, Havre

bjerg, 1109, 1110 
Gøie - se Gjøe
Gøtsche, Albert - se Godske, Albert 
Götz, Wolfgang (1923-96), tysk kunsthistoriker, 

3048
Gøtzsche, Hans Philip (1752-1829), præst, Jy

derup og Holmstrup, 751, 752 
Götzsche, Johanne Marie, f. Jacobsen (1792- 

1861), 1177 
Gøtzsche, P. C. (-1829-), 752 
Gøtzsche, Sophie Amalie, f. Plesner (†1793), 751 
Gøye - se Gjøe

H A S (-1654-), Tranebjerg, 2604 
H A (-1627-), Røsnæs, 1365 
H B (-1832-), Hørby, 504
H B - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
H B - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
H C O - se under Guldsmede (ikke stedfæ

stede) i Kunstner- og håndværkerregister 
H G S (-1648-), Sore Fuglede, 1632 
H H, Skamstrup, 837, 846 note 62 
H H - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister
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H H R (-1757-), Jyderup, 747 
H I K T N (-1594-), Kolby, 2656 
H I M (-1620-), Tranebjerg, 2598 
H I S (-1625-), Ågerup, 269 
H I S ,  Hørby, 504 
H L (o. 1630), Årby, 1484 
H L P, Holbæk, 2871 
H M (-1576-), Odden, 2098 
H M (el. M H) - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
H M D (-1748-), Nordby, 2781 
H M R S M (o. 1600), Sejerø, 2037 
H M S (-1710-), Holmstrup, 1846 
H M? (-1558-), Kolby, 2643 
H O (-1612-), kirkeværge(?), Kundby, 638 
H P (-1849-), Tveje Merløse, 3005 
H P (o. 1630?), Årby, 1484 
H R (-1550-), Holbæk, 2865 
H R S (-1776-), Sejerø, 2039 
H S? (-1633-), Kundby, 647 
H S S (o. 1650), Onsbjerg, 2708 
H S S, Fårevejle, 2429 
H T (o. 1550), Bjergsted(?), 1783 
H T S (o. 1625), kirkeværge, Undløse, 387
H. C. Hansen (-1577-), præst, Odden, 2101 
Haelweg, Albert - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Haffesøn, Peder (-1661-65-), skipper, Kalund

borg, 3311 
Hafn, Christiern van (†1477), 2820 
Hagedorn, Martha Helgonis (-1655-), 1170 
Hagemann-Petersen, J. (-1962-), borgmester, 

Kalundborg, 3027 
Hagemeister - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hahn, H. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hak, Niels (†1508), rigsråd, lensmand, Holbæk, 

1829
Hake (o. 1200?), 3021
Hall, C. C. (1812-88), kultusminister, 3124 
Halle, Casper Hartmilch von - se under Bog

trykkere og bogbindere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Halleby, Niels Nielsen (†1676), præst, St. og Ll.
Fuglede, 932, 1618, 1630, 1632 

Hallenberg, Anna Frantzdatter (*1659), 1008

Hallenberg, Frantz Povlsen (-1659-), 1008 
Hallevad (-1735?-), 1826
Hailing, Vivi - se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Ham, Louise von (1721-1805), 933 
Hamma, Heinrich - se under Guldsmede (Kon

stanz) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hammer, Cathrine Petrine (1837-54), 3262 
Hammer, Jens Peter (1797-1851), købmand, Ka

lundborg, 3261 
Hammer, Johanne Christine Juliane (1857-58), 

3262
Hammer, Jørgen Rasmussen (†1695), præst, 

Ruds Vedby, 1005, 1008 
Hammer, Rasmus (*1689), 1009 
Hammer, Susanne Abigael (*1686), 1009 
Hammer, Zidsel Margrethe (*1684), 1009 
Hammerich, Gunnar - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Hans, konge af Danmark 1481-1513, 893 
Hans (o. 1500), præst, Vallekilde, 2491 
Hans (†o. 1547), præst, Kalundborg, 3018 
Hans (-1577-84-), præst, Nr. Asmindrup, 2269, 

2270
Hans (-1590-), præst, Tuse, 3436, 3444 
Hans - se under Glarmestre i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hans - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hans - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hans - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hans - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hans Albertsen (1525-69), biskop, 2491 
Hans An... (†1561?), Ruds Vedby, 990 
Hans Christensen (†1599?), provst, Merløse 

hrd., 236
Hans Hansen (-1597-), Gierslev, 1137 
Hans Henriksen (-1515-), rådmand, Kalund

borg, 3018
Hans Jacob Villu Jakobsen (†1554), Holbæk, 

2896
Hans Nielsen (†1562), præst, Reerslev, 974 
Hans Olsen (-1550-), Tersløse, 445
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Hans Rasmussen (-1575-), degn, Undløse, 384, 
386

Hans Sørensen (Callundborg) (-1585-91-), 
præst, Sæby, 924 

Hansdatter, Anna - se Tvede, Anna Hansdatter 
Hansdatter, Anne (†1691), Ruds Vedby, 1007 
Hansdatter, Anne (1600’rne), Holbæk, 2920 
Hansdatter, Anne - se også Anne Hansdatter 
Hansdatter, Apellone (-1673-), Stenlille, 462 
Hansdatter, Barrasta (†1631), Føllenslev, 1680 
Hansdatter, Bodil (-1650-), Tranebjerg, 2607 
Hansdatter, Bodil (*1626), Kalundborg, 3230 
Hansdatter, Boel (-1657-), Nykøbing, 3396, 

3397
Hansdatter, Dortea (†1780), Alstrup, 2744 
Hansdatter, Dorthe (-1780-), Besser, 2746 
Hansdatter, Elsebeth - se Drejers, Elsebeth 

Hansdatter
Hansdatter, Ingeborg (o. 1700), Hørve, 2507 
Hansdatter, Inger - se Inger Hansdatter 
Hansdatter, Johanne - se Johanne Hansdatter 
Hansdatter, Karen (-1711-), Kalundborg, 3315 
Hansdatter, Maren (-1672-), Føllenslev, 1679 
Hansdatter, Maren (1619-74), Nr. Jernløse, 105 
Hansdatter, Margrethe (-1632-), Tølløse, 232 
Hansdatter, Mette (-1653-), Tranebjerg, 2606 
Hansdatter, Mette (1705-92), Nordby, 2790 
Hansdatter, Mette (1748-67), Røsnæs, 1369 
Hansdatter, Sara (-1665-), Holbæk, 2937 note 

208
Hansdatter, Sara (o. 1650), Udby, 484 
Hansen - se under Arkitekter (havearkitekter 

mv.) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen (1731-1811), Niløse, 428 
Hansen - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, A. Monrad - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Anders (-1677-), Ugerløse, 353 
Hansen, August Carl - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Hansen, C. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, C. A. - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hansen, C. F. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, C. H. (-1859-), lærer, Ruds Vedby, 993 
Hansen, Carl (-1907-14-), møller, Kundby, 650 

Hansen, Carl Christian - se under Guldsmede 
(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Cecilia Cathrina (1688-1722), Kalund
borg, 3253

Hansen, Christen (-1661-65-), ridefoged, Ka
lundborg len, 3310, 3146 

Hansen, Christen - se Vium, Christen Han
sen

Hansen, Christian - se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christian (-1753-), kirkeværge, Ege
bjerg, 2302

Hansen, Christian (†1849), Mullerup, 1331, 1332 
Hansen, Christoffer - se Christoffer Hansen 
Hansen, Christopher (o. 1659), borgmester, 

København, 1008 
Hansen, Constantin - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hansen, Eiler (†1708), Holbæk, 2928 
Hansen, Emil - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Erik (-1963-), Nr. Jernløse, 109 note 20 
Hansen, F. - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Fr. C. C. (1870-1934), læge, 2454 
Hansen, Frederik C. C. - se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerre
gister

Hansen, Gotfred - se under Skibsbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Gunnar - se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, H. C. (1853-75), Knudstrup, 1146 
Hansen, H. C. - se også H. C. Hansen 
Hansen, Hans (-1646-49-), præst, Vig, 2235, 

2272
Hansen, Hans (-1697-), Tranebjerg, 2602 
Hansen, Hans (-1854-), til Algestrup, 1715 
Hansen, Hans (-1894-1912-), læge, Ubby, 1578 

note 11
Hansen, Hans (†1848), Gierslev, 1145 
Hansen, Hans (1776-1847), kirkeværge, Gre

vinge, 2364 
Hansen, Hans (†o. 1660), Hørve, 2550 
Hansen, Hans - se også Hans Hansen
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Hansen, Hans Peter (-1933-), boelsmand, Nek- 
selø, 1684

Hansen, Heinrich - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hansen, Herman (†1982), Rørvig, 2073 
Hansen, I. C. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Ingvar - se under Urmagere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Hansen, J. E. (-1919-), lærer, Niløse, 426 
Hansen, Jacob (-1593-1620-), provst, Flakke

bjerg hrd., 1232 
Hansen, Jacob (-1658-), Tersløse, 445 
Hansen, Jacob (-1870-71-), gårdejer, Egebjerg, 

2321 note 15 
Hansen, Jens (1801-58), gårdmand, Kirke Hel

singe, 1287
Hansen, Jens (o. 1900?), Kirke Helsinge, 1283 
Hansen, Jens (o. 1700), skipper, Tranebjerg, 

2602
Hansen, Jens - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Joachim (-1577-1611-), præst, Gre
vinge, 2327, 2349, 2355, 2358, 2360, 2367 

note 87
Hansen, Johan (1911-45), skibsfører, Tranebjerg,

2607
Hansen, Julius - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Jørgen (-1664-87-), amtsskriver, Rak

lev, 1376, 3252 
Hansen, Jørgen - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Knud (-1647-49-), slotspræst, Antvor

skov, 3204
Hansen, Knud (†1726), præst, Reerslev, 973, 974 
Hansen, Knud - se også Knud Hansen 
Hansen, L. - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, L. P. (o. 1880), Nykøbing, 3373 
Hansen, Lars (†1849), Gierslev, 1145 
Hansen, Laurids - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hansen, Lavres (Laves) - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Mikkel (†1613), præst, Vallekilde og 

Hørve, 2507, 2537, 2547

Hansen, Morten (-1680-), kirkeværge, Nykø
bing, 3404

Hansen, N. Chr. - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hansen, Niels (-1780-), gårdmand, Besser, 
2746, 2753 note 111 

Hansen, Niels (1782-1845), boelsmand, Gørlev, 
3442

Hansen, Niels (-1903-), Vallekilde, 2514 
Hansen, Niels - se Saxild, Niels Hansen 
Hansen, Niels - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Niels - se også Niels Hansen 
Hansen, Nilaus - se Nilaus Hansen 
Hansen, Ole (†1673), Søndersted, 416 
Hansen, Ole (1826-49), Østrup, 390 
Hansen, Peder (†1625), præst, Svallerup, 1604 
Hansen, Peder (-1646-), borgmester, Kalund

borg, 3132
Hansen, Peder - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hansen, Peder - se også Peder Hansen 
Hansen, Peter (-1930-71-), gårdejer, Rørvig, 

2072, 2073
Hansen, Peter (o. 1900), Kirke Helsinge, 1283 
Hansen, Poul (-1903-), Vallekilde, 2514 
Hansen, Rasmus - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hansen, Sten (-1656-), rådmand, Kalundborg, 

3306
Hansen, Svend - se Svend Hansen 
Hansen, Søren (1814-51), færgemand, Nordby, 

2792
Hansen, Violong (†før 1801), Nykøbing, 3407 
Hansen, Wilhelm August (1744-96), til Fryden

dal, konferensråd, 631, 640, 664, 666 note 29, 
833, 3438

Hansen, Zacharias (-1735-), Kalundborg, 3256 
Hansen Jacobsen, Niels - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Hanssen, Hans (-1706-), kirkeværge, Grevinge, 
2356

Hansteen, Niels Lunde (1788-1858), præst, Tra
nebjerg, 2594, 2612 

Harboe, Kirstine (-1591-), Holbæk, 2900 
Harboe, Ludvig (1709-83), biskop, 3387, 3401, 

3414 note 155
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Harboe, P. I. (o. 1600?), Reerslev, 973 
Hardenberg, Mette (-1594-), 1100 
Harder, Gievert Johansen - se under Guld

smede (Næstved) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Hardie-Fischer, Viggo - se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Harhoff, Christine (-1884-), 220 
Harmen - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Harpøth, Harald - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hart, Ahasverus Koster van der - se under 

Klokkestøbere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Hartmann, Joh. E. (1770-1844), kantor, Ros
kilde, 2888

Hasle, Marie Magdalene, f. von Schnell (1815- 
49), 1145

Hasle, Theodor (1816-89), til Løvegård, politi
ker, 1145
Hass, Gerhard - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hassing, Lars Thomsen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Hatt, Anders Nielsen - se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Hauberg, J. C. (-1872-), 1899 note 76 
Hauberg, Karen Sophie - se Fonnesbech, Karen 

Sophie 
Hauberg, P. (-1895-), 1697 
Hauch, Andreas (1708-82), til Kongsdal, gene

ralløjtnant, 391, 392, 393, 2039 
Hauch, Anna Cathrine von, f. von der Maase 

(1722-86), 392, 394 
Haupt, Rich. (1846-1940), tysk kunsthistoriker, 

3047
Haven, Elias Christian von (1754-1813), præst, 

Odden, 2114 
Haven, Peter Nicolai von - se under Guardei

ner i Kunstner- og håndværkerregister 
Havning, Thomas - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Havrebjerg, Clement Andersen (-1595-1611-), 

præst, Bakkendrup, 1228, 1235

Havsteen-Mikkelsen, Alan - se under Arkitek
ter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Havsteen-Mikkelsen, Sven - se under Malere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hawberg, Niels - se Rauberg, Niels 
Hawkins, Edith Metcalfe (1843-1911), 300 
Hebbele Lydikesdatter (-1493-), 3346 
Heboe, Ane Kirstine, f. Withussen (1789-1871), 

1681
Heebo, Jens Christensen (*1664), Onsbjerg, 

2712
Heebo, Maren (†1750), Nordby, 2789 
Heegaard, Anker - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heegaard, Anker (1802-34), præst, Nordby, 

2792
Heegaard, Helene (1813-34), 2792 
Heegaard, Johanne (1819-34), 2792 
Heegaard, Paul Henrick (1766-1835), præst, 

Nordby, 2792 
Heegaard, Stephan (1726-98), præst, Nordby, 

2791, 2798 note 98 
Heerfordt, Maria (*1688), 1576 
Heide, Erik - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hegelund, Hans Hansen (-1712-), Bjergsted, 

1782
Hegelund, Ingeborg Jensdatter (†1698), 3196,

3232
Hegelund, Niels Hansen (†1703), 3232, 3233 
Hegewald (-1866-), 2582 
Heide, Ditlev von der (1654-1714), ritmester, 

1532, 1605
Heide, Henning von der - se under Snedkere 

og billedskærere i Kunstner- og håndværker
register

Heineth, Antonin (1806-81), præst, Viskinge, 
1895

Heineth, Else Susanne, f. Gjoe (1773-1816),
1895

Heineth, Gotfred (1769-1838), præst, Viskinge,
1895

Heininge, Niels (-1732-37-), præst, Ruds 
Vedby, 1005 

Heinrich sejermager - se under Urmagere i 
Kunstner- og håndværkerregister
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Heischman, Johan Hendrich - se under Urma
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Heise, Christian Fr. - se under Guardeiner i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Helle Henrik Gertsen Ulfstanddatter (-1429-), 
655

Hellegaard, Adam (†1729), kommerceråd, 2924 
Hellegaard, Christian (-1719-29-), til Holbæk- 

gård, kommerceråd, 2835, 2851, 2893, 2924, 
2954, 2994, 2995, 3006 note 11, 3011 note 112 

Hellegaard, Jens (-1689-1726-), til Vognserup, 
assessor, 112, 1405, 1685, 2475 

Hellerung, J. H. - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hellesen, Ole - se under Tømrere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hellvik, Olaf- se under Konservatorer i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Hemingsen, Ib (Ep) - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hemmer, Maren de (-1673-), 556 
Hemmersam, Wilhelm - se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hemmeth, Ingeborg Pedersdatter (-1666-), 1009 
Hempel, J. (-1958-61-), godsejer, Anneberg, 

3366
Henckel, Valdemar (-1919-), ingeniør, skibsre

der, 3343
Hendrichsdatter, Mette (†o. 1770?), Besser, 2747 
Hendrichsen, Peder (-1756-), Tranebjerg, 2610 

Hendriksen, Niels Rosenvinge (-1584-97-), til 
Jernløsegård, kirkeværge, Søstrup, 158 note 

49, 175
Henningsen, Antoinette (-1931-34-), Kolby, 

2650, 2659
Henningsen, Axel (-1896-1926-), provst, 

Samsø, 2650, 2659 
Henningsen, E. (-1913-), boghandler, Holbæk, 

2864
Henningsen, Ole (1710-81), forpagter, Birken- 

degård, 1955 
Henningsen, Poul - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Henrich (-1702-), Svinninge, 727 
Henrich (Henrik) - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Henrichsen, Niels (-1738-), til Vesterbygård,

kancelliråd, 1773, 1990, 1991, 1994 note 7 
Henrik (-1362-), biskop, Roskilde, 959 
Henrik - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Henrik - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Henrik Christensen (o. 1550), præst, Ruds 

Vedby, 1005 
Henrik Kalteisen (-1455-), ærkebiskop, Norge, 

3325
Henrik Nielsen - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksdatter, Johanne - se Johanne Henriks- 

datter
Henriksen - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Henriksen (Raklev), Caspar (-1649-), præst, 

Årby, 1487 
Henriksen, Hans - se Hans Henriksen 
Henriksen, Lars - se Lars Henriksen 
Henriksen, Mads (-1733-), Holbæk, 2928 
Henriques, S. (-1871-72-), antikvitetshandler, 

København, 2875, 2882 
Hepburn, James (†1578), jarl af Bothwell, 2420, 

2425, 2450, 2452, 2453, 2454, 2456 
Herbst, Annette Christiane (1805-56), 933 
Herbst, C. (1818-1911), ærkæolog, 1762 
Herbst, Daniel Conrad - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Herfordt, Johannes (†1738), provst, 2885, 2889 
Herfordt, Ludvig (-1661-), præst, Føllenslev, 

2461
Herfort, Maria (†1710), 237 
Herfort, Øllegaard (-1772-), 1176 
Herholdt, J. D. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Herløv, Christian Christensen (†1654), præst, 

Raklev, 1400 
Herløw, Aage - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Herman - se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Herman, C. C. - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Herman Gertsen (-1328-), præst, Sæby, 893 
Hermandsdatter, Elsebet (-1661-), Holbæk, 

2882



HEISCHMAN - HOLBERG 3597

Hermann, K. C. - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Hermansdatter, Anne (o. 1690), Kalundborg, 
3231

Hermansdatter, Karen (o. 1650), Kalundborg, 
3204

Hermansen, Herman (-1649-), Føllenslev, 1673 
Herrfort, Ludvig (-1664-), præst, Føllenslev og 

Særslev, 1676 
Herschend, Søren (†1834), kammerråd, toldkas

serer, 3172, 3261 
Herskind, Anders (-1875-), præst, Holbæk, 

2889
Hersleb, Louise (1780-1801), 155 
Hersleb, Peder (1689-1757), biskop, 614, 2321 

note 85, 3190, 3388, 3414 note 155 
Hersleb, Petronelle (-1752-), 664 
Hertz, Fritze Euphemia Elisa (1823-44), 3321 
Hertz, P. - se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hertzsprung, Ivar (†1902), 2933 note 101, 2935 

note 146
Hesselberg, Jens Lauritzen (†1693), borgmester, 

Kalundborg, 3231, 3240, 3241, 3283 note 
519

Hesselberg, Laurids Christensen (†før 1698),
3186

Hesselberg, Maren Lauritzdatter (†1698), 1361, 
3146, 3231

Hessen, Margretha Elisabeth (*1714), 1370 
Hetsch, G. F. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Heuwin, Martin - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heye, Johan (1639-78), general, 705 
Heylemand, Jacob - se Høylemand, Jacob Chri

stensen
Hilker, Georg - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hindrichsdatter, Anne (o. 1600), 2896 
Hingel - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hinnerup, Peter Reimer - se under Guardeiner 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hiort, hr. (-1753-), Nykøbing, 3347 
Hiort, Peder (-1687-90-), til Bonderup, assessor, 

kancelliråd, 453, 465

Hjelm - se under Perlestikkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Hjembæk, Niels Frederiksen (-1852-), 2240 note
74

Hjerm, G. A. (†o. 1839), apoteker, Holbæk,
2929

Hjort, Anders Andersen (1634-98), 1583, 1604 
Hjort, Hans Andersen (†1739), 1583, 1596, 1604 
Hjort, Jens Jacobi (1774-1847), forpagter, Sel- 

chausdal, 934 
Hjort, Karen Cathrine, f. Lind (1798-1849), 1434 
Hjort, Margrethe Elizabeth (1728-65), 2452 
Hjort, Niels Schiørring (1798-1842), præst, 

Tømmerup, 1434 
Hjort, Palemon (1725-1810), præst, Fårevejle, 

2456
Hjort - se også Jort 
Hjorth (-1945-), Ruds Vedby, 1006 
Hjortsø (-1934-), planteskoleejer, Avnsø, 1920 
Hochschild, Thekla Mathilde - se Grevenkop- 

Castenschiold, Thekla Mathilde 
Hoefnagel, Joris - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hoff, Didrich - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hoff, Jacob - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hoff, V. J. (†1907), præst, Ubberup valgmenig

hed, 1441
Hoffmann, Georg - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hofgaard, Arnold (-1714-), præst, Nykøbing, 

3407
Hofgaard, Regina Thuesdatter (1703-56), 3212 
Hofman, Elisabeth - se under Vævere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hofman, Niels (-1684-), Aborg, 3436 
Hofmand, Jacob Zachariesen - se under Guld

smede (Kalundborg) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hofmann, Søren Sørensen (-1655-), 1170 
Holbech, Niels Lauridsen (†1665), præst, But- 

terup og Tuse, 75, 80, 847 note 79 
Holbech, Niels Pedersen (-1602-), præst, Sode- 

rup, 291, 302 note 40 
Holberg, Ludvig (1684-1754), til Tersløsegård, 

forfatter, 419, 433, 1025, 1085, 2337

Danmarks Kirker, Holbæk amt 240



3498 NAVNEREGISTER

Holbæk, Rasmus Pedersen (1628-83), præst, Sdr.
Jernløse, 143, 145, 148, 150, 154, 155, 3431 

Holck, Andreas von (1767-1846), major, 3321 
Holck, Christen (†1641), rigsråd, 1581 note 77 
Holck (-o. 1870-), forstassistent, løjtnant, 2321 
note 15

Holgersen, Jens (1822-90), Egebjerg, 2319 
Hollænder, Hans - se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Holling, Asmus Fridrich - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Holm (-1827-), postmester, Nykøbing, 3387 
Holm (o. 1860), præst, Ubberup valgmenighed, 

1441
Holm, A. A. (-1759-), Hørby, 511 
Holm, A. W. (-1939-), Besser, 2732 
Holm, Adolf - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Holm, Andreas - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Anna Catrine (*1696), 1009 
Holm, Berthel (o. 1800), præst, Hørby, 514 
Holm, Bodil, f. Hermansen (1740-1804), 514 
Holm, Christen Pedersen (-1747-), 2273 note 7 
Holm, Clemen (-1917-), 2788 
Holm, Dorte Petersdatter (-1721-), 1209 
Holm, H. G. F. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Holm, Hans J. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Henrik Hansen (1678-1745), kancelliråd, 

842, 843
Holm, Henrik Schrader - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Holm, I. (Jens) - se under Guldsmede (Køben
havn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, Ingeborg Maria (*1696), 1009 
Holm, J. (-1893-), præst, Tølløse, 234 
Holm, J. - se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Jacob Ludvig Ferdinand (1810-69), 

præst, Odden, 2114 
Holm, Jacob Nielsen (-1666-), 1009 
Holm, Johan Georg Christian - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Holm, Jørgen Jensen (-1695-), 2741 
Holm, Karen Hansdatter (1688-1751), 3218, 

3219, 3258, 3282 note 491 
Holm, Laurids Thomassen - se under Guld

smede (Ålborg) i Kunstner- og håndværker
register

Holm, Mariane (-1829-31-), 2222, 2237 note 14, 
2240 note 73, 2265 

Holm, Niels Jørgensen (*1719), 2744 
Holm, P. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Holm, P. K. (-1939-), Besser, 2732 
Holm, Peder Jacobsen (*1666), præst, Ruds 

Vedby, 992, 1005, 1008, 1009 
Holm, Richard Tankred (-1955-), organist, Ål

borg, 887
Holmblad, E. F. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Holst, Hans - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Holst, Johan Frederik (1802-68), præst, Mag

leby, 1489
Holst, Kirsten, f. Ostermann (1811-69), 1489 
Holst, madam (†senest 1850), 2929 
Holst, Mogens Mogensen (1669-1717), skovri

der, Dragsholm, 2304, 2318 
Holst, Niels Christian (†1797), bager, Kalund

borg, 3317
Holst, Peter (1776-1832), præst, Kalundborg,

3320, 3449
Holst, S. - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Holstein (-1860-80-), kaptajn, 3413 note 150 
Holstein, Anna Augusta Sophia Catharina 

Louisa von, f. Grünstadt (1722-64), 1427, 
1434, 1438 note 76 

Holstein, Conrad v. (-1764-), oberstløjtnant, 
1423, 1427

Holstein, Henning Christoffer von (1779-1811), 
kammerherre, 2928 

Holstein, Johan Ludvig (-1731-57-), greve, til 
Ledreborg, stiftamtmand, 453, 458, 464,
2875, 2931 note 19 

Holsten, Regitze Charlotte Conradine Arminie 
(1831-96), 395
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Holsters, Karen (-1652-), 3186 
Holsøe, N. P. C. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Holtermann, Knud (-1780-87-), til Helsinge- 

gård, etatsråd, 1260, 1272, 1288 note 12 
Holthe, Roaldus Nicolai - se Nielsen, Roald 

(Holte)
Holtzendorff, Caroline Frederikke Lovise (1812- 

67), 300
Holtzendorff, D. M. A., f. Voigt(s?) (1786- 

1840), 300 
Holtzendorff, I. F. (1782-1830), 300 
Holtzmann, Friderich - se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Holtzmann, Johan Barthold - se under Klok

kestøbere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hoph, Zacharias Danielsen (1637-1729), læge, 

Samsø, 2690, 2703 
Hoppe, C. (-1872-73-), til Toftholm, 780, 797 
Hoppe, G. - se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hoppe, Louise M. G. F. (-1873-), 795 
Horn, Christian (-1725-), 2078 
Hornbech, C. (-1920-), præst, Fredericia, 1234 
Hornbech, C. B. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hornemann, Hans (†1680), Næstved, 2939 note 

256
Hornemann & Erslev - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Horsens, Lukas Jørgensen (-1654-), degn, Tra

nebjerg, 2600 
Horstmann (†1910), lærer, Drøsselbjerg, 1334 
Hoskier, Christian (-1859-71-), præst, 3118, 

3124
Hou, Axel - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hou-Jensen, Hans (1893-1940), anatom, 2454,

2455
Hov, Jens (1655-1715), provst, Lynge hrd., 661 
Hoved, Niels (Nicolai Capito) (-1528-), 1285 
Hoven, Anna Cornelia van den, f. Keupers 

(1759-1810), 2928 
Hoye, Jakob (-1515-), 3346 
Hoyer, I. - se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hude, Ditløff von der - se Heide, Ditlev ...

Huitfeldt, Arild (†1609), til Dragsholm, rigs- 
kansler, historiker, 583, 584, 2108, 2119, 2316, 
3388, 3413 note 133 

Huitfeldt, Harald - se Huitfeldt, Arild 
Huitfeldt, Henrik (†1652), 547 
Huitfeldt, Kirstine (o. 1570), 802 
Huitfeldt, Øllegård (-1650-), 240 
Hull, Marie, f. Lindegaard (1814-44), 2628 
Hullegaard, Hans Pedersen (†1690), 1208 
Hullegaard, Oluf Lauritsen (o. 1700), 319 
Hullegaard, Peder Olufsen (-1690-1758-), 1181, 

1203, 1208
Hunæus, A. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Husmann, Gisela (-1671-), 1287 
Husted, Gunnar Fabricius - se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hutfeldt, Mette Maria (-1702-), 1067 
Huus, Ove - se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hvalsøe, Hans (-1702-), præst, Værslev, 1347 
Hvid, Cathrine Nielsdatter (†1713), 3231, 3234,

3240
Hvid, Gertrud Marie Nielsdatter (†1731), Ka

lundborg, 3172, 3231, 3232, 3234, 3240 
Hvid, Iver (-1740-), 2926 
Hvid, Jens (-1454-), præst, Vallekilde, 2475 
Hvid, Niels Trudsen (o. 1635-98), rådmand, by

foged, Kalundborg, 3186, 3231, 3234, 3240 
Hvid, Trude Nielsen - se under Guldsmede 

(Kalundborg) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Hvide, Margrete, 1070 note 55 
Hvide, Stig Andersen (†1293), marsk, 2561 
Hvidemesteren - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hvidt, Mariane (-1871-), til Frihedslund, 953, 

1081
Hvidt, Waldemar (-1871-76-), til Frihedslund, 

953, 957 note 11, 1081 
Hviid (-1821-), toldbetjent, Kalundborg, 3112, 

3114
Hviid - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hviid, Christian (1717-93), godsforvalter,
804
Hviid, M. Thygesen, 2717 note 100 
Hvitfeldt - se Huitfeldt

240*
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Hyphoff (†1756), provst, Nykøbing, 3387, 
3388, 3407, 3414 note 153 
Hærning, August - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 
Høeberg, Mouritz Sørensen (†1763), rådmand, 

byfoged, Kalundborg, 1288 note 12, 3168,
3171, 3172, 3231, 3314, 3316, 3318, 3319 

Høfding, Birgitta Hansdatter (1646-1711), 237 
Høfding, Hans Andersen (-1646-), præst, Haar- 

slev, 237 
Høg, Else (-1594-), 705
Høg, Laurids Jensen (o. 1550?), Bjergsted, 1783 
Høg, Sophie (1589-1653), 382, 517, 521, 524 

note 62
Høg, Styge (Stygge) (-1589-), til Vang, 521 
Höhne - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Høisgaard, Lambertus (1742-83), feltskærer, 

købmand, Kalundborg, 3317 
Højer, Lyder - se Høyer, Lyder 
Høm, Paul - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høne, Johannes (o. 1300), prior, Antvorskov, 

1609, 1630, 1634 note 1 
Hørdum, P. H. (†o. 1696), 1605 
Hørning, Hans (-1707-24-), præst, Bregninge,

1764
Høst, Johanne Marie (1742-65), 3242 
Høst, Julie Anna (1737-1802), 3222, 3242 
Høy, Arendal - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Høy, Hans - se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høy, Jens Nielsen (1770-1857), lærer, 3321 
Høy, Maren, f. Nielsdatter Holm (1767-1847), 

3321
Høyberg, Mogens Pedersen - se under Sned

kere og billedskærere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Høyen, N. L. (1798-1870), kunsthistoriker, 669 
note 115, 717-23, 726, 728 note 25 og 30, 728 
note 38, 796, 1426, 1446, 1467, 1518, 1540, 
1554, 1555, 1825, 1880, 2470, 2853, 2956, 
3045, 3047, 3077, 3078, 3080, 3081, 3082, 
3100, 3119, 3120, 3121, 3127, 3128, 3132 

Høyer, A. - se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Høyer, C. F. - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Høyer, Cornelius - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Høyer, Jacob (-1743-), 2363 
Høyer, Lyder (†1757), degn, historisk-topogra- 

fisk forfatter, Grevinge, 2326, 2338, 2342,
2344, 2347, 2348, 2350, 2354, 2355, 2356, 
2358, 2359, 2360, 2362, 2363 

Høyer, Maren (-1740-), 298 
Høylemand, Jacob Christensen - se under 

Snedkere og billedskærere i Kunstner- og 
håndværkerregister

I (o. 1875?), Svinninge, 722 
I A (-1724-), Fårevejle, 2433 
I A (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
I A G (-1632-), Tranebjerg, 2594 
I B - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
I D (o. 1650), Onsbjerg, 2708 
I D S (-1654-), Jyderup, 749 
I F(H?) (-1727-), Tveje Merløse, 2994 
I H, Kalundborg, 3192 
I H S (o. 1575), Grevinge, 2354 
I H S (-1620-), Kolby, 2649 
I H S (-1679-), Undløse, 386 
I H S (†o. 1656), Skamstrup, (g.m. K L D), 842
I I D (-1728-), Nordby, 2781
I I H L (-1814-), Besser, 2741
I I S, kirkeværge, Hørve, 2547
I I S (†o. 1755), Kolby, (g.m. M P D), 2663
I K (-1595-1606-), Nordby, 2779
I K (o. 1630), Årby, 1484
I K F, Kundby, 658
I L S (-1621-), Rørby, 1524
I L S L I B S (-1694-), Egebjerg, 2310
I M (-1584-), kirkeværge, Nr. Asmindrup, 2269
I M C P C, (-1590-), Tranebjerg, 2612
I M D (-1700-), Nordby, 2779
I M H (-1905-), Nordby, 2798 note 91
I M M I (-1571-), Egebjerg, 2312
I M S (-1635?-), Kolby, 2656
I N (-1586-), kirkeværge, Stenlille, 463
I N (-1810-), Egebjerg, 2312
I N (o. 1625), Udby, 481
I N, Skamstrup, 838
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INK (-1607-), Asnæs, 2402 
I N M (-1836-), Orø, (g.m. Mylenstedt), 879 
I N S (-1679-), kirkeværge, Nr. Jernløse, 101 
I N S (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
I O D (-1691-), Nordby, 2774 
I O K W  (-1627-), kirkeværge(?), Røsnæs, 1365 
I O S (-1663-), Undløse, 386 
I P - se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
I P B (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
I P I, Årby, 1474
I P L P (-1602-), kirkeværge, Soderup, 291 
I S (-1709-), Nordby, 2780 
I S (o. 1650), Sdr. Asmindrup, 192 
I S - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
I S H (o. 1690), Stigs Bjergby, 761 
I S (-1731-), Nordby, 2781 
I T (-1716-), Soderup, 292 
I T M, Udby, 479 
I W (o. 1735), Søstrup, 174
I..., Poul (-1849-), Merløse, 3005
I... S..., Maren (-1652-), Soderup, 291 
Ib (†1507), præst, Sdr. Asmindrup, 198 
Ibsdatter, Karen (-1657-), St. Tåstrup, 340 
Ibsdatter, Karen (o. 1700), Kalundborg, 3315 
Ibsdatter, Mette (-1706-), Nykøbing, 3385 
Ibsdatter, Sophie (-1691-), Ruds Vedby, 1007 
Ibsen, Anders (-1649-), kirkeværge, Kielstrup,

2235
Ibsen, Chatharina Hedewig (†1728), Østrup- 

gård, 1488
Ibsen, Erik (†1653), kirkeværge, Årby, 1489 
Ibsen, Ib (1801-62), anatom, 2454 
Ibsen, Jens - se Jens Ibsen 
Ibsen, Jeppe (-1676-), kirkeværge, Sdr. Jernløse, 

148, 158 note 45 
Ibsen, Oluf-se Jepsen, Oluf 
Ibsen, Søren (-1606-), kirkeværge, Vollerup, 

1394
Ibsen, Tarcel (-1630-), kirkeværge, Drøssel

bjerg, 1325
Ifversen, Jul. (-1900-27-), præst, Alleshave, 1772 
Ingeborg (†1267), (datter af Esbern Snare), 

adelsfrue, 3013, 3020, 3099, 3100 
Ingegerd af Regenstein (-1237-), (datter af Jacob 

Sunesen), 3327

Ingemann, Lucie Marie, f. Mandix - se under 
Malere i Kunstner- og håndværkerregister 

Ingemann, Severin Laurits (†1813), præst, 1489 
Inger Hansdatter (†1591), Onsbjerg, 2712 
Ingvar Nielsen (-1550-), Tersløse, 445 
Ingvardsen, Hans - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Innocens VI, pave 1352-62, 3327, 3341 
Ipsen, Lauritz - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Ipsen, Peder (o. 1600), Undløse, 384 
Ipsen, Søren (-1701-), kirkeværge, Grevinge, 

2363
Isbrand, Carl Otto - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Isbrand, Johan - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Ivarsdatter, Lisbeth (*o. 1700), Kalundborg, 

3235, 3238, 3316 
Ivel, N. (-1771-), Jyderup, 751 
Iver - se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Iversdatter, Elline, Vallekilde, 2488 
Iversdatter, Else (-1696-), Sejerø(?), 2010 
Iversen, H. P. - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Iversen, Kræsten - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Iversen, Laurits (†1629), præst, Holbæk, 2889 
Iversen, Rasmus (-1634-80-), provst, Ars hrd., 

1602, 1606 note 43, 1650 
Iwersen, Niels - se Niels Iwersen

J H (-1605-), Grevinge, 2358 
J H P (-1870-71-), St. Fuglede, 1634 note 28 
J H S, Ll. Fuglede, 1645 
J L B (-1874-), Fårevejle, 2458 note 57 
J S S (-1704-), Nordby, 2779 
J O (-1605-), Grevinge, 2358 
Jacob (†1307), præst, Ubby, 1575 
Jacob - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jacob VI (-1589-), konge af Skotland, 652 
Jacob af Gardar (-1421-), biskop, 357 
Jacob Sunesen (†1246), 1579 note 30, 3327 
Jacobi, H. A. (-1843-), 933 
Jacobsdatter, Anne (†1753), Tranebjerg, 2609
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Jacobsdatter, Anne - se også Anne Jacobsdatter 
Jacobsdatter, Gertrud (-1697-), Tranebjerg, 2602 
Jacobsdatter, Maren (o. 1640), Tølløse, 236 
Jacobsdatter, Maren (o. 1700), Kirke Eskilstrup, 

319
Jacobsen, Ane (1811-53), Grevinge, 2364 
Jacobsen, Anna Gabriele Hansen, f. Rohde 

(†1891), 2927 
Jacobsen, Asbjørn - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Augustinus - se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Christen (†1850), tjenestekarl, Bød- 

strupgård, 1332 
Jacobsen Christen - se Christen Jacobsen 
Jacobsen, Christian Frederik (1755-1833), præst, 

Stigs Bjergby, 768 
Jacobsen, David - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jacobsen, F. V. S. (†1870), provst, Samsø, 2749, 

2756
Jacobsen, Friderica Lovise (1738-95), 3253 
Jacobsen, Hans (†1850), Gierslev, 1145 
Jacobsen, Hans (-1675-), Hørby, 499 
Jacobsen, Hendrik (-1872-), isenkræmmer, Kø

benhavn, 3186 
Jacobsen, J. C. (1811-87), brygger, mæcen, 3117 
Jacobsen, Jens (†1695), til Vedbygård, ridefoged,

1007
Jacobsen, Jens (-1642-), foged, til Søllemarks- 

gård, 2616 note 93 
Jacobsen, Jens - se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jacobsen, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Jens Paul - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Johannes - se Johannes Jacobsen 
Jacobsen, Karl - se Karl Jacobsen 
Jacobsen, L. P. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Lars Christian (-1855-56-), gårdmand, 

Jerslev, 1644 
Jacobsen, Laurits (1658-1718), præst, Tersløse,

445
Jacobsen, Lauritz - se under Tømrere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister

Jacobsen, Niels Hansen - se under Sten- og bil
ledhuggere i Kunstner- og håndværkerreg. 

Jacobsen, Ole - se under Garvere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jacobsen, Peder (†1678), kirkeværge, Kalund
borg, 3230, 3242 

Jacobsen, Søren - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Jacobsen, Søren - se under Tømrere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Jacobsen, Søren - se også Søren Jacobsen 
Jagenreuter, Johan - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Jakob Erlandsen (†1274), biskop, Roskilde, 2948 
Jakob Povlsen (-1336-), dekan, Roskilde,
2948
Jakob Willumsen (†1592), borgmester, Holbæk, 

2879, 2893, 2894, 2896, 2919 
Jakobsdatter, Anne, Tranebjerg, 2610 
Jakobsen, Baltzer - se Baltzer Jakobsen 
Jakobsen, Hans Jacob Villu - se Hans Jacob Villu 

Jakobsen
Jakobsen, Jørgen (-1572-1615), præst, Kalund

borg, 1668
Janeke, Jochim - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Janssen, Luplau - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Japetus (Jeppe) (-1537-), præst, Undløse, 388 
Jarlen af Bothwell - se Hepburn, James 
Jeger, Claus (o. 1600), professor, 2108 
Jens (-1462-), præst, Onsbjerg, 2682, 2714 note 

43
Jens (o. 1520?), præst, Hagested, 541 
Jens - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jens - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jens - se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Jens - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jens Benssøn (-1484-), præst, Grevinge, 2325 
Jens Beyntsen (-1442-), præst, Grevinge, 2325 
Jens Ebbes (-1462-), kirkeværge, Onsbjerg, 

2682, 2714 note 43 
Jens Ibsen (-1531-), præst, Nordby, 2767, 2783
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Jens Iversen Lange (†1482), biskop, Århus, 
2642, 2681, 2714 note 41, 2727 

Jens Jespersen (†1582), Raklev, 1399, 1400 
Jens Mortensen (-1549-), præst, Holbæk, 2889 
Jens Nielsen (-1591-93-), kirkeværge, Egebjerg 

og Bregninge, 1760, 2310 
Jens Olsen (-1457-), præst, Grevinge, 2325 
Jens Pedersen (-1364-), væbner, Svinninge, 395 

note 4
Jens Pedersen (-1591-), sogneherre, Egebjerg, 

2310
Jens Poulsen - se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Jens Rasmussen (o. 1580), kirkeværge, Tuse, 614 
Jens Selversen (-1585-), Nykøbing, 2355 
Jens Svendsen (†1591), Kundby, 1487, 1495 note 

72
Jens Tommesen (-1573-80-), kirkeværge, Kund

by, 630, 636, 647, 3436 
Jensdatter, Anna (†1710), Kalundborg, 3214, 

3238
Jensdatter, Anna (*1742), Vastrup, 2710, 2746 
Jensdatter, Anna (1712-47), Kalundborg, 3314, 

3319
Jensdatter, Anne (†1650?), Ågerup, 272 
Jensdatter, Anne (†efter 1680), Kalundborg, 

3230, 3252
Jensdatter, Anne (-1638-70?-), Besser, 2742, 

2749, 3205, 3230 
Jensdatter, Anne (o. 1600?), provstinde, Ons

bjerg, 2712
Jensdatter, Anne Cathrine (†1734), Kalundborg, 

3222, 3282 note 494 
Jensdatter, Birgitte (†1690), 3252 
Jensdatter, Birgitte - se også Birgitte Jensdatter 
Jensdatter, Bodil (†o. 1835), Nordby, 2792 
Jensdatter, Citzil - se Citzil Jensdatter 
Jensdatter, Dorthe (†1685), Tranebjerg, 2609 
Jensdatter, Dorthe (1684-1755), Kolby, 2663 
Jensdatter, Dorthe (1781-1856), Kolby, 2664 
Jensdatter, Henrikke Dorthe (o. 1750?), Besser, 

2746
Jensdatter, Ingeborg (o. 1675?), Kalundborg, 

3230, 3283 note 517 
Jensdatter, Karen (†1740), Sdr. Asmindrup, 196 
Jensdatter, Karen (†1777?), Holbæk, 2870, 2875, 

2889

Jensdatter, Karen (†o. 1680?), Vastrup, 2698, 
2699

Jensdatter, Katrine (1726-1801), Tranebjerg,
2610

Jensdatter, Lytze (-1626-), Særslev, 1702 
Jensdatter, Maren (†1633), Soderup, 299 
Jensdatter, Maren (†1677), Fårevejle, 2448, 2452 
Jensdatter, Maren (†1794), Nordby, 2786, 2798 

note 83
Jensdatter, Maren (1725-71), Ørby, 2610 
Jensdatter, Margrete (-1727-), Onsbjerg, 2712 
Jensdatter, Margrethe (-1787-), Permelille, 2661 
Jensdatter, Mette (1771-1836), Nordby, 2798 

note 83
Jensdatter, Mette (o. 1650), Hjembæk, 709 note 

72
Jensdatter, Sitzel (-1636-), Tranebjerg, 2606 
Jensdatter, Sophie (†1638), Soderup, 299 
Jensen (-1943-), inspektør, Livø, 2234 
Jensen - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Albert (-1924-), fisker, Kildehusene, 

2272
Jensen, Albert - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Albreth (1735-1806), forpagter, Årby,
1489

Jensen, Anders (†1680), Kalundborg, 3252 
Jensen, Anders (1666-1731), Reerslev, 976 
Jensen, Anders (o. 1755), præst, Solbjerg, 1079 
Jensen, Anders - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Anders - se også Kalundborg, Anders 

Jensen
Jensen, Ane Marie (†o. 1850), Rye, 3442 
Jensen, Ane Marie (o. 1900), Asnæs Lamme

fjord, 2406
Jensen, Anna Margrethe, f. Reingaard (1780- 

1835), 301
Jensen, Berthel (1584-1662), præst, Tranebjerg,

2606
Jensen, Carl (†1973), godsforvalter, Dragsholm, 

2468
Jensen, Christen (-1670-), kirkeværge, Sdr. 

Jernløse, 158 note 36
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Jensen, Christen - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, Christen - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, Christen - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, Christen - se under Tømrere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Jensen, Christian (1841-64), Østrup, 391 
Jensen, Christoffer - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Jensen, Christopher (†1604), præst, Kirke Hel
singe, 1285

Jensen, Claus (o. 1630), præst, Nr. Jernløse, 105 
Jensen, Clemens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Einar V. - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Fr. - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Hans (-1600-24-), præst, Kirke Helsinge 

og Særslev, 1268, 1704, 1713 note 53 
Jensen, Hans (1840-64), Ulvig, 391 
Jensen, Hans - se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Jensen, Hans - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Hans - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Hans Peter Oluf (-1919-), Knabstrup, 

798
Jensen, Hans V. - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Henning - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Henning (1776-1859), konsistorialråd, 

præst, Soderup og Kirke Eskilstrup, 301 
Jensen, Henrik - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Holger - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, I. - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, J.J. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, J. L. Wilhelm (1829-34), Sæby, 934

Jensen, Jacob (-1621-), præst, Fårevejle, 2457 
note 6

Jensen, Jacob (†1732), rådmand, Holbæk, 2890 
Jensen, Jens (-1651-), København, 945 
Jensen, Jens (-1652-), Tranebjerg, 2606 
Jensen, Jens (-1740-), København, 3373 
Jensen, Jens (-1850-), Jorløse, 1992 
Jensen, Jens (†o. 1677), borgmester, Kalund

borg, 3157, 3203, 3230, 3252, 3283 note 514 
Jensen, Jens (†o. 1700), Tranebjerg, 2609 
Jensen, Jens (†o. 1700), Kolby, 2663, 2670 note

90
Jensen, Jens (†o. 1681), kirkeværge, Kalund

borg, 3258, 3314, 3318 
Jensen, Jens (1835-61), husmand, Soderup, 301 
Jensen, Jens (1837-1864), Undløse, 391 
Jensen, Jens - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Jens - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Jens Christian (-1907-), fisker, Holbæk, 

2444
Jensen, Jens Snedker (-1850-), gårdejer, Stavns, 

2708, 2717 note 114 
Jensen, Jeppe - se Jeppe Jensen 
Jensen, Johan Birkerod (-1711-), rektor, Køben

havn, 2337
Jensen, Johanne Petrine (1838-44), Sæby, 934 
Jensen, Johannes - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Jonn - se Jonn Jensen 
Jensen, Jørgen (1647-1711), Stavns, 2684, 2694, 

2700, 2701, 2708, 2712, 2717 note 115 
Jensen, Jørgen - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Kaj Louis - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Karen (-1864-), Østrup, 391 
Jensen, Knud - se under Garvere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Lars - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Lars - se også Lars Jensen 
Jensen, Laurids - se under Skræddere og para- 

mentmagere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Jensen, Lauritz - se Lauritz Jensen 
Jensen, Mads (-1635-), kirkeværge, Asnæs, 2391
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Jensen, Mads - se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jensen, Melchior - se Melchior Jensen 
Jensen, Michel (1691-1764), Permelille, 2664 
Jensen, Morten - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Nancy (-1973-), Dragsholm, 2468 
Jensen, N. P. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Niels (1780-1834), præst, Anholt og 

Grevinge, 2364 
Jensen, Niels (†o. 1800?), vejmand, Uglerup, 

522
Jensen, Niels - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Niels - se også Niels Jensen 
Jensen, O. - se under Sadelmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Ole (1804-49), lærer, kirkesanger, Sæby,

934
Jensen, Ole (1825-49), Undløse, 390 
Jensen, Oluf (-1618-), Holbæk, 2361 
Jensen, Otto - se under Arkitekter (Have- og 

landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Jensen, P. Meyer (-1950-), lærer, 137 
Jensen, Peder (-1642-65-), rådmand, Holbæk, 

2893, 2920
Jensen, Peder (-1657-), kirkeværge, Reerslev, 

975
Jensen, Peder (-1926-), fisker, Bildsø Strand, 

1109
Jensen, Peder (†1851), til Gundestrup, sognefo

ged, Grevinge, 2364 
Jensen, Peder (1583-1649), borgmester, Holbæk, 

2893, 2898, 2919 
Jensen, Peder (1678-1757), forpagter, Søgård, 

196
Jensen, Peder - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Peder Alfred (†1885), Soderup, 301 
Jensen, Rasmus - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, S. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, S. P. (-1926-), købmand, Kalundborg, 

3139

Jensen, Sofus (-1957-), Nykøbing, 3407 
Jensen, Svend (-1623-), kirkeværge, Grevinge,

2369 note 113 
Jensen, Søren (†1673), præst, Røsnæs, 1373 note 

65, 1535 note 61 
Jensen, Søren (†1775), Nordby, 2707 
Jensen, Søren (†1849), Reersø, 1284 
Jensen, Søren - se også Søren Jensen 
Jensen, Tejlman - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Thomas (1643-99), borgmester, Kalund

borg, 1376, 1390, 3025, 3184, 3196, 3198, 3232 
Jensen-Klint, P. V. - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen & Thomsen - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensson, Tonnes (1647-1716), Brundby, 2609 
Jep Andersen (-1483-99-), præst, Rørby, 3024 
Jep Laurenssen (-1496-), præst, Reerslev, 959 
Jep Rasmus Nielsen (-1575-91-), kirkeværge, 

Kvanløse, 122, 123, 124 
Jep Sørensen (-1575-), kirkeværge, Hørve, 2537 
Jeppe Jensen (1570’erne), kirkeværge, Drøssel

bjerg, 1327
Jepsen, Morten - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jepsen (Ibsen), Oluf (-1540-), præst, Undløse, 

388
Jeremias - se under Guldsmede (Kalundborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jerichau, J. A. - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jerndorff, August - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jesper - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jespersdatter, Anna - se Anna Jespersdatter 
Jespersdatter, Karen (†1656), Kalundborg, 1489 
Jespersen, Anne (1747-1807), Kalundborg, 3243 
Jespersen, Jens - se Jens Jespersen 
Jespersen, Laurits (†1662), præst, Holbæk, 2889 
Jespersen, Niels (-1651-), kirkeværge, Kirke 

Helsinge, 1283 
Jespersen, Niels - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jespersen, Ole (Oluf) (†o. 1602?), rådmand, Ka

lundborg, 3223, 3314, 3318, 3324 note 57
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Jespersen, Peter - se under Tømrere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Jespersen, Sivart - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Jespersen, Søren (†1704), handelsmand, Kalund
borg, 1253, 3306, 3315 
Jessen (-1921-), lokomotivfører, Kalundborg,
3187

Jessen, Erling - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jessen, H.Jens (-1739-), præst, Udby, 483 
Jessen, Jes - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jessen, Peter Krogh Bonsach - se under Arki

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Jobsdatter, Anne (o. 1675?), Hørve, 2507 
Jochum - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jochumsen, Christer - se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jochumsen, Hans (-1720-), Samsø, 2659 
Joensen, Torbjørn - se under Tømrere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Johan contrafeyer - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Johanne Hansdatter (†1578/79?), Holbæk, 2896, 

2919
Johanne Henriksdatter (†o. 1583?), Holbæk, 

2919
Johannes Berthelsen (†o. 1600), Føllenslev, 1677 
Johannes Christierni - se Hans Christensen 
Johannes Jacobsen (-1519-), præst, Nordby, 

2783
Johannes Nicolai - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johannes Pauli - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johannsen, Hugo (*1942), kunsthistoriker, 

3048, 3049
Johansen, Boy - se under Guldsmede (ikke 
stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerreg. 

Johansen, E. (-1759-76-), organist, Holbæk,
2887, 2938 note 224 

Johansen, H. L. - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Johansen, Johs. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Johansen, Martin - se Martin Johansen 
Jon (-1579-90-), kirkeværge, Sæby, 919, 925, 

926
Jonas, Lise - se under Keramikere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jonasdatter, Abigael Maria (†1751?), Onsbjerg, 

2712
Jonasen, Gunder (†1791), Tersløse, 449 
Jonn Jensen (-1580-), Nykøbing, 2355 
Jonsdatter, Maren (1578-1663), Skellebjerg, 1042 
Jonsen (Joensen, Johnsen), Niels - se under 

Guldsmede (København) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jonsen (Joensen, Johnsen), Christopher - se un
der Guldsmede (København) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jort, Aans (Hans?) Christophersen - se Chri
stoffersen, Hans 

Jost - se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Juel, Axel (-1652-), til Volstrup og Selchausdal, 
945

Juel, Erik Hansen (-1623-), præst, Bregninge, 
1760

Juel, Gregers (1667-1731), til Eriksholm og 
Åstrup, generalløjtnant, 277, 282, 294, 303 
note 55

Juel, Herman (1548-1607), til Åbjerg og Alsted, 
lensmand på Dragsholm, 1828, 2467, 3389, 
3413 note 133 

Juel, Jens (1631-1700), baron, 755, 773 
Juel, Maren (Marinne) (-1577-1643-), til Ref- 

strup, 3385, 3389 
Juel, Margareta (-1665-), til Birkholm, 79 
Juel, Mette Marie - se Juul, Martha Maria 
Juel, Niels (1629-97), admiral, 199 note 6, 265, 

275 note 41
Juel, Niels (-1716-), materialforvalter, Køben

havn, 745 
Juel, Peder (-1646-), Svinninge, 2272 
Juel, Peder (1707-79), til Eriksholm og Holbæk- 

gård, kammerherre, 199 note 6, 272, 2954 
Juel, Vibeke (-1725-), 282 
Juel-Vind (slægt), 3389 
Junge, Anna Margrethe (-1709-), 1287 
Junge, Else (-1758-), 298
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Junge, Emanuel (o. 1709), kommerceråd, 1287 
Junge, Maren (†1781), 298 
Junge, Martin (1714-58), degn, Soderup og 

Kirke Eskilstrup, 298 
Just - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Juul, Anne (†1583), 3228 
Juul, Chrestendse (†1584), 3228 
Juul, Erik (†1583), 3228
Juul, Herman (-1581-87-), til Åbjerg, høveds

mand på Kalundborg slot, 3228 
Juul, Kristine (†1629), til Søgård, 197 
Juul, Malte (-1633-34-), til Gjessinggård, 85, 92,

102
Juul, Maren (†1689), 499, 500, 523 note 30 
Juul, Marta (Mette) Maria (1657-1742), 1067, 

1151
Juul, Mette - se Juul, Marta Maria 
Juul, Ove (1615-86), gehejmeråd, 1062, 1067 
Juul, Tønne (-1654-), til Søgård, 192 
Jyde, Søren Michelsen (-1609-38-), præst, 

Sejerø, 2024 
Jyderup, Oluf Madsen (o. 1666), provst, Skip- 

pinge hrd., 1891, 1894 
Jæger, A. F. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen (-1578-), præst, Viskinge, 1889 
Jørgen - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jørgen - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jørgen - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgen Madsen (-1552-), kirkeværge, Kundby, 

650, 651
Jørgen Mikkelsen (-1523-25-), til Søllemarks- 

gård, foged, 2561 
Jørgen Pedersen (-1546-), Tranebjerg, 2613 note

4
Jørgensdatter, Ane Mette (1781-1842), Besser, 

2748
Jørgensdatter, Anne (-1786-), Tranebjerg, 2611 
Jørgensdatter, Anne (1722-40), Besser, 2747 
Jørgensdatter, Elisabeth (-1706-), Grevinge, 

2356

Jørgensdatter, Elisabeth (†1613), Røsnæs, 1368 
Jørgensdatter, Karen (-1682-), Udby, 484 
Jørgensdatter, Kirsten (†1738), Kalundborg,

3315
Jørgensdatter, Kirsten (Kirstine) (1636-70), 

Kolby, 2661, 2804, 2806 note 2 
Jørgensdatter, Kirsten (o. 1700), Tranebjerg, 

2609
Jørgensdatter, Lena (†før 1600), Sæby, 931 
Jørgensdatter, Maren (-1680-), Kalundborg, 

3154
Jørgensdatter, Mathe(?) (†o.1786), Tranebjerg,

2611
Jørgensdatter, Mette (†1643), Grevinge, 2362, 

2363
Jørgensen - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Anders (-1670-81-), præst, Ruds 

Vedby og Reerslev, 1005 
Jørgensen, Anders (†1661), præst, Reerslev, 974 
Jørgensen, Ane Johanne, f. Rasmussen (1844- 

76), Sejerø, 2042 
Jørgensen, C. (†før 1854), kasketmager, Hol

bæk, 2929
Jørgensen, C. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Carl - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Christ. (-1600-), kirkeværge(?), 

Ugerløse, 354 
Jørgensen, Christen - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Emil (-1923-), Søndersted(?), 409 
Jørgensen, Emil - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Frants (†1610), præst, Undløse, 388 
Jørgensen, Hans (-1635-), ridefoged, Drags

holm, 2390, 2391 
Jørgensen, Hans (-1643-), Holmstrup, 1841 
Jørgensen, Hans (-1702-), klokker, Raklev, 3032 
Jørgensen, Hans (†1822), gårdmand, Kvanløse, 

124
Jørgensen, Hans - se under Guldsmede (Ka

lundborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, I. - se under Snedkere og billed-
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skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, I. W. F. - se under Malere i Kunst
ner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Inger Marie - se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Jørgensen, Jens (-1657-), handelsmand, Kalund
borg, 3310

Jørgensen, Johanne (-1750-), til Svanholm, 877, 
882

Jørgensen, Johannes (-1986-), kirkeværge, 
Sejerø, 2030 

Jørgensen, Jørgen (o. 1765), Permelille, 2664 
Jørgensen, Jørgen (1767-1827), købmand, Ka

lundborg, 3228 
Jørgensen, Laurids - se under Skræddere og pa- 

ramentmagere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Jørgensen, Lauritz (†før 1647), Sæby, 932 
Jørgensen, Lorentz - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Jørgensen, Lukas (-1654-), degn, Tranebjerg, 

2600
Jørgensen, Maren, f. Jensdatter (1827-79), Tøl

løse, 242
Jørgensen, Morten (1638-81), provst, Samsø,
2745

Jørgensen, Niels (†1660), borgmester, Kalund
borg, 3168, 3200, 3281 note 445 

Jørgensen, Niels (-1671-), Holbæk, 317 
Jørgensen, Niels (-1750-), til Svanholm, 877, 

882
Jørgensen, Niels - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Niels Wilhelm - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Jørgensen, Nikolaj (Nils) - se under Klokkestø
bere i Kunstner- og håndværkerregister 

Jørgensen, O. Bruun (-1971-), præst, Undløse, 
396 note 26

Jørgensen, Ole (†1658), rådmand, Kalundborg, 
3200

Jørgensen, P. (-1945-), forpagter, Tjørnemark- 
gård, 1397

Jørgensen, P. (o. 1850), gårdejer, Ulstrup, 1236 
Jørgensen, P. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Rasmus (-1702-), rådmand, Slagelse,

1288 note 11
Jørgensen, Sophie f. Sørensen (1819-52), Bak- 

kendrup, 1236 
Jørgensen, Søren (-1787-), Brundby, 2608, 2609 
Jørgensen, Wilhelm Nathaniel (1846-58), Finde- 

rup, 1177

K B (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K C N, København - se under Guldsmede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
K H (-1587-), St. Tåstrup, 338 
K H (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K I (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K J D H (-1722-), Nordby, 2779 
K K (-1849-), Tveje Merløse, 3005 
K K (-1953-), Grevinge, 2347 
K K (o. 1550), Bjergsted(?), 1783 
K L D (†o. 1656), Skamstrup, (g.m. I H S), 842 
K L D (-1646-), Årby, (g.m. Mads Mauritsen),

1488
K M (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
K M D (-1708-), Nordby, 2779 
K N (-1652-), Nordby, 2781 
K O (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
K O (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K O H, København - se under Guldsmede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
K P (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K P D (-1748-), Nordby, 2781 
K P S (-1896-), Svallerup, 1604 
K R (-1708-), Nordby, 2781 
K R (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
K R D (-1748-), Nordby, 2781 
K R S (-1709-), Nordby, 2780 
Kall, Johan Christian, professor, 916 
Kalteisen, Henrik - Henrik Kalteisen 
Kalundborg, Anders Jensen (-1608-56-), provst, 

Skippinge hrd., 1700, 1940, 1942, 1956, 2024, 
2539

Kalundborg, Mourits Jensen (†o. 1651), præst, 
Kolby, 2665, 2670 note 98 

Kalv, Cecilie (†1318), 561 
Kalv, Jens (†senest 1304), marsk, 561 
Karen Niels guldsmeds (-1614-), Kalundborg, 

3154
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Karen Nielsdatter (†1555), Føllenslev, 1680 
Karen Rasmusdatter (-1582-), Rørby, 1528 
Karen Sørensdatter (†1579), provstinde, Ons

bjerg, 2705, 2706, 2712, 2744 
Karl Jacobsen (-1580-), præst(?), Sæby, 926 
Karsten, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Kaspersen, Laurits (1602-62), Holbæk, 2919 
Kastens, Lambert Daniel - se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Kastrup, Andreas (-1909-27-), præst, Ørslev, 

1059
Katarina Laurentsdatter (o. 1550), Raklev, 1398 
Kavemann, Mikael - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Kegge, Olaf Henriksen - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Kegge, Oluf- se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Kejser (†1739), kommerceråd, Holbæk, 2926 
Kellinghusen, Anna Catarina (-1736-), 2102 
Kellinghusen, Peter (-1736-), Odden, 2087, 2102 
Kemmer, Hans - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Kemmer, Hans - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kieldberg, A. H. (1777-1848), præst, Havre

bjerg, 1110
Kieldsen, P. - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kielsen, Thomas - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kirchhof, Morten Christen - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Kirsten (Kirstine) Hemmingsdatter (-1588-), 
Søndersted, 412 

Kirt, Jakob (-1400-), 3017 
Kirt, Palle (-1400-), 3017 
Kiær, Erich (o. 1750), provst, Samsø, 2662 
Kiær, Hans Herman (1770-99), købmand, Ka

lundborg, 3242, 3243 
Kiær, Jens Hansen (1742-1805), købmand, Ka

lundborg, 3218, 3242, 3243 
Kiærgaard, Niels Christian (1693-1726), 2362 
Kiølsing, Anna Cathrine (1712-67), 3316 
Kiølsing, Hans (†1724), 3315

Kiølsing, Peder Sørensen (†1727), 3315, 3324 
note 63 

Kjeldahl, P. (-1836-), 887 
Kjeldsdatter, Margrethe (-1681-), Mørkøv, 803, 

804
Kjeldsen, Peder - se Peder Kjeldsen 
Kjeldsen, Rasmus Jørgen - se under Skræddere 

og paramentmagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Kjær, Michel (-1711-12-), ridefoged, Frydendal, 
839

Kjølstrup, Jacob Nicolaj Wilhelm - se under 
Guldsmede (Hjørring) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Klein, August - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Klein, Ludvig Ferdinand (1789-1850), kaptajn
løjtnant, oldermand, Kalundborg, 3321 

Klein, Vilhelm - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Kleist, Frederica Louisa von (1747-1814), grev
inde af Danneskiold-Samsøe, 2742, 2753 note
91

Klemmensen, Christen (1702-69), Nordby, 
2781, 2797 note 67 

Klevenfeld (-1857-), kontorchef, 2348 
Klinge (-1738-), til Bonderup, justitsråd, 112 
Klingenberg, Charlotte Louise von (1697-98),
 448
Klingenberg, Edel Elisabeth von (†1686), 448 
Klingenberg, Edel Maria von (1694-95), 448 
Klingenberg, Poul Christoffer von (1701-20), 

448
Klingenberg, Poul von (†o. 1723), konferensråd, 

Niløse, 424, 428, 441, 449 
Klingenberg, Poul von (1689-91), 448 
Klitgaard, Jens Jensen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Klocher, Hans (-1701-), 3143 
Klothacken, Hironimus (-1683-98-), til Sonne- 

rupgård, kammerråd, 2243, 2273 note 6 
Kløn, Hans Nicolai - se under Guldsmede (Ka

lundborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Knie, Søren Madsen - se under Guldsmede 

(Kalundborg) i Kunstner- og håndværkerre
gister
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Knob, Berete, 669 note 97 
Knob, Laurids, 653 
Knopf, Daniel (†1625), kannik, 2876 
Knoph, Agneta Hansdatter (†1727), 1287 
Knoph, Hans Pedersen (-1683-), præst, Breg- 

ninge, 1762
Knub, Peder Jensen (†1638), Vindekilde, 2506 
Knud - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Knud Boesen, (-1549-), præst, Undløse, 388 
Knud Hansen (†1586), Onsbjerg, 2712 
Knud Olufsen (-1533-), præst, Hallenslev, 956 

note 4, 957 note 5 
Knudesen, Peder (-1783-), Besser, 2744 
Knudsdatter, Karen (†1766), Kalundborg, 3317 
Knudsdatter, Karen (-1639-), Besser, 2744 
Knudsdatter, Metilla (-1610-), Bakkendrup, 

1232
Knudsen, Christen (o. 1590-1639), ridefoged, 

Torbenfeldgård, 802 
Knudsen, Clement (†1761), Kalundborg, 3317,

3318
Knudsen, Hans (†1603), provst, Samsø, 2705,

2706, 2712 
Knudsen, Jens (*1752), Besser, 2744 
Knudsen, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, Johannes (-1561-96-), præst, Nordby,

2669 note 66 
Knudsen, Laurits (†1624), præst, Holbæk, 2889 
Knudsen, Niels (†1641), dommer, Sæby, 932 
Knudsen, Ole (o. 1640?), degn, Kolby, 2656 
Knudsen, Oluf - se Oluf Knudsen 
Knudsen, Peder - se Peder Knudsen 
Knuth, Anne (1710-80), 3241, 3242 
Knuth, Else Johansdatter (1710-97), 3237, 3242, 

3318, 3319
Knuth, Frederik (1760-1818), greve, til Merløse- 

gård og Bonderup m.fl., 321 
Knuth, Joachim Sigismund Ditlev (-1871-84-), 

greve, 2878, 3425 
Knuth, Johan (†1742), rådmand, Kalundborg,

3172, 3230, 3233, 3241, 3242, 3319 
Koch, Carl (1860-1925), præst, Ubberup valg

menighed, 1215, 1441 
Koch, Jørgen Hansen - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Koch, Mogens - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Koch Valdemar - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Kock, Jacob (†før 1702), 3214, 3233 
Kock, Laurids Olufsen (1634-91), provst, Ars 

hrd., forfatter, 1368, 1373 note 64, 1535 note 
61, 3194

Kock, Oluf (Ole) Sørensen (o. 1590-1650), 
præst, Sdr. Asmindrup og Grandløse, 192, 
198, 214, 1373 note 64 

Koefoed, Caroline Marie (†senest 1854), 2929 
Koefoed, F. (-1854-55-), møller, Holbæk, 2929 
Koefoed, H. P. (-1809-), kaptajn, 201 
Koefoed, Marie (-1818-23-), til Åstrup, 210, 

287, 310 
Kok - se Kock 
Kokansky, Jens Carl, 2605 
Kokansky, Johannes, 2605 
Kokansky, Simon (1723-96), degn, Tranebjerg, 

2605, 2611, 2618 note 139 
Kolbeck, Jens Christian (1791-1858), 3322 
Kolbeck, Juliane Frederikke, f. Frandsen (1791-

1858), 3322
Kolbrecht, Ane Giertrud (1751-86), 3227, 3316 
Kolbrecht, Jørgen (†1757), 3228, 3316 
Kolding, Niels Nielsen (†1578), kannik, Ros

kilde, 343 note 52 
Koll (-1787-), kammerråd, Onsbjerg, 2712 
Koll, Gertrud Christine (1766-1820), Onsbjerg, 

2712
Komløv, Jens Pedersen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster
Kongsbach, Johan - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Kornerup, Ebbe - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 
Kornerup, Inger Eleonore - se Borch, Inger 

Eleonore
Kornerup, Jacob - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Kornerup, P. E. I. - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Kornmaaler, Chr. (-1976-), sognerådsformand, 
Nordby, 2798 note 90 og 100 

Korp, Beno (o. 1390), biskop, Vesterås, 1273
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Kort - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Kozlowsky, Franciscus - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Krabbe, Anne (-1596-), 294 
Krabbe, Botholpi (-1424-), Samsø, 2563 
Krabbe, Erik (†1564), til Bustrup, Åstrup og 

Bjørnholm, rigsråd, lensmand, 294, 295, 296,
446

Krabbe, Erik (o. 1700), major, 2110 
Krabbe, Karen (†1662), til Vemmetofte, 85, 111, 

124
Krabbe, Otte (-1683-1714-), amtmand, gehej- 

mestatsminister, 388, 1443, 1762, 3407 
Krafse, Hilleborg Eilersdatter (-1606-16-), til 

Sæbygård, 1173 
Krafse, Jesper (†1566), til Basnæs, 442, 446, 448, 

3435
Krafse, Karen (†1560), 991, 1000, 1010, 1011, 

1012, 1013
Kraft, Carl (-1755-86-), præst, Sdr. Asmindrup, 

196
Kraft, Jens (1720-65), filosof, matematiker, 

Sorø, 196
Kraft, Mikkel (†1660), præst, Odden, 2102, 2106 
Krag, Christian (o. 1687), 888 
Krag, Erik (o. 1687), 888 
Krag, Jacob (o. 1687), 888 
Krag, Jens (-1709-), præst, Hagested, 553 
Krag, Niels (-1723-), købmand, Holbæk, 2910 
Krag, Niels (o. 1687), 888 
Krag, Niels Christensen (-1667-87-), præst, 

Orø, 884, 888 
Kragh, Vibeke (1691-1778), til Frydendal og 

Bjergbygård, 631, 660, 661, 662 
Kraglund, Peder Jensen (-1628-50-), biskop, 

Ribe, 2427 
Kraiberg (†1796), provst, Ars hrd., 1532 
Kramer, Valentin Nicolai (1788-1860), 2927 
Kramp, Peter Christian - se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerre
gister

Krauwinckel, Hans (-1574-89-), 1045 
Kravsis, Jesper - se Krafse, Jesper 
Krebs, Hans - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister

Kresten - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Krieger, Waldemar (1828-64), gårdejer, 301 
Kristoffer, junker - se Christoffer II 
Kristoffersen, H. (-1934-), lærer, Pillemark, 

2667 note 26 
Krock, Hendrik - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kroene, Christian (†1719), 2928, 2940 note 293 
Krog, H. J. O. - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Krog, J. - se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Krog, Louise (-1729-), 1576 
Krog, Oluf Nielsen - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Krog-Meyer, Christian Carl Frederik Emil Au
gust (†1897), præst, Niløse, 425 

Krog-Meyer, Frida Elisa Charlotte, f. Grüner 
(†1897), 425

Krog, Peder (*1654), præst, Onsbjerg og Bes
ser, biskop i Trondheim, 2690, 2715 note 67 

Krogh, Hedevig von (-1780-), 3423 
Krogh, Marie Caroline Wilhelmine von, f. Lø- 

venskiold (1821-62), 108 
Kromann, Ghita - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Krop, Daniel (-1657-), præst, Reerslev, 975 
Krumpen, Stygge (o. 1485-1551), biskop, Vend

syssel, 2561 
Kruse, Hans Caspersen (-1760-), læge, 2913 
Kruse, Lovise Augusta (1756-1847), 2612 
Kruse, Pauline (1760-1819), Holbæk, 2913 
Kruse, Stygge - se Kruse, Tyge 
Kruse, Tyge (†1629), 2886, 2887 
Kruse, Viggo (1844-46), 2612 
Kruuse, August (-1851-66-), godsforvalter, 

Brattingsborg, 2614 note 72, 2668 note 32, 
2716 note 76, 2739 

Kryger (-1943-), Christiansminde Mølle, 2996 
Krüger, I. H. E. (-1794-), landmåler, 2821, 2935 

note 141
Krüger, Johan Christian (-1847-), kommandant, 

2627
Krüse - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Krøjgaard, Birthe - se under Vævere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Krøyer, Axel Johannes - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Kurz, Fridrich - se under Guldsmede (Køben
havn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Küblich, Ferdinand - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Küchler, Albert - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Kyng, Jacob Hansen (-1668-1704-), præst, Hav- 
rebjerg, 1109 

Kærholt Nielsen - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

København, Mads Mauritsen - se Mauritsen, 
Mads

Købke, Tove - se under Vævere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Køhler, Valentin Christensen (1587-1649), 
provst, Ars hrd., 3229 

Köhne, Daniel - se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Kølle, C. Anton - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

König, Frands Pedersen (1668-94), præst, Kirke 
Helsinge og Drøsselbjerg, 1239, 1260, 1284, 
1287

König, Friderich Mouritsen (-1727-), præst, 
Kirke Helsinge, 1287 

Königsmark (-1658-), greve, Kalundborg, 3303 
Kønsberg, Anders Nikolaj - se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Køppen, C. F. - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Körbitz, Johan Christoph(ersen) (1612-82), Sdr. 

Jernløse, rigsmarskal, 129, 157 note 5, 158 
note 45 

Kaas, Anne (-1604-), 194
Kaas, Frederikke Elisabeth Conradine (1787- 

1874), 108
Kaas, Mogens (1570-1656), til Støvringgård, 

rigsråd, 656, 657, 658, 659 
Kaas, Sofie (1612-63), til Vognserup, 650, 655,

656, 657, 658, 766, 771 note 41

L A (-1887-), Værslev, 1940

L A D (-1887-), Værslev, 1940 
L B (-1783-), Holmstrup, 1841 
L H , Kalundborg, 3192 
L I H (-1657?-), Kolby, 2656 
L I S (o. 1625), kirkeværge, Undløse, 387 
L L S (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
L M, Kalundborg, 3192 
L O (-1584), Rørvig, 2077 
L O S (-1674-), Undløse, 386 
L O S (-1764-), Nordby, 2781 
L R S M(?) (-1645-), kirkeværge, Føllenslev, 

1669
L S (-1583-), Tranebjerg, 2585 
L S S (o. 1675), Kirke Helsinge, 1278 
L Y I P, Tranebjerg, 2598
Lachmann, Josef Abraham - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Lacoppidan, Fritze (o. 1850), 1434, 1435 
Lacoppidan, N.J. G. A. (-1855-), landøkonom, 

1438 note 79 
Ladefoged, Jens Hansen - se Barfred, Jens Han

sen
Ladefoged, Jens Jensen (1704-71?), 2610 
Ladefoged, Ole Andersen (-1749-), 3231, 3241 
Ladorph, Andreas (-1737-71-), til Mørkegård, 

797, 805 
Lafe, Anna (o. 1650?), 2919 
Lambertsen, Hans - se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Lang, Albert - se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Lang, Laurids Jørgensen (†1558), 272 
Langballe, Otto - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lange (slægt), 3228 
Lange (-1758-), præst, Tersløse, 446 
Lange, Anna Kirstine (1774-1834), 665 
Lange, Astrid (1880-1909), 2927 
Lange, Frederik (-1588-), til Markegård, 646, 

668 note 75 
Lange, Jens Iversen - se Jens Iversen Lange 
Lange, Johan (*1911), botaniker, 666 note 16, 

2238 note 13, 2578, 3048 
Lange, Karen (-1654-), 935 note 13 
Lange, Tyge (-1741-), 2893
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Langejann, Albertina Maria (1712-76), 3259 
Langemach, Christian Hansen (1727-67), Køb

mand, Kalundborg, 3219, 3222, 3223, 3232,
3234, 3242, 3314, 3318 

Langemach, Hans Christian (1731-78), køb
mand, Kalundborg, 3219, 3227, 3255, 3257, 
3259, 3260, 3318 

Langemach, Hans Ottesen (1691-1756), Køb
mand, borgmester, Kalundborg, 3146, 3168, 
3171, 3218, 3219, 3220, 3222, 3229, 3234, 
3254, 3255, 3257, 3258, 3315 

Langemach, Karen (1756-1829), 3242 
Langemach, Otto Jens Hansen (1723-58), borg

mester, Kalundborg, 3219, 3254 
Larberg, Anders Christensen (-1627-), præst, 

Røsnæs, 1373 note 55 
Lars (o. 1540-1600), præst, Hagested, 541 
Lars - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lars Henriksen (-1458-), Skaftelev, 3018 
Lars Jensen (-1389-1410-), præst, Kalundborg,

3017
Larsdatter, Bodil (†1768), Kalundborg, 3316 
Larsdatter, Catharina (*1705), Bregninge, 1763 
Larsdatter, Maren (†1834), Hønsinge, 3447 
Larsdatter, Sidsel (-1600-25-), Særslev, 1704, 

1713 note 53 
Larsen (-1842-), provst, Tuse hrd., 856 
Larsen, Alfred - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Ane, f. Jensen (†1836), Nykøbing, 3407 
Larsen, Bertram - se under Urmagere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Christen (1694-1748), Bregninge, 1763, 

1764
Larsen, Christian (†1849), Gierslev, 1145 
Larsen, David - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, F. Bertram - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Fanny (-1963-), Nykøbing, 3402 
Larsen, Fred. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Hans - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Hans - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Larsen, Henning - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Larsen, Henry (-1908-15-), provst, Tuse hrd., 
815, 822

Larsen, I. - se under Snedkere og billedskærere 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Larsen, J. se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Larsen, Jens (1826-50), Østrup, 390 
Larsen, Jens Henrik (1773-1852), præst, topo

grafisk forfatter, 313, 318, 443, 511, 718, 719, 
728 note 22, 760, 770 note 24, 796, 834, 861, 
862, 864, 1042, 1334, 1338 note 78, 1427, 1559, 
1617,1627,1678,1729,1842,1880, 2821, 2852, 
2857, 2859, 2888, 2889, 2893, 2926, 3029, 
3116

Larsen, Jens Martin (†o. 1840?), Udby, 3436 
Larsen, Jørgen (-1879-), husmand, Tølløse, 242 
Larsen, Jørgen - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Kirsten (-1864-), Ulvig, 391 
Larsen, Knud - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, L. P. (-1927), kirkeværge, Hørve, 2551 

note 65
Larsen, Lauritz (-1952-), Odense, 1531 
Larsen, Mogens - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Niels (-1807-), til Kongsdal, kammer

råd, 408
Larsen, Niels - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Larsen, Niels Peter (†1864), Føllenslev, 1678 
Larsen, Poul (1782-1854), gårdmand, Kirke Hel

singe, 1287
Larsen, Rasmus - se under Sadelmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Rasmus Søren - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Søren - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lassen, Anne Margrethe (†1800), til Bjergby

gård, 768
Lassen, Michael (o. 1741-1802), proprietær, 

Bjergbygård, 768 
Las(s)en, Ove (-1647-), Skamstrup, 842 
Lasson, Rasmus (-1750-), toldskriver, Sæby, 933

Danmarks Kirker, Holbæk amt 241
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Lauenstein, Marie Elisabeth (-1732-60-), 2030 
Lauers - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Laulandius, Thyge Mouritsen (Marcussen) 

(-1612-), præst, Kundby, 638 
Laurenssen, Jep - se Jep Laurenssen 
Laurentius (-1469-), kirkeværge, Gislinge, 583 
Laurentius Olaii - se Olsen, Laurits 
Laurentsdatter, Katarina - se Katarina Laurents- 

datter
Laurids - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Laurids - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Laurids - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Laurids Clementsen (-1595-), kirkeværge, Bak- 

kendrup, 1228 
Laurids Jørgensen - se Oxe, Laurids Jørgensen 
Laurids Madsen - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Laurids Nielsen - se Canich, Laurids Nielsen 
Laurids Olufsen (-1595-), kirkeværge, Bakken- 

drup, 1228
Laurids Sørensen (Søverinsen) (-1578-), Vis

kinge, 1889
Lauridsdatter, Dor(i)the (1593-1648), Holbæk, 

2898
Lauridsdatter, Johanne (-1669-), Mørkøv, 803 
Lauridsen, Carsten - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Hans - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lauridsen, Jens - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lauridsen, Laurids - se under Smede i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Mikkel - se Mikkel Lauridsen 
Lauridsen, Niels - se Holbech, Niels Lauridsen 
Lauridsen - se også under Lauridtsen, Lauridt- 

zen, Lauritsen og Lauritzen mv.
Lauridts (-1662-), degn, Jyderup, 747 
Lauridtsdatter, Johanne (†1638), Soderup, 299 
Lauridtsdatter, Maren (-1662-), Fårevejle, 2444 
Lauridtsen, Niels - se Niels Lauridtsen 
Lauridtz - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Lauridtz Rasmussen (-1591-), kirkeværge, 
Sandby, 2550 

Lauridtzen, Christen - se under Murere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Lauridtzen, Niels - se under Tømrere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Lauridz - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Lauritsdatter, Elisabeth Sophie (†1712), Røsnæs, 
1369, 1373 note 65, 3194 

Lauritsen, Ben (†o. 1600), Avnsø, 1916 
Lauritsen, Christen - se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lauritsen, Esben (1576-1633), præst, Holbæk, 

2889, 2912
Lauritsen, Hans (†o. 1600), Røsnæs, 1368, 1373 

note 63
Lauritsen, Jep (-1623-44-), kirkeværge, Gre

vinge, 1760, 2359 
Lauritsen, Niels (†o. 1565), præst, Grevinge,

2363
Lauritsen, Peder - se under Glarmestre i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Lauritz Andersen (-1598-), kirkeværge, Sæby, 

919
Lauritz Jensen (†1539), præst, Raklev, 1375 
Lauritz Olufsen (o. 1570), præst, Ruds Vedby og 

Reerslev, 1005 
Lauritz Sørensen (-1590-), kirkeværge, Sæby, 

926
Lauritzdatter, Anne (-1669-), Kirke Helsinge, 

1284
Lauritzdatter, Birgitte (Birte) (†o. 1677), Ka

lundborg, 3154, 3230 
Lauritzdatter, Susanne (o. 1650), Ruds Vedby,

1008
Lauritzen, Anders (1607-45), ridefoged, Tøllø- 

segård, 236
Lauritzen, C. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauritzen, Hans - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lauritzen, Jens - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauritzen, Jørgen (†1608), foged, Sæbygård, 

931, 932
Lauritzen, Niels - se Niels Lauritzen
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Lauritzen, Oluf - se Oluf Lauridsen 
Laursdatter, Mette (o. 1700), Vallekilde, 2507 
Laursen, Mads (-1660-), kirkeværge, Butterup,

75
Lautrup-Larsen, Algot - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lave, Christian Lauritzen - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Lave, Claus Lauritzen - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Laversen, Morten (†o. 1616), Torkilstrup, 299 
Lax, Henrik - se under Blytækkere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Laxmand, Margrethe (1611-80), til Aggersvold, 
679, 683, 695, 701, 705, 706, 707 note 22 

Laxmand, Peder Madsen (-1611-), til Rønne
holm, 705

Leadbetter, D.J. - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Leegaard, Hans (-1698-), til Annebjerggård, 
2057

Leegel, Christian Liebmann (-1701-), ritmester,
2345, 2346

Leegel, Ingebore (-1701-), f. Lohsen, 2345, 2346 
Leerager, Mads Pedersen (†1786), borgmester, 

Kalundborg, 3225 
Leerager, Peder Madsen (†1792), borgmester, 

Kalundborg, 3178, 3224, 3225, 3237 
Leerschou, Antonetta Cathrina (-1680-1717-), 

1067
Leerschou, Christina Maria (o. 1680), 1067 
Leerschou, Poul Pedersen (-1692-), til Krage

rup, 1066, 1067 
Legaard, H. (†1725), 1176
Lehmann, Edvard - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lehmann, Ludvig - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Leiningen-Westerburg (slægt), 1427 
Lemche, Søren - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lemvig, Anders (-1584-85-), medicinsk profes

sor, 2348 
Lenkewitz, C. (-1817-), 3158 
Lenoir, Jerome Paul - se under Guldsmede

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Lente, Henriette Margrethe von, f. Adeler 
(1676-1703), 2386, 2395, 2432 

Lerche, Agnes Henriette Flemmine Emma 
(1867-88), 1490 
Lerche, Amalie Magdalene Christiane Caroline, 

f. Grünstadt (1713-1800), 1438 note 76, 1564,
1953

Lerche, Christian (1692-1757), greve, til Ler- 
chenborg, officer, 1347, 1376, 1405, 1423, 
1433, 1436 note 6, 1438 note 76, 1443, 1508, 
1538, 1564, 1583, 1586, 1609, 1773, 1857, 1879, 
1883, 1923, 1933, 1953, 1994 note 7, 3109, 
3328

Lerche, Christian Albrecht (1830-85), greve, til 
Lerchenborg, 1465, 1477, 1487, 1489, 1531, 
1565, 3163
Lerche, Christian Cornelius (1770-1852), greve, 

til Lerchenborg, amtmand, 1560, 1562, 1564, 
1598, 1610, 1651 note 6, 1783, 1857, 1880, 1883 

Lerche, Cornelie Emma Sophie Louise (1837- 
1904), til Lerchenborg, 1489 

Lerche, Elisabeth Anna Sophie (1861-1906),
1490

Lerche, Ellen Sophie (1861-66), 1895 
Lerche, Frederik Ferdinand (-1853-87-), til 

Astrup, kammerjunker, 1490, 1610 
Lerche, Georg (-1780-), til Lerchenborg, 3423 
Lerche, Jacob (†1721), til Kragerupgård, 1056,

1060, 1082, 1163, 1165, 1171, 1176, 3441 
Lerche, Marie Regitze (1863-1916), komtesse, 

1780, 1895, 1896 
Lerche, Vilhelmine Conradine, f. Barner (1836- 

76), 1895
Lerche, Waldemar Wilhelm (1865-66), 1895 
Lerche, Wilhelm (1857-1916), baron, 1895, 
Lerche, Wilhelm Cornelius Magnus (1820-95), 

greve, til Birkendegård og Astrup, 1780, 
1857, 1894, 1895, 1923 

Lercke, Johan Martin - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster
Lessøe, Niels (o. 1720), kancelliassessor, her
redsfoged, 298 

Leth, Frantz Jochum (-1781-), godsejer, 298 
Levetzau, Niels Kragh (1753-1815), kammer

241'
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herre, højesteretsassesor, 661, 662, 663 
Levy, Marcus - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Levy, Meyer Nathan - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Levy, Moritz Meyer - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi

ster
Licht, C. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lidøe (-1736-), digter?, præst?, 376, 389 
Lidøe, Anna Elisabeth (1702-59), 1398 
Lidøe, Anne Margrethe (o. 1750?), 2507 
Lidøe, Torbjørn (o. 1725?), provst, Smørum 

hrd., 2507 
Lilløe, Henrik de (o. 1630), 240 
Lind, Christen (†1787), købmand, Holbæk, 

2924
Lind, Christen Nicolay (†1800), købmand, Hol

bæk, 2879
Lind, Egmont - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lind, Gregers M. - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lind, Laurits Steensen (1700-38), rektor ved 

Holbæk latinskole, 2893 
Lind, Mads Nielsen (†1730), amtsskriver, borg

mester, Holbæk, 2861, 2874, 2885, 2925 
Lind, Niels (1702-72), prokurator, Kalundborg, 

3208, 3223
Lind, Niels Christensen - se under Guldsmede 

(Holbæk) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lindam, Vilhelm (-1707-), 1532 
Linde, Gabriel (-1787-), 1272 
Linde, Nicolai - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Linde, Peter - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lindeblad, Dorthea Marie Magdalene (†1856),

2364
Lindeblad, Severin Christian (†1876), lærer, 

Herrestrup, 2364 
Lindegaard, Marie - se Hull, Marie 
Lindemann - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lindemann, H. - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister

Lindemarck, Nikolaj von - se under Klokkestø
bere i Kunstner- og håndværkerregister 

Lindenov, Anna Elisabeth (-1689-), til Bække
skov og Restrup, 679, 1583 

Lindenov, Anne, 3432
Lindenov, Christian (-1689-), til Restrup, 679, 

1583
Lindenov, Christoffer Johansen (†1585), 646 
Lindenov, Dorte (-1588-), 646 
Lindenov, Hans (1616-59), til Iversnæs, lens

mand på Kalundborg slot, rigsråd, 1358, 
1363, 1389, 1699, 1700, 1786, 2604, 3148, 
3149, 3171, 3229 

Lindenov, Sophie (1608-52), 1749, 1834, 1836, 
2220, 2298, 2299, 2307 

Lindenov, Elisabeth Augusta (1623-77), 2604 
Lindhardt, Maria Magdalene (1846-87), 934 
Lindholm-Andersen, Bertel - se under Skibs- 

byggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Link, Morten - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lips, Hans Christian (-1761-), birkedommer,

2711
Lips, Morten (o. 1750?), 2711 
Lodehat, Peder Jensen - se Peder Jensen Lodehat 
Lohmand, Agatius - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lohse, Hilda Laura - se Grüner, Hilda Laura 
Lolk, Søren Jensen (-1655-), 1170 
Lollich (Lolliche), Hans Pedersen (†1701?), 3315, 

3316, 3324 note 60 
Lollich, Jens Nielsen - se under Skomagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lollik, Niels Hansen (-1624-), 2312 
Loots, Heerman - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lorensdatter, Margrethe (-1688-), Raklev, 1400 
Lorensen, Peter - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lorentsen, Michael (1784-1854), Tersløse, 449 
Lorentz (†1622), tjener, Kalundborg slot, 3252 
Lorentzdatter, Margrethe (1699-1746), Kalund

borg, 3240
Lorentzen, C. C. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lorentzen, Helen - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Lorenzen, Vilhelm (1877-1961), arkitekturhisto
riker, 3044, 3047 

Lottrup, Karen Margrethe (†1786), 80 
Louv, P. Chr. - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Ludolf, Conrad - se under Guardeiner i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Ludvig (-1661-), præst, Føllenslev, 1749 
Luhe, Cathrine Marie von der (-1717-), 393 
Luja, Christian Henrik (o. 1800), Kalundborg,

3321
Luja, Margrethe, f. Mejer (1791-1855), 3321 
Lund (-1801-), Nykøbing, 3387 
Lund, Anker - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lund, Carsten - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Christian (-1776-), degn, Raklev, 1389 
Lund, Gerda Elisabeth (1874-78), 1956 
Lund, Gertrud Sørensdatter (1684-1729), 3172,

3235, 3238
Lund, H. A. W. (-1849-), Kalundborg, 3321 
Lund, H. C. - se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lund, H. C. (-1859-64-), til Vedbygård, 974, 

1005, 1006, 1022 note 61 
Lund, Hans (-1686-), orgelmester (organist), 

Kalundborg, 3180 
Lund, Hans (†1763), præst, Holbæk, 2889 
Lund, Hans (†1776), degn, Kalundborg, 3284 

note 549
Lund, Hans Christian (1735-93), kammerråd, 

borgmester, Holbæk, 2893, 2921, 2926 
Lund, Harald (-1900-10-), Tranebjerg, 2594 
Lund, Helga Marie Elisabeth (1879-81), 1957 
Lund, J. Christh. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lund, J. L. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lund, Jens (-1721-), Kalundborg, 3170, 3186 
Lund, Jens - se under Guldsmede (Holbæk) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Jens C. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lund, Jens Cordt - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Lund, Johan Chr. - se under Keramikere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Lund, Jørgen Hansen (-1696-), 1007 
Lund, Kirstine (-1900-10-), Tranebjerg, 2594 
Lund, Lars Hansen - se under Keramikere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Leo - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lund, Louise, f. Ostermann (1813-80), 3261, 

3262
Lund, madame (†1787), degneenke, Kalund

borg, 3243 
Lund, Maren, f. Hansen (o. 18?6), 428 
Lund, Maria Elisabeth (-1800-), 2114 
Lund, Mette Kirstine (1722-91), 804 
Lund, Mouritz Monberg (1803-60), 3262 
Lund, N. C. (-1745-), Holbæk, 2937 note 223 
Lund, N. C. (-1822-), organist, Holbæk, 2888 
Lund, Niels - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, P. - se under Guldsmede (Holbæk) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, P. A. (-1950-), hofjægermester, Lerchen

borg, 3154
Lund, Peder (†1738), præst, Grevinge, 2359, 

2363
Lund, Reinhold - se under Farvere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lund, Severin (Søren) Madsen (†o. 1711), her

redsfoged(?), Kalundborg, 3217, 3235 
Lund, Zacharias (o. 1730), 2703 
Lundbye, Johan Th. - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Lundgren, Jens - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lundt, Peder Olufsen (-1726-), præst, Grevinge, 

2337
Lunge, Dorthe (†1554), til Kragerupgård, 446, 

1065, 1066
Lunn, Christian (-1930-), til Knabstrup, 146 
Lunn, Christian Ditlev (1736-1814), til Knab

strup, justitsråd, 155 
Lunn, Dorthe Cathrine, f. Knudsen (1750- 

1809), 155
Lunn, Fr. (-1919-), forpagter, Knabstrup, 137 
Lunn, Henriette Caroline Eleonora, f. Hersleb 

(1784-1872), 156
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Lunn, maior von (-1629-), til Knabstrup, 154 
Lunn, Willars Knudsen (1775-1865), til Knab

strup og Dorotheaslyst, 151, 155, 156 
Lutzo - se Lützow
Luxdorph, Birgitta P. (1633-77), 150, 154 
Luxdorph, Sidsel Dorothea (-1724-27-), 2994, 

2995
Lübecker, Christian - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Lücke (o. 1750), børskommisær, 1563 
Lydersdatter, Mette (1574-1624), 2898 
Lydikesdatter, Hebbele - se Hebbele Lydikes- 

datter
Lykke, Anne (o. 1600), 1940 
Lykke, Karen (†1540), 296, 297 
Lykke, Kirsten (-1584-), 1023 note 83 
Lyngby, Hans (1749-1822), præst, Holbæk, 

2889, 2929 
Lyngbye, I. C. (†1758), Hørby, 511 
Lyngbye, Th. (-1705-36-), præst, Hørby, 504 
Lyngbye, Thomas Nielsen (1654-83), præst, 

Hørby, 509, 514 
Lynge, Zacharias Andersen (†1591), præst, Hav

rebjerg, 1109, 1110 
Lyschander, Claus Christoffersen (1558-1624), 

forfatter, historiker, 2453 
Lyster, Laurits (1690-1739), 1488 
Lyt, Eriche Marie (1717-76), 3208 
Lützhøft, Agnes, f. Zipelius (1822-58), 3322 
Lützhøft, Hans Hendrik (1791-1852), kancelli

råd, prokurator, 3321, 3322 
Lützhøft, Hendrine (1823-43), 3321 
Lützow, Anna Catharina (*1685), 1024 note 93 
Lützow, Dorothea Elisabeth (-1748-), 1024 note 

93
Lützow, Hugo (1617-93), amtmand, lensmand 

på Antvorskov slot, 975 
Lützow, Matthias Frederick (1633-96), staldme

ster, 992, 994, 996, 998, 1004, 1007, 1008, 
1012, 1024 note 93 

Læssøe, Mathias Herman (†1764), provst, Løve 
hrd., 974

Læssøe, Sophie Kirs(tine?) (†1747), 2446 
Løffler, J. B. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lønborg, Anna Elisabeth (†1762), 3253, 3284 

note 567

Lønborg-Jensen, Harald - se under Arkitekter 
og bygmestre i Kunstner- og håndværkerre
gister

Lønow, J. C. - se under Arkitekter (Have- og 
landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Løvenborg, Carl Løvenskiold (1864-1938), 108 
Løvenborg, Ingeborg Løvenskiold, f. von Ell- 

brecht (1878-1961), 108 
Løvenskiold, Anna Therese Thecla Louise 

(1875-87), baronesse, 108, 110 note 45 
Løvenskiold, Carl Eggert Georg (1806-84), ba

ron, kammerherre, 108 
Løvenskiold, Carl Severin Christian Hermann 

(1783-1831), baron, til Løvenborg, kammer
herre, 107, 108, 615 note 6 

Løvenskiold, Eggert Christoffer Frederik (1788-
1861), baron, til Holden, 107, 108 

Løvenskiold, Frederikke Juliane Marie, f. Knuth 
(†1796), gehejmerådinde, 106, 107, 110 note 47 

Løvenskiold, Frederikke Juliane Marie Minni, 
(1817-35), baronesse, 107 

Løvenskiold, Herman (1783-1825), amtmand, 
2450, 2472

Løvenskiold, Herman Leopoldus von (1677- 
1750), til Birkholm, 72, 83 note 43, 106, 107, 
120

Løvenskiold, Hermann Frederik (1805-77), lens
baron, til Løvenborg, kammerherre, 108 

Løvenskiold, Margrethe Sophie Frederikke von, 
f. Løvenskiold (1785-1876), 107, 108 

Løvenskiold, Michael Hermann (1751-1807), 
baron, til Løvenborg, amtmand, 107 

Løvenskiold, Oscar (1837-1913), 108 
Løvenskiold, Ove Ramel Sehested (1816-19), 

107
Løvenskiold, Severin Jacob (-1834-), til Torp, 

jægermester, 108 
Løvenskiold, Severin Leopoldus (1719-76), ba

ron, til Birkholm og Aggersvold, 69, 82 note 
36

Løvenskiold, Sophie Hedevig, f. Adeler (1795-
1859), baronesse, 2450, 2472 

Løvenskiold, Sophie Margrethe Wilhelmine 
Annette (1811-90), 108 

Løvenskiold, Sophie Vibecke, f. Knuth (1834- 
61), 108
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Løw, B. - se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Löwenbach, Louise Augusta Pechlin von (1787- 
1869), baronesse, 2472 

Løwener, D. - se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Løwenhertz, Anders Mogensen - se under 
Guldsmede (Horsens) i Kunstner- og hånd
værkerregister

M (-1558-), Kolby, 2644
M - se under Guldsmede (København) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
M(?) - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
M A D (-1768-), Nordby, 2781 
M B (1900’rne), Ruds Vedby, (g.m. T B), 1001 
M B D (o. 1550), Svallerup, 1600 
M C S (-1718-), Nordby, 2781 
M G (-1569-), Ruds Vedby, 1023 note 78 
M H (-1885-), Soderup, 288 
M H - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
M H D (-1736-), Nordby, 2781 
M H S (-1710-), Holmstrup, 1846 
M H S (-1761-), Onsbjerg, 2710 
M H S D H (-1784-), Nordby, 2782 
M I (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
M I B (-1652-), Kolby, 2656 
M I S (-1735-), Holmstrup, 1826 
M J D (-1761.), Onsbjerg, 2710 
M J D (-1764-), Nordby, 2781 
M J S (-1718-), Nordby, 2781 
M K (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
M L (-1670-), kirkeværge, Tveje Merløse, 2994 
M L (-1720-), Udby, 476
M M - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
M M D (-1714-), Nordby, 2781 
M M D (o. 1736), Sæby, 930 
M M S (-1759-), Nordby, 2781 
M M S (1651-), 2779 
M N, Holmstrup, 1831 
M O D ,  Holmstrup, 1838 
M P (-1776-), Sejerø, 2039 
M P D (†o. 1755), Kolby, (g.m. II S), 2663 
M R (-1577-), Skamstrup, 838

M R A H D (o. 1550), Viskinge, 1884 
M R S (-1693-), Hørby, 505 
M R S ,  Samsø - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
M S (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
M S D (-1686-), Tranebjerg, 2600 
M S S (-1691-), Nordby, 2774 
M - S (-1683-), Besser, 2745 
Maase, Anna Catharina von der (-1745-76-), til 

Krogerup, 1997, 2039 
Maase, Frederik Anton Adam von der (-1805-), 

til Krogerup, 1997 
Mackene, Anne Catrine, f. Petersen (-1896-), 

2712
Mackene, Johan Christian von (-1896-), ritme

ster, toldinspektør, 2712 
Mackeprang, M. (1869-1959), museumsdirek

tør, historiker, 3048 
Mads (-1590-), bonde, Merløse, 337 
Mads - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mads - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mads - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mads Nilsen (-1590-), kirkeværge, Egebjerg, 

2309, 2311
Mads Olufsen (-1592-), kirkeværge, Reerslev, 

970
Mads Pedersen (-1584-), præst, Butterup og 

Tuse, 78, 614, 617 note 71 
Mads Sørensen (†1599), provst, Løve hrd., 1137, 

1166, 1168, 1173, 1176 
Madsdatter, Ane (1770-1847), Grevinge, 2364 
Madsdatter, Anne (†før 1625), Holbæk, 79 
Madsdatter, Helvi (1683-1745), Fårevejle, 2448 
Madsdatter, Johanne (-1695-), Besser, 2741 
Madsdatter, Sidse (†1674), Hellestrup, 3004 
Madsen, Anders - se Anders Madsen 
Madsen, Charlotte, f. Storck (1842-1917), Ruds 

Vedby, 975, 997, 1000, 1020, 3441 
Madsen, Erik (-1630-), kirkeværge, Drøssel

bjerg, 1325
Madsen, Erik (-1644-), Herrestrup, kirkeværge, 

Grevinge, 2359 
Madsen, J. (V.?) - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Madsen, Jørgen - se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Madsen, Jørgen - se også Jørgen Madsen 
Madsen, Karen (†1875), Tømmerup, 1434 
Madsen, Kirstine (†1859), Tømmerup, 1434 
Madsen, Kristiane (†1869), Tømmerup, 1434 
Madsen, Laurids - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Laurits (†1613), præst, Holbæk, 2889 
Madsen, Lisbedt, f. Johansen (1823-1912), As

næs, 2406
Madsen, Maren (1795-1841), Tømmerup, 1435 
Madsen, Michael - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Michael (Mikkel) (1625-92), præst, 
Vallekilde og Hørve, 2491, 2505, 2542 
Madsen, Niels (1570-1625), provst, Merløse 

hrd., 236
Madsen, O. - se under Sadelmagere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Madsen, Olaf (-1632-), kirkeværge, St. Tåstrup, 

336
Madsen, Oluf - se Jyderup, Oluf Madsen 
Madsen, Peder (1843-1911), biskop, 975, 1020 
Madsen, Rasmine, f. Foged (1849-1916), Nord

by Mark, 2787 
Madsen, Rasmus (†1775), matros, Nordby,

2707
Madsen, Søren (-1670-1746-), Nordby, 2797 

note 65
Madsen, Søren (1844-1920), gårdejer, Nordby 

Mark, 2787 
Madsen, Th. - se Madsen, Charlotte 
Madsen, V. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Madum, Christen (-1596-), præst, Røsnæs, 1368 
Magdalene Nielsdatter (†1598), Svallerup, 1604 
Magens, Boye - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Magni, Johannes (o. 1650), Fårevejle, 2429 
Magnus (o. 1675?), kaptajn, Avnsø, 1913 
Magnus Olsen (o. 1580), Tuse, 614 
Magnus-Petersen, J. - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Magnussen, Johannes - se Magni, Johannes 
Magaard, N. - se Graae, N.
Mahler, Anders - se under Malere i Kunstner-

og håndværkerregister 
Mahler, Emanuel - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Mahler, Marten Link - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mai, Søren - se May, Søren Nielsen 
Maler, Hans - se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Maler, Philip - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Malling, Peder - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Malmborg, Peder Jacob - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Maltesen, Niels (-1739-), degn, Grevinge, 2363 
Mandal, Peder Vernersen (-1681-82-), præst, 
Ruds Vedby, 1005 

Manderup, Niels (o. 1300), 932, 939 note 110 
Mandixe[s]ens, Thomas - se Evens, Thomas 

Mandix
Mantix (-1760-78-), byfoged, Nykøbing, 3387, 

3401, 3413 note 146 
Mantix, Friderikke (-1776-), 1389 
Mantorp, Niels - se Manderup, Niels 
Marcker, Charlotte, f. Nyholm (1797-1829), 300 
Marcker, Johanne Erasmine Caroline, f. Barth 

(1839-57), 300 
Marcker, Johannes Eilert Christian (†1857), 300 
Marcussen - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Marcussen, Søren (†1663), præst, Sejerø, 2042 
Maren Pedersdatter (o. 1550?), Bjergsted, 1783 
Margrete I, dronning af Danmark 1387-1412, 

2558, 3017
Margrethe (-1584-), til Jernløsegård, 158 note 49 
Maria af Brabant (-1361-99-), 929 
Marine Peder Hemmingsens (-1592-), Egebjerg, 

2310
Marselis, Frans (-1696-1703-), 3171, 3277 note 

353
Marsk Stig - se Hvide, Stig Andersen 
Martensen, Klaus (-1599-), rigsskriver, Odden, 

2108
Martin Johansen (-1519-), provst, Samsø, 2784 
Martini, Janus - se Jens Mortensen 
Martinius, Claudius - se Mortensen, Claus
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Martinsen, Peter (-1681-), Asnæs, 2402 
Marwitz, Ursula von der (-1593-), 705 
Masius, Hector Gottfried (1653-1709), hofpræst, 

1653
Mathias - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mathias Mortensen (-1552-), kirkeværge, 

Kundby, 650, 651 
Mathiesen, Peter (-1876-), forvalter, Hallenslev, 

957 note 11
Mathiesen, Peter - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mathiesen, Ulrich - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mathiesen, Aage H. - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Mathiessen, H. Boy (1817-58), lærer, Løgtved, 

934
Mathiessen, Sophus Boy (1847-54), Løgtved, 

934
Mathæus (-1323-), St. Tåstrup, 339 
Mattis Olsen (-1509-), Ågerup, 245, 261 
Matzen, Lauritz (-1646-), kirkeværge, Kalund

borg, 3168
Mauritsdatter, Agnete (†1696), Skamstrup, 844 
Mauritsen, Mads (†1649), præst, Årby, 1484, 

1487, 1488
May, Søren Nielsen (†1679), provst, Merløse 

hrd., 145, 158 note 36 og 45, 302 note 40, 
2889, 2893, 2920, 2940 note 278, 2992 

Meckenem, Israel van - se under Malere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Meier, Niels Jacobsen - se under Guldsmede 
(Kalundborg) i Kunstner- og håndværkerre
gister

Meigh, Charles - se under Keramikere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Meilstrup, P. P. - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Melchior Jensen - se under Guardeiner i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Melchior, F. - se under Konservatorer i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Melchior, Hjalmar - se under Malere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Melchiorsen, Jesper (†1611), præst, Raklev, 
1383, 1399, 1400

Mengs, Rafael - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Menkel, Jørgen Herman (-1674-), karl, 2344 
Merchel, Christian Hansen (1656-1725), birke

dommer, Samsø, 2704, 2717 note 102 
Mervelt, Gerhardt van - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Meulengracht, Anna von (1656-1723), til 

Åstrup, 293, 315 
Meyer (-1755-), præst, Ørslev, 1056, 1079 
Meyer, Hans Albertsen (-1655-1707-), præst, 

Niløse, 428
Meyer, Johan Andreas - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Meyer, Matthias - se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Meyern, Maddalena (†1660), 1890 
Meyn, Christian - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Michel - se under Skomagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Michell - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Michels, Mette Nielsdatter (1659-1707), 3315,

3319
Michelsdatter, Bodil (-1764-), Permelille, 2664 
Michelsdatter, Kirsten (†1710), Kalundborg, 

3315
Michelsdatter, Kirsten (†1712), Kalundborg,

3315
Michelsdatter, Margrete (†1681), Onsbjerg, 

2698, 2699
Michelsen, Anton - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Michelsen, Bendix - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Michelsen, Bertel - se under Brolæggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Michelsen, Gotfried (-1634-), skriver, Bremer- 
holm, 3325 

Michelsen, Michel (†1692), Langemark, 2708 
Michelsen, Mouritz (†1680), Onsbjerg, 2699 
Michelsen, Søren (-1609-38-), præst, Sejerø, 

2031
Michelsen, Thule - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister
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Michelsen, Torben - se under Arkitekter 
(Have- og landskabsarkitekter) i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Michgell, Brix - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Mickelsen, Madz (1594-1649), præst, Vallekilde 
og Hørve, 2506 

Mickelsen, Mats (o. 1600?), Sejerø, 2034 
Mickelsen, Niels - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mikkel - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mikkel Hansen (Callundborg) (o. 1540), præst, 

Vallekilde, 2491 
Mikkel Lauridsen (-1584-), præst, Rørvig, 2077 
Mikkelsdatter, Johanna (-1740-), St. Tåstrup, 

340
Mikkelsdatter, Magdalena - se Fribert, Magda

lena
Mikkelsen, Adam (-1613-), Udby, 478 
Mikkelsen, Anders (-1667-), kirkeværge, Ting

tved, 171
Mikkelsen, Claus (Klaus) (-1591-1620-), præst, 

Vallekilde og Hørve, 2491, 2547 
Mikkelsen, Jørgen - se Jørgen Mikkelsen 
Mikkelsen, Klaus (-1591-1620-), præst, Hørve 

og Vallekilde, 2547 
Mikkelsen, Mads (11650), præst, Vallekilde, 

2491
Mikkelsen, Mads (-1676-), kirkeværge, Sdr.

Jernløse, 148, 158 note 45 
Mikkelsen, Mads - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Mikkelsen, Marius - se under Tømrere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Mikkelsen, Niels (-1667-), kirkeværge, Ting
tved, 171

Mikkelsdatter, Anne (*1619), Tranebjerg, 2608 
Milling, Catrina Ivarsdatter (1714-32), 3212,

3238, 3316
Milling, Ivar Rasmussen - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Milling, Elisabeth Rasmusdatter (1734-65),

3226, 3227, 3282 note 501, 3316 
Milling, Margrethe Sørensdatter (11759?), 3217 
Milling, Rasmus Ivarsen (1699-1764), købmand,

Kalundborg, 3216, 3235, 3238, 3282 note 501,
3315, 3316

Milling, Søren Ivarsen (1703-57), købmand, kir
keværge, Kalundborg, 3217, 3238, 3241, 3316 

Minuth (-1714-28-), Holbæk, 2885 
Mogensdatter, Anna Catharina (-1709-), Ka

lundborg, 3256 
Mogensdatter, Johanne (-1718-), Kalundborg, 

3172
Mogensen, Christopher (1671-1709), rådmand, 

Kalundborg, 3158, 3220, 3231, 3234 
Mogensen, Erik - se Erik Mogensen 
Mogensen, Jeppe - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mogensen, Morten (11630), sognefoged, Åge

rup, 272, 273 
Mogensen, Niels (-1671-), præst, Buerup, 317 
Mogensen, Oluf - se Oluf Mogensen 
Mogensen, Rasmus (1739-58), Kalundborg, 

3243
Mohr, Carl Ludvig (11872), præst, Værslev, 

1956
Moltke, Adam Wilhelm (1785-1864), lensgreve, 

finansminister, 321 
Moltke, Asta Thusnelde Rosalie Anna (1858- 

66), 976
Moltke, Bertha - se Adeler, Bertha 
Moltke, Berthe (11816), komtesse, 2450 
Moltke, Carl Emil (1773-1858), greve, til 

Ågård, 1239 
Moltke, Caspar Gottlob (1668-1728), etatsråd, 

amtmand, 661 
Moltke, Christian Fridrich (1799-1821), greve, 

1848
Moltke, Otto Joachim Adam (1860-1937), 

greve, til Nørager, 978 note 36 
Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon (11896), 

greve, diplomat, 2878 
Monrad, Gundelle (-1771-1802-), 1604 
Monrad, Johan Anthon (1746-98), præst, Røs

næs, 1370
Monteløv, Johanne Christine (1723-1807), 2605,

2611
Moritsen, Michael (-1601-), kirkeværge, Rak

lev, 1398
Morten - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Morten - se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Morten - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Morten Andersen - se Schaubo, Morten Ander
sen

Mortensdatter, Karen (†1637), Hjembæk, 703 
Mortensdatter, Karen (†1682), Kalundborg, 

3230, 3283 note 517 
Mortensdatter, Malene (†1719), Kalundborg,

3241
Mortensen, Anders (†1650), præst, Føllenslev, 

704, 1669, 1679 
Mortensen, Ane Marie, f. Thurøe (1787-1853), 

Finderup, 1177 
Mortensen, Claus (†1624), borgmester, Hol

bæk, 2906
Mortensen, Hans (1636-98), Ågerup, 273 
Mortensen, Jens (-1783-), Ørby, 2610 
Mortensen, Jens (-1787-), Permelille, 2660 
Mortensen, Jens - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mortensen, Jens - se også Jens Mortensen 
Mortensen, Jørgen (-1683-), Tranebjerg, 2607 
Mortensen, Marie (-1935-51-), Roskilde, 2601 
Mortensen, Mathias - se Mathias Mortensen 
Mortensen, Morten (1762-92), Tranebjerg, 2611 
Mortensen, Niels - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Mortensen, Peder (-1634-), kirkeværge, Hjem

bæk, 703
Mortensen, Søren (†o. 1750), Brundby, 2709 
Mortensen, Søren (†o. 1770), Besser, 2747 
Mortensen, Søren (*1684), Stavns, 2701 
Morthensen, Carl Wilhelm (1828-57), Kalund

borg, 3321
Morthorst, Georg Fredrik - se under Guld

smede (Kalundborg) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Moth, Sophie Amalie (1654-1719), grevinde af 
Samsø, Christian V.s elskerinde, 2558, 2659,
2670 note 80, 2671, 2751 note 50, 2788 

Mourier, Frederic Guillaume Henry (1766-
1820), 107 

Mouridzen, Wigant, Tranebjerg, 2605 
Mouritsen, Erik (-1604-06-), præst, Tersløse og 

Skellebjerg, 1034

Mouritzen, Hans (-1711-), forvalter, Samsø,
2607

Mouritzen, Michel (1632-79), købmand, Va- 
strup, 2698, 2699 

Mule (-1825-), præst, Røsnæs, 3160 
Mule, Niels (†1616), provst, Samsø, 2706, 2717 

note 108
Munch, Frederik Ludvig Christian (1780-1850), 

præst, Raklev, 3321 
Munch, Helena Margaretha (o. 1700), 556 
Munchgaard, Cathrine (†1704), 3233 
Muncksdatter, Edel (†før 1607), til Vesterbjerg, 

2919
Mund, Berete (1591-1652), 411, 2900, 2902,

2921, 2922
Mund, Claus (-1591-), til Serridslevgård, 2900 
Munden, Lars Larsen (-1714-), 3235, 3315 
Munk (slægt), 3228 
Munk, Christen (o. 1585), 1066 
Munk, Harald - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Munk, Kirsten (1598-1658), Christian IV.s hu

stru, 1363, 2604 
Munk, Lykke (o. 1675), 1014 
Muntbjerg, Hans (-1712-), 1171 
Mupper, Mads (-1575-1650-), 2257 
Murrie (-1789-), til Ågård, kaptajn, 1206 
Musk, William Henry (-1878-), fabriksejer, 

England, 2107 
Myldorff, Valdemar, kaptajn, 2622 note 12 
Mylenstedt (-1836-), Orø, 879 
Mülertz, Frederik - se under Farvere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Müller - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Müller, Adam - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Müller, Anna Cathrine (†1723), 1112 note 50, 

1151, 1211 note 3, 1288 note 10, 1333 
Müller, Bertel Christian Budtz (1837-84), foto

graf, cand.pharm., 1922 note 38 
Müller, Christian (-1690-), 1790 
Müller, Drude (-1689-), 1210 note 3 
Müller, Elisa (o. 1875), 2364 
Müller, Frants (-1690-1704-), 1790 
Müller, Hartvig Jochum - se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister
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Müller, Henrik (1609-92), til Bøstrupgård, 
Dragsholm, Sæbygård m.fl., rentemester, 
355, 945, 952, 957 note 8, 959, 1025, 1071, 
1085, 1112 note 50, 1115, 1151, 1181, 1211 note 
3, 1217, 1239, 1288 note 10, 1297, 1790, 2057, 
2087, 2119, 2201, 2243, 2266, 2277, 2371, 
2392, 2411, 2461, 2463, 2475, 2515 

Müller, Otto (-1956-), 888 
Müller, Sophie (-1702-), til Sæbygård, 1080 
Mynster, J. P. (1775-1854), biskop, 831, 1078, 

1379, 1423, 1432, 1522, 1880, 2359, 2467, 
3026, 3117, 3164, 3208, 3312 

Munter, Frederik (1761-1830), biskop, kirkehi
storiker, 606 

Mærchel, Christian (†1775), købmand, 2707 
Møinichen, Jacob - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Möinichen, Jacob H. - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Møll, Peder Rasmussen (†1805), færgeskipper, 

3324 note 70 
Møller - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, A. (†1792), degn, Reerslev, 976 
Møller, A. P. (1876-1965), skibsreder, 3189, 

3440
Möller, Ane Johanne (1790-1852), Holmstrup, 

1848
Møller, Anton (-1650-51-), kirkeværge, Vær

slev, 930, 1936, 1942, 1954, 1955, 1960 note 
58, note 91

Møller, C. - se under Guldsmede (København) 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Møller, C. E. (-1907-51-), provst, Samsø, 2617 
note 124, 2622 note 8 

Møller, C. H. - se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Möller, Christian (1787-1845), Holmstrup, 1848 
Møller, Christian Olsen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Møller, Frands Christensen (1808-86), lærer, Gi
erslev, 1146

Møller, Frandsine Bertholine (†1803), Kalund
borg, 3256

Møller, H. O. Frimodt (1871-1934), præst Kirke 
Helsinge og Reersø, 1295

Møller, J. P. - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Møller, Jacob (-1901-08-), præst, Ørslev, 1059 
Møller, Jens Mortensen (†1775), skipper, Ka

lundborg, 3316, 3317 
Møller, Kerstine Pedersdatter (1727-74), Ka

lundborg, 3212 
Møller, L. C. - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Lars, Vallekilde, 2459 note 70 
Møller, Lars - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, M. (-1709-), Orø, 887 
Møller, Mathias - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Niels Jacobsen (-1770-), Holbæk, 2893 
Møller, Niels Michelsen (-1689-), præst, Gør

lev, 1211 note 4 
Møller, Niels Nielsen - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Oluf Olufsen (-1706-), Stigs Bjergby, 

764
Møller, Peder (1690-1758), præst, Raklev, 1398 
Møller, Peder Pedersen - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Møller, Per Olsen - se Per Olsen Møller 
Møller, Rasmus - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Tony - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Torbjørn Salemonson (1636-1707), 

Dragsmølle, 2507 
Møller-Jensen, Jens - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mønster, Jørgen - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørch, A. M. (-1771-), Jyderup, 751 
Mørch, C. - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mørch, Ejvind - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørch, Frederik Pedersen (1634-91), 751 
Mørch, Gudrun Trier - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mørch, Henrik Christopher - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Mørch, Marchus - se under Blytækkere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Mørch, Peder Severin (†1665), kommandant på 
Varberg slot, 751 

Mørck, Karen (-1765-), 2456 
Mørk - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mørk, Anna (-1714-), 749 
Mørk, Jørgen (†1732), præst, Holbæk, 2889 
Mørk-Hansen, V. J. - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Maaneskjold, Isak Pedersen (†o. 1632), 2452 
Maarup, Margrethe Holm (-1917-), 2788 
Maarup, Margrethe Nielsen (-1857-), 2788

NAW (-1752-), Finderup, 1172 
N C - se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
N E (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277 
N C - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
N C, Drøsselbjerg - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg.
N G, Kalundborg, 3017 
N H (o. 1575), Undløse, 384 
N I S (-1705-), Nr. Jernløse, 102 
N I S (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
NJ S (-1754-), Nordby, 2781 
N K - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
N K L D, Besser, 2747 
N L S (-1617-), Skamstrup, 838 
N M S (-1636-), Butterup, 76 
N N S L (-1600-50-), Grandløse, 215 
N P (-1558?-), Kolby, 2644 
N P (-1702-), Undløse, 386 
N P (-1716-), Reersø, 1294 
N P B (-1602-), Sdr. Jernløse, 143 
N R (-1678-), Orø, 887 
N R S (-1689-), Undløse, 386 
N Z, Kalundborg, 3192 
N... Nielsen (1500’rne), præst, Tuse, 1680 
Nachtgal, Christen Andersen - se under Murere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nagel - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Navl, Jørgen (†1506), kaptajn, 1975, 1992

Navne (-1439-), biskop, Odense, 487 
Neapolitanus, Nikolaj Sørensen (-1657-), 2429 
Nebelong, Johan Henrik (-1904-), professor, 

2458 note 65 
Nedergård, P. C. (-1909-34-), 1138 
Neergård, Johan Henrik (1729-69), til Bjergby

gård, kancelliråd, 767, 768 
Neergaard, Johan Thomas (†1820), til Tølløse- 

gård, 233, 865 
Neergård, Poul Christensen (1767-74), 767, 768 
Nehammer, Carl - se under Farvere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nehammer, Sophie Frederikke, f. Klein (1785- 

1834), 2928
Neue, Johan - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Nicolai, Friedrich Gottlieb - se Gottlieb, Frie

drich Nicolai 
Nicolai, Johannes - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nicolai Matihiæ Haffn(iensis) - se Madsen, 

Niels
Nicolaisen, Adam Christopher (†1849), hus

mand, Kirke Helsinge, 1284 
Nicolaisen, Andreas (1842-50), Svinninge, 2272 
Nicolaisen, Hans (1559-1601), præst, Viskinge, 

1892
Nicolaus Eskilsen - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels (-1211-14-), vicegreve, Nr. Jernløse og 

Ågerup, 85, 245 
Niels (-1333-), præst, Grevinge, 2325 
Niels (1600’rne), præst, Butterup, 843 
Niels (o. 1540-80), præst, Hagested, 541 
Niels - se under Guldsmede (Kalundborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Niels - se under Skræddere og paramentma- 

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Niels - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niels - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels Clausen Skade (-1494-1518-), biskop, År

hus, 2644, 2656, 2713, 2765, 2766, 2783, 2784, 
2795 note 29, 3448
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Niels Hansen (†1559), præst, Viskinge, 1892 
Niels Hansen - se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Niels Iwersen (-1468-), præst(?), Vallekilde, 

2475
Niels Jensen (-1468-), præst, Ågerup, 272 
Niels Jensen (-1585-), kirkeværge, Grevinge, 

2356
Niels Lauridtsen (-1591-), præst, Sandby, 2550 
Niels Lauritzen (-1591-), Skamstrup, 835 
Niels Pedersen (o. 1600), præst, Ruds Vedby,

1005
Nielsdatter, Anna (†1659), Halleby, 932 
Nielsdatter, Anna - se også Anna Nielsdatter 
Nielsdatter, Anne (-1667-), Sæby, 929 
Nielsdatter, Bodil (1624-1708), Hørve, 2550 
Nielsdatter, Boild (Bodil) (†1611), Bakkendrup, 

1235
Nielsdatter, Dorete (Dorte) (†1669), Skamstrup, 

842
Nielsdatter, Dorthe - se Dorthe Nielsdatter 
Nielsdatter, Elisabeth (†1764), Værslev, 1955 
Nielsdatter, Else (†1637), Sdr. Asmindrup, 192, 

197, 1373 note 64 
Nielsdatter, Else (†1705), Holbæk, 2880, 2924 
Nielsdatter, Gertrud (†1637), Vallekilde, 2507 
Nielsdatter, Ingeborg (1633-70), Butterup, 73, 

75, 79, 83 note 50 
Nielsdatter, Karen (-1666-), Ugerløse, 346 
Nielsdatter, Karen (†1678), Hellestrup, 3004 
Nielsdatter, Karen (o. 1700), Kolby, 2670note90 
Nielsdatter, Karen - se også Karen Nielsdatter 
Nielsdatter, Kirsten (1756-1847), Rørvig, 2081 
Nielsdatter, Lena (-1716-), Holbæk, 2869, 2889 
Nielsdatter, Magdalene - se Magdalene Niels

datter
Nielsdatter, Maren (-1749-), Sejerø, 2040 
Nielsdatter, Margrete (†o. 1620), Egebjerg, 2318 
Nielsdatter, Margere (Margrete) (*1601), Hol

bæk, 2898
Nielsdatter, Mette (†1634), Nykøbing(?), 802 
Nielsdatter, Mette Chatarina (1719-70), Kalund

borg, 3211
Nielsdatter, Sidselle (o. 1625), Nykøbing, 2606 
Nielsen (-1841-), lærer, Tømmerup, 1435 
Nielsen - se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Nielsen, Anders (-1601-34-), kirkeværge, Hjem
bæk og Raklev, 703, 1398 

Nielsen, Anders (1799-1859), Hesle Mølle, 300 
Nielsen, Anders (o. 1875?), husmand, Asnæs, 

2406
Nielsen, Anders - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Anders - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Ane Kirstine (1842-1915), Tømmerup, 

1429
Nielsen, Ane Sophie (1834-60), Kalundborg,

3322
Nielsen, Angar (†o. 1740), St. Tåstrup, 340 
Nielsen, Anna Elisabeth, f. Brechvoldt (1805- 

32), Soderup, 300 
Nielsen, Anna Katrine, f. Brechvoldt (1815-41), 

Soderup, 300 
Nielsen, Aug. - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Bertil - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, C. P. Chr. (†1864), Gierslev, 1145 
Nielsen, Carl Frederik (-1854-), cand.theol., 

Bregninge(?), 1768 note 84 
Nielsen, Chr. F. (-1949-), gårdejer, Høng, 1175 
Nielsen, Christen (-1666-), kirkeværge, Uger

løse, 346
Nielsen, Christen (-1672-), præst, Stigs Bjerg

by, 766
Nielsen, Christen (-1695-), Sejerø, 1997 
Nielsen, Christen (†o. 1613), Føllenslev, 1678 
Nielsen, Christen (†o. 1660), Hørve, 2550 
Nielsen, Christen - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Nielsen, Christian (1794-1866), købmand, 

Nordby, 2788, 2792 
Nielsen, Christoffer - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Nielsen, Claus - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Corfitz - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Elfar (†1657), kirkeværge, St. Tåstrup, 

336, 340
Nielsen, Emil - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister
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Nielsen, Ferdinand - se under Murere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Nielsen, Frederik (†1864), Gierslev, 1145 
Nielsen, Frederik - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Frederik Emil (†o. 1825), Solbjerg, 

1083
Nielsen, H. Breinholt - se under Arkitekter 

(Have- og landskabsarkitekter) i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Nielsen, H. H. (-1826-), Solbjerg, 1083 
Nielsen, H. P. (-1910-), gårdejer, Nostrup 

Mark, Kalundborg, 3310 
Nielsen, Hans (o. 1706), Grevinge, 2362 
Nielsen, Hans (1789-1842), lærer, Ubby, 1576 
Nielsen, Hans - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Hans - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Hans - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Hans - se også Hans Nielsen 
Nielsen, Henrik (-1618-), præst, Kalundborg, 

3156
Nielsen, Henrik (-1896-), boghandler, Valle

kilde, 2511
Nielsen, Henrik (†o. 1580), landsdommer, 

Sæby, 932
Nielsen, Henrik (1649-1701), Soderup, 296 
Nielsen, Henrik - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Holger (1781-1854), kirkesanger, Nr.

Asmindrup, 2272 
Nielsen, I. - se under Skræddere og parament- 

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Ingvar - se Ingvar Nielsen 
Nielsen, J. K. (-1891-), Svallerup, 1604 
Nielsen, J. P. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Jens (†1849), Tuse, 612 
Nielsen, Jens - se også Jens Nielsen 
Nielsen, Jens - se Bitzholt, Jens Nielsen 
Nielsen, Jens Cl. (1837-1913), 1429 
Nielsen, Jep (o. 1755), kirkeværge, Solbjerg, 1079 
Nielsen, Jep Rasmus - se Jep Rasmus Nielsen 
Nielsen, Jørgen (1826-95), sognefoged, Sve- 

bølle, 1917

Nielsen, Jørgen (o. 1600), præst, Viskinge, 1892 
Nielsen, K. & Søn - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Kai Adolf (1921-45), gendarm, Kvan- 

løse, 125
Nielsen, Karen (1840-99), Asnæs, 2406 
Nielsen, Knud (-1623-), kirkeværge, Gierslev, 

1139
Nielsen, Kresten (†1663), Sæby, 932 
Nielsen, Kærholt - se Kærholt Nielsen 
Nielsen, Lars (*1838), Nr. Jernløse, 105 
Nielsen, Lars - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Laurs (†før 1734), Kalundborg, 3233 
Nielsen, Lav (o. 1575), Kvanløse, 122 
Nielsen, Lukas - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Mads (-1621-), kirkeværge, Tveje Mer

løse, 3003
Nielsen, Mads (†1652), skovfoged, Holmstrup, 

1848
Nielsen, Mads Jacob (-1956-), skipper, Kolby 

Kås, 2659
Nielsen, Mathias - se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Michael (-1976-), Dalby, 1269 
Nielsen, Michael - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Nielsen, N... (præst, Tuse) - se N... Nielsen 
Nielsen, N. P. (-1854-59-), Hesle Mølle, 300 
Nielsen, N. P. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Niels (-1655-62-), rådmand, kirke

værge, Holbæk, 2874, 2882 
Nielsen, Niels (†o. 1663), Soderup, 289 
Nielsen, Niels (-1840-), gårdmand, Maarup, 

2792
Nielsen, Niels - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Peder (†1728), forpagter, Dragsholm, 

2448, 2459 note 80 
Nielsen, Peder (o. 1600), Holmstrup, 1839 
Nielsen, Peder (†1849), Reersø, 1284 
Nielsen, Peder Claudius (†1854), Hesle Mølle,

300
Nielsen, Petrea Maria, f. Fraas (1793-1854), 

Ubby, 1576
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Nielsen, Poul (†1656), Årby, 1489 
Nielsen, Rasmus (†1611), præst, Linå, 1679 
Nielsen, Rasmus (-1670-), kirkeværge, Kundby, 

628
Nielsen, Rasmus (†1692), Brundby, 2708 
Nielsen, Rasmus (†1850), Høve, 2405 
Nielsen (Holte), Roald (†o. 1694), præst, Ubby, 

Vig og Nr. Asmindrup, 2266, 3237 
Nielsen, Stig - se Stig Nielsen 
Nielsen, Svend (o. 1650), præst, Nr. Jernløse, 

105
Nielsen, Svend - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Svend Erling - se under Orgelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Søren (o. 1625?), rådmand, Holbæk,

2874, 2879 
Nielsen, Søren (-1644-), Regelstrup, 2359 
Nielsen, Søren (-1670-), kirkeværge, Butterup 

og Sdr. Jernløse, 75, 158 note 36 
Nielsen, Søren - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Thomas (1597-1655), ridefoged, råd

mand, Holbæk, 124 
Nielsen, Tyge - se under Skræddere og para- 

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Nielsen, Vitus - se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Nilaus Hansen (-1550-75-), Undløse, 382 
Nils (-1694-), præst, Nr. Asmindrup, 2266 
Nilsen, Mads - se Mads Nilsen 
Nimb, H. C. (-1758-), præst, Nr. Jernløse, 106 
Nissen, C.J. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Nissen, Christian Ditlev Høegh (1790-1867), 

overretsprokurator, 3262 
Nissen, Helene Birgitte, f. Grandjean (1796-

1862), 3262 
Nissen, Vilhelmine (1821-60), 3262 
Nordbye, Otte (†1592), til Bonderup, 336, 341 

note 23
Norman, Ernst (-1625-), 1318 
Normand, Sven (†1088), biskop, Roskilde, 2966 
Norn, Otto (*1915), kunsthistoriker, 3099 
Notke, Bernt - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Numsen, Magdalene Charlotte Hedvig 
(-1749-), 82 note 36 

Numsen, Mathias (1646-1731), officer, 85, 129, 
161

Nyboe, Louise (o. 1780), 888 
Nyerup, Rasmus (1759-1829), bibliotekar, litte

raturhistoriker, 3175 
Nygaard, Harald Toft (-1980-), præst, Rørby, 

1508
Nyrop, Martin - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Nyrop, Søren Sørensen - se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerre

gister
Nyrup, Ane Marie Rasmusdatter (1725-51),

3316
Næbo, Christian Peter - se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Næbo, Rasmus (-1825-), 2265 
Næboe, Peter (-1747-), 2301 
Nørager, Olle Pedersen (1704-63), 2718 note 

130, 3210, 3211, 3223, 3317 
Nørgaard, Edith - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Nørgaard, Ole - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Nørlund, Poul (1888-1951), museumsdirektør, 

historiker, 3099

O A S (o. 1755?), Finderup, 1173
O B, Besser, 2746
O B A B (-1648-), Stenlille, 462
O C N (-1634-), Asnæs, 2402
O H M (o. 1736), Sæby, 930
O K (o. 1575), Undløse, 384
O M D (-1823-), Onsbjerg, 2710
O P S (-1654-), Tranebjerg, 2604
O R S (-1651-), Undløse, 386
O T, Kalundborg, 3192
O. Andersen (-1572-), kirkeværge, Odden, 2101 
Ocherfeld - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Odense, Hans Johansen (-1680-), præst, St. og 

Ll. Fuglede, 1650 
Odense, Jens Johansen (†1683), præst, St. Fug

lede, 1633
Odense-monogramisten - se under Sten- og
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billedhuggere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Oest, Sophie (-1859-), 3275 note 294 
Ohlsson, M. & O. - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ohrt, Bent - se under Guldsmede (ikke sted

fæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Olaus (-1290-), prior, Antvorskov, 1609, 1630 
Olaus Benedicti - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ole Andersen (-1575-87-), kirkeværge, Und

løse, 384
Olesdatter, Birgitte (†1735), Kalundborg, 3319 
Olesen, Jens (-1775-), Tranebjerg, 2611 
Olesen, Per - se Per Olesen 
Olivarius, Dorathea, f. Bjørn (†1828), 2406 
Olivarius, Jørgen (†1810), præst, Asnæs, 2406 
Olle - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ollesen, Jørgen (†1797), handelsmand, Ons

bjerg, 2713
Olrik, H. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olrik, P. - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsdatter, Maren (†o. 1696), Krousgård, 2659, 

2666
Olsen - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Olsen - se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Anders (-1624-), præst, Kirke Helsinge, 

1268
Olsen, Anders (†1849), Mørke, 652 
Olsen, Benth - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Bertel - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Birgit Zandor - se under Vævere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, C. V. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Christen - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Olsen, F. Vilhelm - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Olsen, H. - se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Olsen, Hans (-1706-), kirkeværge, Grevinge, 
2356

Olsen, Hans - se under Sten- og billedhuggere
i Kunstner- og håndværkerregister 

Olsen, Hans - se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Olsen, Hans - se også Hans Olsen 
Olsen, J. (-1914-), til Ågård, 1203 
Olsen, Jens (-1651-), kirkeværge, Kirke Hel

singe, 1283 
Olsen, Jens - se også Jens Olsen 
Olsen, Jep (-1605-), kirkeværge, Grevinge, 2358 
Olsen, Johan - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Knud - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Olsen, Knud - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Laurids - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Laurits (-1639-), Føllenslev, 1673 
Olsen, Magnus - se Magnus Olsen 
Olsen, Mattis - Mattis Olsen 
Olsen, Mette (-1720-), Undløse, 390 
Olsen, Niels - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Ole (-1602-), præst, Havrebjerg, 1110 
Olsen, Peder (-1621-), Egebjerg, 2278 
Olsen, Peder (-1623-), kirkeværge, Gierslev, 

1139
Olsen, Peder (-1663-), Skellebjerg, 1042 
Olsen, Peder - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Peder - se også Peder Olsen 
Olsen, Poul (o. 1600), kirkeværge, Føllenslev,

1668
Olsen, Poul H. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Poul (Pavlus Olai) (-1628-), Holmstrup, 

1841
Olsen, Rasmus (-1575-1605-), præst, Undløse 

og Søndersted, 384, 386, 388, 412 
Olsen, Simon (-1646-), Nr. Asmindrup, 2272 
Olsen, Aage - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Danmarks Kirker, Holbæk amt 242
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Olsson, Molly - se under Vævere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Oluf (†1320), biskop, Roskilde, 2461, 2475 
Oluf (o. 1475), provst, Kalundborg, 3018 
Oluf - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Oluf - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Oluf - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Oluf - se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Oluf Jakobsen (-1493-), præst, Nykøbing,

3345
Oluf Knudsen (-1550-), Tersløse, 445 
Oluf Lauridsen (†1591), præst, Ruds Vedby og 

Reerslev, 970, 974, 1005 
Oluf Mogensen (-1591-), Syvendekøb, 835 
Oluf Mortensen Baden (†1485), biskop, 2325 
Oluf Olsen Slagelse (-1594-), præst, Havre

bjerg, 1100, 1101 
Oluf Olufsen (-1533-), præst, Hallenslev, 957 

note 5
Oluf Pedersen (-1474-), borgmester, Kalund

borg, 3018
Oluf Persen - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Oluf Petersen (-1587-), Drøsselbjerg, 1322 
Olufsdatter, Anna (-1732-), Kolby, 2660 
Olufsdatter, Birthe (†1730), Kalundborg, 3235 
Olufsdatter, Chrestense (†1702), Kalundborg, 

3230
Olufsdatter, Dorthe (o. 1700), Onsbjerg, 2703 
Olufsdatter, Ellen (†1707), Kalundborg, 3212 
Olufsdatter, Karen (†1619), Værslev, 1956 
Olufsen, Andreas (-1625-), præst, Kirke Hel

singe, 1275
Olufsen, Giøde - se under Blytækkere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Olufsen, Jens (†1772), Onsbjerg, 2707 
Olufsen, Jørgen (†1767), Stavns, 2707 
Olufsen, Knud - se Knud Olufsen 
Olufsen, Laurids - se Laurids Olufsen 
Olufsen, Lauritz (†1631), præst, Reerslev, 972, 

973, 974
Olufsen, Lauritz - se også Lauritz Olufsen 
Olufsen, Mads - se Mads Olufsen

Olufsen, Niels (†1708), degn(?), Vallekilde og 
Hørve, 2507 

Olufsen, Oluf - se Oluf Olufsen 
Opitz, Heinrich (-1709-), dr.theol., Kiel, 606 
Oppenhagen, H. Fr. - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Oppenhauser, Sophus Rudolph Johan (1838- 

53), 3321
Oppenheuser - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Oppermann, Alice (1907-75), 2928 
Oppermann, Carl (1863-1940), 2927 
Oppermann, Elisabeth, f. Lange (1869-1929), 

2927
Oppermann, Poul (1903-39), 2928 
Oppermann, proprietær, Vintremøller, 2880 
Orlandi, V. - se under Stukkatører i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Osten, Henrik van der (-1369-76-), ridder, 2631 
Ostenfeldt, Maren (-1767-), 2103 
Ostermann, Engel Cathrine (-1798-), Kalund

borg, 3225
Ostermann, Henrik Christopher Dyrlund - se 
under Farvere i Kunstner- og håndværkerreg. 

Ostermann, Maren, f. Holst (1776-1842), Ka
lundborg, 3261 
Ostermann, Niels Christopher Dyrlund (1799- 

1848), købmand, Kalundborg, 3226, 3261, 
3262

Other, Christoffer (†1786), løjtnant, konsump- 
tionsinspektør, 3242 

Othinian, Jens Hansen (†1683), præst, Ll. Fug
lede, 3237

Ott af S. Thomas - se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Otte, Inger (†1705), 2921
Otte, Reinholdt - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Ottesen, Christiane, f. Rauberg (†før 1807), 

1892
Otto, C. - se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister 
Otto, Statius - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Overberg, Hercules - se Øuerbergh, Hercules 
Overgård, C. N. - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister
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Overgaard, Christen (1777-1810), 2748, 2754 
note 117

Oxe, Laurids Jørgensen (†1460), 900, 931 
Oxe, Mette (†1582), til Birkholm, 76, 106 
Oxe, Peder (1520-75), til Gisselfeld, rigshofme- 

ster, 219 
Oxe, Pernille (1530-76), 992

P (-1885-), Soderup, 288 
P A (1600’rne), Særslev, 1707 
P A - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
P C (-1612-), kirkeværge?, Kundby, 638 
P C X P E (-1587-), Tranebjerg, 2612 
P C Æ (-1609-), Asnæs, 2402 
P F S (o. 1550), Svallerup, 1600 
P I (o. 1630), Årby, 1484 
P I S (o. 1755?), Finderup, 1173 
P I V, Skamstrup, 837 
P K (o. 1650), Sdr. Asmindrup, 192 
P L, Mørkøv, 799 
P L J S (-1771-), Besser, 2747 
P L S (-1831-), Egebjerg, 2312 
P M (1600’rne), Søstrup, 271 
P M D, Rørby, 1524 
P N S (-1662-), Undløse, 386 
P P B (-1686-), Tranebjerg, 2600 
P P B Ø (o. 1630), Årby, 1484 
P P S (-1645-), herredsfoged, Skippinge hrd.,

1669
P S (-1627-), Røsnæs, 1365 
P V, Skamstrup, 837
Pachs, Christopher (-1648-), til Stensballegård, 

2922
Pachs, Christopher von Festenberg (1511-1608), 

til Torupgård, Bonderup og Kindholm, lens
mand på Holbæk slot, 245, 250, 261, 267, 269, 
329, 341 note 23, 2859, 2900, 2908, 2911,
2922, 2949, 2950 

Pachs, Frederik (†1575), 2911, 2912, 2919 
Pachs, Holger (1648-98), til Sæbygård og Eriks

holm, 201, 245, 2922, 2940 note 282 
Pachs, Lizebeth (1573-1612), til Siersholm, 2911 
Pachs, Mogens (1577-1642), til Torup, lensmand 

på Holbæk slot, 411, 417 note 38, 2900, 2902, 
2915, 2921, 2922 

Pachs, Peder (1579-1608), til Gersnes, 2911

Pageisen, Susanne Christina von (-1733-), 2110 
Palladius, Peder (1503-60), biskop, 1402 note 1, 

1789, 2119, 2349, 2367 note 90 
Palludan, Frederik Holmsted (†1855), præst, 

Sæby, 933
Palludan, Otto Jens (1759-1814), forpagter, 

Dragsholm, 2456 
Palmer, Mary (-1942-), 2602 
Palmer, William Dudley (1915-42), sergent 

RAF, 2602 
Palmer, William Hurry (-1915-42-), 2602 
Paludan (-1788-), præst, Kalundborg, 3168 
Paludan, Chr. (-1694-1705-), 487, 1347, 1371 

note 8, 1376, 1396 
Paludan, Elsebeth (1754-1836), 3254 
Paludan, Hans (-1597-), ærkedegn, Viborg, 750 
Paludan, Hans Jacob (1717-82), provst, Ars 

hrd., 3253
Paludan, Niels Hansen (-1754-55-), 3241, 3254 
Paludan, Peder (-1788-), 3200, 3202, 3254 
Paludan, Peder Hansen (1687-1753), provst, Ars 

hrd., 3190, 3241, 3251, 3253 
Paludan, Peter - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Palæmon, Mads (†1796), 1145 
Papenheim, Alexander Rabe von (-1620-27-), 

lensmand, 69, 190, 405, 406, 424, 605, 645, 
646

Paproczsky, Bartholomæus - se under Malere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Parkman, Anneke (†1624), 1978, 1993 
Parsberg, Christoffer (1555-1600), lensmand, 

2467
Parsberg, Christoffer (1632-71), greve, til Fry

dendal, 809
Parsberg, Enevold (-1671-), til Frydendal, 810 
Parsberg, Frederik (1588-1653), til Vognserup, 

619, 646, 647, 650, 655, 656, 657, 658 
Parsberg, Ingeborg (-1618-41-), 705, 2101, 2386, 

2389, 3371, 3404 
Parsberg, Mandrup (1628-51), til Bjergbygård,
657, 658, 805 

Parsberg, Niels (-1588-), til Harrested, lens
mand, 656 

Parsberg, Sidsel (1646-90), 655, 657 
Parsberg, Verner (†1484), rigsråd, lensmand på 

Holbæk slot, 2893, 2915, 2916

242*
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Pas, Simon de - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Passow, Kirsten Andersdatter (†1527), 2917 
Pauli, Johannes - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Paulin, Else Kirstine (-1734-), 3233 
Paulin, Ove († 1711), handelsmand, Kalundborg,

3233 
Pax - se Pachs
Pechel, Ingeborg Frantzdatter (-1752-), 2363 
Peder - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Peder - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Peder - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Peder Boesen (-1416-), præst(?), Kvanløse, 122 
Peder doktor (-1645-), Eskebjerg, 3034 
Peder Ebbesen (-1540-), til Tyrrestrup, rigsråd, 

2911
Peder Hansen (-1578-), kirkeværge, Viskinge, 

1889
Peder Jensen Lodehat (†1416), biskop, 3024 
Peder Kjeldsen (-1494-), provst, Samsø, 2765 
Peder Knudsen (-1592-), kirkeværge, Reerslev, 

970
Peder Olsen (†o. 1570), historiker, 1239, 1288 

note 4, 1537, 2819, 3017, 3327 
Peder Pedersen (-1579-), kirkeværge, Sæby, 925 
Peder Strangesen (ca. 1170-1241), godsejer, 

3021, 3099, 3100 
Peder Sunesen (1161-1214), biskop, Roskilde, 

1115, 1151
Peders(datter?), Karine (-1626-), Særslev, 1703 
Pedersdatter, Ane (1656-88), Soderup, 296 
Pedersdatter, Ane (-1835-), Hønsinge, 3447 
Pedersdatter, Anna (-1696-), Bregninge, 1761 
Pedersdatter, Anna (-1802-), Stavns, 2698 
Pedersdatter, Anne (†1754), Kalundborg, 3241, 

3283 note 541 
Pedersdatter, Apelone (†1748), Ringsted, 3283 

note 524
Pedersdatter, Barbro (†1724), Toftebjerg, 2712 
Pedersdatter, Bodil (o. 1600?), Holbæk, 2919 
Pedersdatter, Bodil (-1783-), Ørby, 2610 
Pedersdatter, Dorthe (1700’rne), Onsbjerg,

2712

Pedersdatter, Dorthe (1831-66), Egebjerg, 2319 
Pedersdatter, Dorthea (1733-83), Kalundborg, 
3240, 3242, 3317 

Pedersdatter, Ellen (†1692), Kalundborg, 3231 
Pedersdatter, Gedsche (1671-1756), Kalundborg,

3242
Pedersdatter, Johanne (-1638-), Undløse, 378 
Pedersdatter, Johanne (†1638), Vallekilde, 2507 
Pedersdatter, Kierstin (1760-99), Besser, 2744 
Pedersdatter, Kirstine (†o. 1618), Røsnæs, 1368 
Pedersdatter, Kirstine (-1626-), Særslev, 1702 
Pedersdatter, Maren (†1638), Vallekilde, 2507 
Pedersdatter, Maren (†1663), Kalundborg, 3194, 

3229, 3252 
Pedersdatter, Maren (-1783-), Besser, 2744 
Pedersdatter, Maren (1746-1809), Kolby, 2664 
Pedersdatter, Maren (1821-49), Merløse, 3005 
Pedersdatter, Maren - se også Maren Peders

datter
Pedersdatter, Mette (1708-80), Tranebjerg, 2610 
Pedersdatter, Sidsel (1703-48), Kalundborg, 

3217
Pedersen, Anders (-1656-), vognmand, Kalund

borg, 3306
Pedersen, Anders - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Ane, f. Larsen (1785-1848), Merløse, 

3005
Pedersen, Berthel - se Berthel Pedersen 
Pedersen, Bolle (o. 1670), præst, Nr. Jernløse, 

100, 101, 105 
Pedersen, Bothilde Kirstine (†1879), Holbæk,

2929
Pedersen, Carl - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Chresten (-1710-), degn, Grevinge, 

2363
Pedersen, Christen (†1641), birkefoged, Tølløse, 

236
Pedersen, Christen (†o. 1669), forvalter, Mørke

gård, 803
Pedersen, Christen (-1671-), Kirke Eskilstrup, 

317
Pedersen, Christen (†1849), husmand, Mulle- 

rup, 1331
Pedersen, Christen (-1850-), gårdmand, Vær

slev, 1953
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Pedersen, Christen (1825-50), Værslev, 1953,
1954

Pedersen, Christen - se under Smede i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Pedersen, Christen - se også Christen Pedersen 
Pedersen, Christiern - se Christiern Pedersen 
Pedersen, Christopher (-1600-), præst, Uger- 

løse, 354
Pedersen, Erik - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Hans (-1651-), præst, Bjergsted, 1786 
Pedersen, Hans (1621-87), handelsmand, Hol

bæk, 2920
Pedersen, Hans (-1707-), rådmand, Kalund

borg, 3230, 3231 
Pedersen, Hans - se under Urmagere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Pedersen, Henrik (o. 1621), præst, Sdr. Jernløse, 

153
Pedersen, Henrik (†o. 1705), regimentsskri- 

ver(?), Holbæk, 2924 
Pedersen, Henrik (†1864), Svinninge, 726 
Pedersen, Isaac (Isak Petersen) - se under Bly

tækkere og murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Pedersen, Iver - se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Pedersen, Jens (†1645), Holbæk, 2920 
Pedersen, Jens (-1666-), Sasserup, 174 
Pedersen, Jens (†1840), Holbæk, 2929 
Pedersen, Jens - se også Jens Pedersen 
Pedersen, Jens - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Jens - se under Skræddere og para- 

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Pedersen, Jens - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Pedersen, Jens Peder (-1950-51-), portør, Fåre
vejle, 2444

Pedersen, Jeppe (†1676), forpagter, Bostrup, 
1332

Pedersen, Just (†1706), byfoged, Kalundborg, 
3212, 3214, 3233 

Pedersen, Jørgen - se Jørgen Pedersen 
Pedersen, Jørn Peder (-1965-), gårdejer, Reersø, 

1280

Pedersen, K. (1825-71), husmand, Soderup,
301

Pedersen, Karen (1783-1855), Holbæk, 2927 
Pedersen, Kristine (-1978-79-), Holbæk, 2873, 

2944
Pedersen, Lars (†1850), Ornum, 1284 
Pedersen, Lars (1820-91), gårdmand, Løve, 1146 
Pedersen, Mads (-1599-), præst, Sæby, 931, 932 
Pedersen, Marius - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Markus (†1600), rådmand, Holbæk, 

2919
Pedersen, Mathias - se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Pedersen, Morten (1700’rne), Langør, 2629, 

note 42
Pedersen, Niels (-1651-), kirkeværge, Bjergsted, 

1786
Pedersen, Niels (1778-1855), gårdmand, Nørup, 

107
Pedersen, Niels (1784-1826), gårdejer, Solbjerg, 

1083
Pedersen, Niels - se også Niels Pedersen 
Pedersen, Niels - se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Oluf (†1614?), Samsø, 2804 
Pedersen, Oluf (-1657-), kirkeværge, Reerslev,

975
Pedersen, Oluf - se også Oluf Pedersen 
Pedersen, Otto Brade (-1623-), lensmand på Ka

lundborg slot, 1426 
Pedersen, Otto Brahe (†1642), til Torbenfeld, 

809, 843, 855 
Pedersen, Peder (o. 1600), Holmstrup, 1839 
Pedersen, Peder (-1623-), kirkeværge, Olstrup, 

1760
Pedersen, Peder (1671-1720), skovrider, Ods 

hrd., 2295, 2304, 2318 
Pedersen, Peder (1676-1723), handelsmand, Hol

bæk, 2851, 2858, 2874, 2886, 2887, 2888,
2891, 2893, 2910, 2915, 2920, 2926, 2935 note
144, 2938 note 230, 2944 

Pedersen, Peder (o. 1750), Ørby, 2610 
Pedersen, Peder (-1850-), husmand, Værslev, 

1953
Pedersen, Peder (1789-1875), gårdmand, Mer

løse, 3005
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Pedersen, Peder - se også Peder Pedersen 
Pedersen, Preben Bo - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Rasmus (-1598-), præst, Sdr. Jernløse, 

152
Pedersen, Rasmus (*1721), skipper, Onsbjerg, 

2711, 2718 note 124 
Pedersen, Rasmus (1712-76), Nordby, 2790 
Pedersen, Rasmus (-1784-1802-), Stavns, 2698,

2707, 2708
Pedersen, Steen - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Stefan Viggo - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, T. Rasmus (†1721), Holbæk, 2925 
Pedersen, Th. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Viggo - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pencz, Georg - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pentz, Adam Henrik (1597-1657), oberst, hof

marskal, 932 
Per Knudsen (-1590-), kirkeværge, Søndersted, 

412
Per Olesen (-1575-), kirkeværge, Hørve, 2537 
Per Olsen Møller (-1594-), kirkeværge, Havre

bjerg, 1100
Perch - se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Persdatter, Karine (-1626-), Særslev, 1702 
Peter Christensen (-1571-85-), degn, Grevinge, 

herredsskriver, Ods hrd., 2347, 2355, 2356 
Petersen (-1838-) godsinspektør, Dragsholm(?), 

2222
Petersen (-1843-), degn, Holbæk, 2884 
Petersen - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Petersen - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Anders - se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Andreas - se Andreas Petersen 
Petersen, Anne Catrine - se Mackene, Anne Ca

trine

Petersen, Carl - se under Urmagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Petersen, Chr. (-1944-61-), provst, Ods hrd., 
2238 note 26 og 31 

Petersen, Christoffer (*1881), arbejdsmand, Ka
lundborg, 3275 note 287 

Petersen, Cilius - se under Blikkenslagere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Petersen, D. (1900’rne), Rygård, 389 
Petersen, Ebbe Lehn - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Eigil - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Erik Lehn - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Else Marie, f. Ostermann (1780-1857), 

Viskinge, 1896 
Petersen, Ernst Frode Storck (1848-1916), Und

løse, 395
Petersen, Hans (1553-1611), præst, Holbæk, 

2889, 2912
Petersen, Hans Kristian - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Petersen, Henrikke Kirstine - se Fraas, Hen- 
rikke Kirstine 

Petersen, Isak - se under Blytækkere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Petersen, J. Magnus - se Magnus-Petersen, J. 
Petersen, J. P. (-1888-), gårdejer, Ny Sonnerup- 

gård, 596
Petersen, J. Vilh. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Jens (†1861), lærer, Soderup, 301 
Petersen, Kathrine (†1615), Nr. Jernløse, 106 
Petersen, Knud Lehn - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, L. (1900’rne), Rygård, 389 
Petersen, Lars (†1807), skovrider, Egebjerg, 

2318
Petersen, Lauritz (†o. 1840), brændevinsbræn

der, Holbæk, 2929 
Petersen, Niels Frederik (1848-1916), Undløse, 

395
Petersen, Niels P. (-1896-), Holbæk, 2898 
Petersen, Nielsine - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
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Petersen, O. D.(?) - se under Gørtlere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Petersen, Ole (o. 1600), kirkeværge, Føllenslev, 
1668

Petersen, Oluf (-1597-1623-), sognepræst, Gier
slev, 1137, 1139 

Petersen, Oluf - se også Oluf Petersen 
Petersen, Otto - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, P. - se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Petersen, P. H. (-1932-), præst, Søstrup, 178 

note 29
Petersen, Paul - se under Urmagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Petersen, S. (-1935-), mejeriejer, Avnsø, 1920 
Petersen, Søren (†1839), til Viskingegård, 1896 
Petersen, Søren - se under Gørtlere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Petersen, Thorvald - se under Snedkere og bil
ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 

Petersen & Steenstrup - se under Orgelbyggere
i Kunstner- og håndværkerregister 

Petri, Johannes (-1577-), præst, Nr. Asmindrup, 
2270

Petrus - se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Pettersen - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Philip - se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Philip seiermager - se under Urmagere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Pieker, Fallentin - se under Blytækkere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Pieterz, Remmert (Remigius van Pe) - se under 
Malere i Kunstner- og håndværkerregister 

Pihl - se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Pihl, Niels - se under Guldsmede (København)
i Kunstner- og håndværkerregister 

Pik, Niels - se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Pind, Hans (1608-59), Århus, 2606, 2618 note 
142

Pind, Søren (1611-81), Pillemark, 2606, 2618 
note 142

Pind, Søren Nielsen (1567-1611), præst, Trane
bjerg, 2605, 2608 
Plat, Claude Peter Heinrich du (1808-64), ge
neralmajor, 300 

Plat, Elise du, f. von Scholten (1811-59), 300 
Plesner, David (*1706), præst, Jyderup, 751,

1006
Plov, Jens (-1581-), Egebjerg, 2360 
Plum (-1664-), stiftsskriver, 1677 
Plum, Anne Agnete (†1805), 2889, 2913 
Plumb, Johan (-1670-), kirkekommissær, 628 
Pochstein, Oluf Rasmussen (†1682), præst, 

Sejerø, 2042 
Podebusk, Mourids (-1652-65-), til Birkholm, 

79, 92
Podebusk, Ursula (†1709), til Hagestedgård, 

550, 559 note 532 
Poder, Christen Pedersen (†1683), ridefoged, bir

kedommer, Dragsholm, 2446, 2448, 2452, 
2453, 2454, 2459 note 80 

Pogwisch, Otto (1610-84), til Saltø, general
kommissær, 3436 

Pohlmann, Dietrich Peter - se under Skræddere 
og paramentmagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Pop, Sidsel Hansdatter (1668-1735), 2869, 2874, 
2889, 2890, 2904 

Poscolan, Gudmand - se Paaske, Gudmand 
Hansen

Poulsdatter - se også Pov(e)lsdatter 
Poulsdatter, Ane Marie (1829-1900), Løve, 1146 
Poulsdatter, Magdalene (-1666-71-), Skamstrup, 

842
Poulsdatter, Margrethe (†1759), Holbæk, 3242,
3316

Poulsen - se også Pov(e)lsen 
Poulsen, Arnfast (1684-1735), Kolby, 2663 
Poulsen, Carl - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Poulsen, Cille Maria (1702-39), til Kragerup,

1060, 1067
Poulsen, Hans - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Poulsen, Jens (o. 1620?), amtsskriver, Kalund

borg, 3306
Poulsen, Jens (1688-0. 1764), forvalter, Kalund

borg, 3240
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Poulsen, Jens (o. 1736), Tømmerup, 1405, 1436 
note 6

Poulsen, Jens - se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Poulsen, Jens - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Poulsen, Jep (-1644-), Grevinge, 2359 
Poulsen, Jørgen (-1618-), København, 1368 
Poulsen, Laurids (-1636-), Tranebjerg, 2606 
Poulsen, Marie (†1739), til Kragerup, 1176 
Poulsen, Mogens (†o. 1695), borgmester, Ka

lundborg, 3231, 3234 
Poulsen, Niels (†1613), præst, Bregninge, 1763 
Poulsen, Niels (-1744-), forvalter, Kalundborg, 

1436 note 6
Poulsen, Niels - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Poulsen, Oluf N. (-1650-), 1139 
Poulsen, Poul (-1702-), provst, Hads hrd., 1067 
Povelsdatter, Anne (*1705), Besser, 2746 
Povelsdatter, Dorthea (1589-1652), Tranebjerg, 

2605, 2608
Povelsdatter, Hennicke (-1641-), Værslev, 1955, 

1960 note 91 
Povelsdatter - se også Poulsdatter 
Povelsen, P. (-1725-), Ørslev, 1060 
Povlsen, Oluf (-1649-), Tranebjerg, 2607 
Prahl, Jacob Samuel - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Prahl, Johan (†1930), til Lerchesminde, godsejer, 
1895

Prahl, Samuel Jacob Nicolai - se under Guld
smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Prat, Mads Jacobsen (1630-93), præst, Butterup, 
71, 79, 83 note 50 

Pratt, Hans Nielsen (*1580), rådmand, Holbæk, 
79, 83 note 64 

Present, Mette (o. 1459), til Torbenfeld, 855 
Preusser(?), von (†1788), ritmester, 3254 
Printz, Anne Rasmusdatter (1713-84), 2798 note 

83
Printz, Niels (1735-1815), 2786, 2798 note 83 
Printz, Søren (1836-92), 2798 note 84 
Prip - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Prom, B. C. Margarethe, f. Allerup (1768-1831), 
934

Prom, Dorthea Wulf (-1716-39-), 1583, 1596, 
1604

Prom, J. T. Wilhelm (1770-1828), kirkesanger, 
Sæby, 934 

Prytz, Julie - se Feilberg, Julie 
Putbus, Mauritz de - se Podebusk, Mourids 
Paasche, Hedevig, f. Otto (1767-1801), 933 
Paasche, Joachim Barner (-1753-63-), til Bø- 

strupgård, generalauditør, 1217, 1329, 1333, 
1334

Paasche, Jochum Barner (-1800-), til Nørager- 
gård, kancelliråd, 933 

Paaske, Gudmand Hansen (-1696-), præst, Ka
lundborg, 3148, 3155

Quellichmeyer, Borchart - se under Klokkestø
bere i Kunstner- og håndværkerregister 

Quellichmeyer, Hartvig - se under Klokkestø
bere i Kunstner- og håndværkerregister 

Quellinus, Thomas - se under Sten- og billed
huggere i Kunstner- og håndværkerregister 

Qvist, Hans Hansen (1676-1749), møller, Ka
lundborg, 3206, 3222, 3282 note 501, 3315 

Qvistgaard, Jørgen Mouritz (1810-53), borgme
ster, Kalundborg, 3320 

Qvaade, H. P. (1852-1920), proprietær, 1892

R A S (-1700-), Hørby, 505 
R C (-1623-), Gierslev, 1139 
R C, Kalundborg, 3208 
R C D, Svinninge, 722 
R C S M (-1664-), Onsbjerg, 2716 note 96 
R E (-1702-), Tranebjerg, 2592 
R I S (-1652?-), Nordby, 2781 
R I S (-1697-), Kirke Helsinge, 1281 
R I S (-1729-), Nordby, 2781 
R L E - se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
R M S (-1776-), Sejerø, 2039 
R S (o. 1550), Sejerø, 2031 
R S (o. 1630?), Årby, 1484 
R S, Skamstrup, 835
R S - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
R S M, Onsbjerg, 2716 note 96
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R S S B (-1768-), Nordby, 2781 
R W G (o. 1575), Søstrup, 175 
Raben, Anna Margrethe (†1788), 3250 
Raben, madam (†1771), 3110, 3251 
Raben, Matthias (†1750), amtsforvalter, 3171, 

3196, 3250, 3251 
Raben, Poul Bastian (†1738), forvalter, 3250,

3251
Raben, Sophia Amalia (†1798), 3251 
Rahbek, P. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rahn, Cathrine (1657-1727), 3172, 3198, 3250 
Raklev, Niels Sørensen (1669-1716), 3223, 3231, 

3234, 3240 
Ramel, Anna (-1665-), 79
Ramsemer, Tobias - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ramus, Frederik Hoffmann - se under Orgel

byggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rantzau, Anna von (-1644-), 657 
Rantzau, Anna, Hagestedgård, 551 
Rantzau, Berte (1680-96), 657 
Rantzau, Christiane Barbara (-1723-24-), 867 

note 43
Rantzau, Christoph Friederich von (1644-1711), 

oberst, 657, 658, 660 
Rantzau, Frantz (1685-96), 657 
Rantzau, Frederik (1688-89), 657 
Rantzau, Heinrich von (-1644-), 657 
Rantzau, Johan (†1708), til Frydendal, Bram- 

minge og Ørslevkloster, generalløjtnant, 619,
657, 864

Rantzau, Kaj (1591-1623), til Rantzausholm, 
lensmand på Kalundborg slot, 1437 note 50, 
1939, 1940, 3251 

Rantzau, Lisbeth Sophie (-1634-), 1484 
Rantzau, Palle (-1680-), til Bratskov, 657 
Rantzow - se Rantzau
Rapp, Johan Georg - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasch, Elias (-1760-), præst, Tuse, 603, 606, 

607, 614
Rasch, Karen Jensdatter (1699-1769), 2913 
Rasch, Niels Mogensøn (-1695-98-), 3378,

3379
Rask, Hans Kristian (1805-75), præst, Viskinge, 

1895

Rask, Niels Monsen - se Rasch, Niels Mogen
søn

Rasmus (-1507-63-), præst, Sdr. Asmindrup, 
198

Rasmus (-1587-), kirkeværge, Undløse, 386 
Rasmus (-1590-), degn, St. Tåstrup, 337 
Rasmus - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rasmus - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rasmus - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmus - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmus - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmus Simonsen (o. 1580), kirkeværge, Tuse, 

614
Rasmusdatter, Anna (1715-54), Ågerup, 273 
Rasmusdatter, Anne (o. 1670?), Onsbjerg, 2703 
Rasmusdatter, Anne O.(?) (*1772), Onsbjerg, 

2710
Rasmusdatter, Catharina (-1728-), Kalundborg, 

3232, 3315
Rasmusdatter, Dorrit - se Dorrit Rasmusdatter 
Rasmusdatter, Else (-1643-), Holbæk, 2878 
Rasmusdatter, Karen (-1707-), Niløse, 428 
Rasmusdatter, Karen (1712-74), Permelille, 2660 
Rasmusdatter, Karen - se også Karen Rasmus

datter
Rasmus(datter?), Lene (o. 1731), Reerslev(?), 

976
Rasmusdatter, Maren (1614-92), Onsbjerg, 

2694, 2699, 2700, 2712 
Rasmusdatter, Margrete (†1613), Svallerup, 

1604
Rasmusdatter, Margrete (†1795), Besser, 2748 
Rasmusdatter, Valborg (1624-94), Vallekilde, 

2505, 3447
Rasmussen, Abraham Kall (-1890-99-), præst, 

Holmstrup, Hørve, Drøsselbjerg og Skam
strup, 832, 1322, 1828, 2554 note 80 

Rasmussen, Bent (-1935-47-), kirkesanger, kir
keværge, Tranebjerg, 2595, 2599, 2616 note 
83

Rasmussen, Bent - se under Snedkere og bil
ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg.
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Rasmussen, Christen (-1611-), kirkeværge, Hol
bæk, 2873

Rasmussen, Christen - se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Rasmussen, Clemen (†1775), Onsbjerg, 2707 
Rasmussen, Clement (†1640), Tranebjerg, 2608, 

2618 note 149 
Rasmussen, Clemmen (1840-64), Tranebjerg, 

2607
Rasmussen, Erasmus Frederiksen (-1775-), Gui

nea, 2348
Rasmussen, Erik (o. 1970?), sømand, Værslev, 

1953
Rasmussen, Hans (†1683), rådmand, byfoged, 

Kalundborg, 3230, 3232, 3238 
Rasmussen, Hans (†1792), gårdmand, Besser, 

2746, 2753 note 111 
Rasmussen, Hans (1788-1854), værtshusholder, 

Kalundborg, 3321 
Rasmussen, Hans - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rasmussen, Hans - se også Hans Rasmussen 
Rasmussen, Jacob - se under Drejere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Jens (1769-96), Onsbjerg, 2710 
Rasmussen, Jens - se Wiwel, Jens Rasmussen 
Rasmussen, Jens - se også Jens Rasmussen 
Rasmussen, Jochum (-1690-95-), Vindekilde, 

2538
Rasmussen, Johanne Margrethe, f. Snedker 

(-1947-), Tranebjerg, 2595 
Rasmussen, Kaj Snedker (1908-44), cand. mag., 

Tranebjerg, 2607 
Rasmussen, Lauridtz - se Lauridtz Rasmussen 
Rasmussen, Lauritz - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Lorens - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Mikkel (-1606-), Raklev, 1394 
Rasmussen, N. P. - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Rasmussen, N. Rich. - se under Malere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Rasmussen, Niels (†o. 1700), Kalundborg, 3232, 
3238

Rasmussen, Niels (†1848), Skjelbekhuse, 652 
Rasmussen, Ole (†1692), Toftebjerg, 2708 
Rasmussen, Peder (-1864-), gårdmand, Svin- 

ninge, 726
Rasmussen, Peder (†1775), Onsbjerg, 2706,

2707, 2717 note 112 
Rasmussen, Peder (†o. 1800), Kalundborg, 3317 
Rasmussen, Peder (†1807), Tranebjerg, 2610 
Rasmussen, Peder - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Petra (-1936-), Tranebjerg, 2617 

note 127
Rasmussen, R. (-1926-), gårdejer, Havrebjerg, 

1109
Rasmussen, Rudolf- se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Rasmussen, Søren (†før 1665), Kalundborg,
3243
Rasmussen, Søren - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Rasmussen, Thomas Frederiksen (1744-1800), 

provst, Ods hrd., 2348, 2364 
Rasmussen, Valborg - se Rasmusdatter, Valborg 

Rasmussen, Villads (1709-54), Nordby, 2798 
note 83

Rasmussensdatter, Barbara (1767-1840), Maa- 
rup, 2792

Rassow, Søren - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Rathmann - se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Rauberg, Christiane - se Ottesen, Christiane 
Rauberg, Niels (†1790), præst, Ubby, 1605 
Rauberg, Peder Carlsen (1702-67), herredsfo

ged, 3208, 3210, 3223 
Ravensberg, Johan Jepsen (†1512), biskop, Ros

kilde, 1841
Ravn - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Ravn, Ane (1797-1881), 2042 
Ravn, Kirsten Hansdatter (†1692), 1208 
Ravn, Lars Tønnes Fredrik (1813-86), præst, 

Sejerø, 2042 
Reber, Grethe (-1975-), 2652 
Reber, Jens (-1975-), 2652 
Reber, Karen (-1975-), 2652
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Reedtz, Frederik (1586-1659), til Kongsdal, rigs
råd, 273, 376, 382, 417 note 38, 503, 514, 516, 
517, 521, 524 note 62 

Reedtz, Holger (1800-57), til Palsgård, kammer
junker, 514 

Reedtz, Niels Juel (o. 1900), 524 note 61 
Reedtz, Peder (1531-1607), til Hørbygård, lens

mand, 446, 494, 498, 504, 513, 514, 517, 524 
note 57

Reedtz, Steen (†1682), til Hørbygård, 487, 499, 
500, 523 note 30 

Reedtz-Thott, Ingeborg, 2629 note 50 
Reenberg, Chr. (-1755-), præst, Finderup, 1165, 

1166, 1167
Reenberg, Mette Pedersdatter (o. 1725), 2507 
Reenberg, Peder (o. 1720), provst, Ålborg, 2507 

Reesen, L. - se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 
Rehling, A.J. (-1776-), provst, Ods hrd., 2279 

Reich, Valentin - se under Bogtrykkere og bog
bindere i Kunstner- og håndværkerregister 

Reiisch(?), Mette Dorothea (o. 1750), Besser, 
2748
Reingaard, J. (-1819-25-), præst, Sdr. Jernløse og 

Søstrup, 143, 146, 151, 162, 163, 164, 3430 
Reinicke, Ahrent H. - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 

Reinicke, Hendrich - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Reinle, Adolf (o. 1975), schweizisk kunsthistori
ker, 3048

Reisener, Hans (-1621-), præst, Vallekilde, 2457 
note 6

Remkell, Jørgen - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Rennberg, H. H. Dithmer, 275 note 25 
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, 1699, 

1700, 2024, 2491, 2539 
Resen, Peder Hansen (1625-88), historiker, ju

rist, 2453, 2851, 3361 
Resenhof, Marcus - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Resin - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Revenfeld, Conradine (-1740-42-), 1999, 2013, 

2022, 2028, 2029, 2035 
Reventlow, Bartram (-1758-), 500

Reventlow, Christina (-1758-), 500 
Reventlow, Magdalene (-1597-), 296 
Reventlow, Margrethe (-1597-), 295, 296, 297 
Reventlow, Ulrica Eleonora - se Danneskiold, 

Ulrica Eleonora 
Reyersen, Lars - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rhode, Pernille Jensdatter (1741-80), 3223 
Rhode, Theodor (1821-86), præst, Finderup, 

1176
Rhud, C. M., f. Mohr von Walten (1721-1804), 

751, 752
Riber, H. W. (-1796-1803-), digter, 107 
Riber, Hans Pedersen (1581-1637), rådmand, 

Holbæk, 2919 
Riber, Jens Jensen (†1657), Køge, 2937 note 208 
Riber, Jens Pedersen (-1681-1716-), kirkeværge, 

Kalundborg, 3161, 3232, 3283 note 525 
Riber, Laurids Andersen - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Riber, Morten Pedersen (†1639), præst, Raklev, 

1398
Riemann, Daniel (1731-81), præst, Værslev og 

Jorløse, 1956 
Riemann, Marie, f. Bornich (*1723), 1956 
Riemann, Nicolaus Heinrich - se under Arki

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Rieper, Frederikke Louise (†1818), 449 
Riis, Anders Olufsen (-1619-37-), præst, Kirke 

Helsinge og Drøsselbjerg, 1272, 1325 
Riis, Ingeborg (-1654-), 2607 
Ring, Christian (-1730-47-), konrektor, Ros

kilde, kirkeværge, Tuse, 614, 617 note 68, 
2301, 2323 note 85 

Ripensis, Johannes Stag - se Stag, Johannes 
Ritz, Michel (-1774-), 2356 
Ritzmann, Johann Jacob - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rode, Ove (1867-1933), journalist, politiker, 

3026
Roed, Bagge Laugesen (†1742), borgmester, Ka

lundborg, 3172, 3186, 3231, 3232, 3234, 3239,
3240

Roed, Holger (†1874), 2511 
Roed, Jørgen - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Roed, Lauge (-1756-), 3235, 3240 
Roed, Sophie Margaretha Laugesen (o. 1700),

3234, 3240
Roeskilde, Maria Nielsdatter (-1722-), 3397, 

3398, 3413 note 118 
Roeskilde, Niels Tønnesen (o. 1700), 3407 
Roeskilde, Tønnis Nielsen (-1726-53-), 3382, 

3401, 3407, 3415 note 193 
Roholm, K. (-1938-), dr., 2454 
Rohweder, Adam Otto (1688-1755), oberst,

2110, 3253 
Rohweder, Cathrine Marie (†1742), 3253 
Rohweder, Henrik (†1742), 3253 
Roland-Hansen, Knud (-1948-50-), 2429 
Rolandsen, Rasmus (†1775), martros, 2707 
Rommedahl, Jørgen Peder (-1805-), borgme

ster, Kalundborg, 1997, 1998 
Rondahl, E. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Roschildensiis, Andreæ - se Roskilde, Anders 
Rose, Karen Isaksdatter (1707-77), 1763 
Rosenberg, H. (-1830-34-), fuldmægtig, 2069, 

2104, 2223
Rosendahl, Bertil J. (-1746-53-), degn, Nykø

bing, 3387, 3388, 3403, 3414 note 153 
Rosengaard, Klaus (o. 1575), 802 
Rosenkrantz, Anna Beate (-1731-), 1017, 1681 
Rosenkrantz, Anne (†1589), til Torbenfeld, 838, 

846 note 66, 855, 856, 863, 864, 867 
note 42

Rosenkrantz, Birgitte (-1661-), til Krenkerup, 
240

Rosenkrantz, Helvig (o. 1650), 1014 
Rosenkrantz, Holger Axelsen (1586-1647), lens

mand, 124
Rosenkrantz, Kirsten Styggesdatter (-1582-), til 

Lynderupgård, 2752 note 87 
Rosenkrantz, Kirstine Eriksdatter (†1509), 981, 

994, 1010, 1021 note 32 
Rosenkrantz, Leopoldine Catharina (-1731-), 

1018
Rosenkrantz, Margrete (†1644), 547 
Rosenkrantz, Mette (1603-46), til Torbenfeld,

809, 843, 855 
Rosenkrantz, Mette Amalia von (1707-55), 

1015, 1016, 1018 
Rosenkrantz, Nicoline (1721-71), 2649

Rosenkrantz, Oluf (1623-85), baron, til Eg
holm, gehejmeråd, 111 

Rosenkrantz, Palle (1587-1642), 2938 note
243

Rosenkrantz (slægt), 3228 
Rosensparre, Sten (1523-65), til Skarhult, rigs

råd, lensmand på Kalundborg slot, 3228 
Rosensparre (slægt), 3228 
Rosenstand (-1876-), præst, Horsens, 2878 
Roskilde, Anders (1600’rne), 1708 
Roslev, Aug. Nielsen - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rostgaard, Frederik (1671-1745), til Krogerup, 

766, 1997, 1999, 2011, 2013, 2020, 2022, 2028, 
2029, 2030, 2035, 2041 

Rostgaard, Jens (-1692-96-), amtsforvalter,
1997, 2010

Rostrup, Karen (†1636), 446, 498, 513, 514, 516, 
517

Rostrup, Sophia (-1614-), til Knudstrup, 443 
Rothe, C. R. (-1853-), til Aggersvold, kammer

herre, 696, 697 
Rothe, Carl (1797-1846), godsejer, Lerchenfeld, 

3321, 3449
Rothe, Eigil - se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rothe, Hans (-1465-), Kalundborg, 3018 
Rothe, Hedevig, f. Stub (1793-1864), 3449 
Rotkirck, H. Ventzel (-1651-), til Krogsgård, 

1283
Rottbøll, Christian Friis (-1775-), 2348, 2359 
Rottfellser, Ernst von Dehen (†1662), 705, 709 

note 75
Rottfellser, Hans Dippholdt von Dehen 

(-1661-), til Helfenberg, 705 
Royem, Oluf Clausen (1685-1704), 2604 
Royer - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rubens, P. P. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rubin - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rud, Borchard (1592-1647), til Sæbyholm mv., 

krigskommissær, 1013, 1014 
Rud, Erik (1519-77), til Fuglsang, rigsråd, 655 
Rud, Jørgen (†1504/05), til Vedbygård, rigsråd, 

981, 1010, 1021 note 32, 3303
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Rud, Jørgen (†1571), til Vedbygård, lensmand, 
ritmester, 981, 991, 1000, 1011, 1012, 1013 
Rud, Knud Jørgensen (†1554), til Vedbygård 

mv„ 991, 1010, 1011 
Rud, Knud (†1589), til Vedbygård, 992, 1011, 

1013
Rud, Mikkel (o. 1400), til Skjoldenæs, 654, 655 
Rud, Mikkel (o. 1520), 991, 1011, 1021 note 25 
Rud, Otte (1520-65), til Møgelkjær, admiral, 

992, 3440
Rud, Peder (†1559), til Vognserup, 619, 653, 

654, 655
Rud, Sofie (†1555), 440, 445, 446, 1065 
Rud, Thor (1698-1755), birkedommer, Samsø,

2705
Rud, Vilhelm (-1425-32-), til Vognserup, 654, 

655
Rud (slægt), 990ff, 1011ff 
Rud-Petersen, Rudolf - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rudolf II, tysk-romersk kejser 1576-1612, 1538 
Rudsdatter, Sofie - se Sofie Rudsdatter 
Rudtkiøbing, Niels Christoffersen (†1760), ba

ger, Kalundborg, 3235 
Ruedmuller, Just Heinrich - se under Snedkere 

og billedskærere i Kunstner- og håndværker
register

Ruhe, Johan Christian Levinsen (†1725), præst, 
Holbæk, 2889, 2910, 2928 

Rump, Erling (1909-80), læge, 2237 
Ryberg, Niels (1725-1804), købmand, 845 note 

41
Ryberg, Svend Nielsen (†1722), præst, Valle- 

kilde, 2491
Rydahl, Anna - se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Ryeberg, Henrich Aarbye (-1749-), 2273 note 7 
Rygaard - se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Ryssen, Lars - se Reyersen, Lars 
Rytter, Lorentz - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rytzou, Andreas (†1818), præst, Røsnæs, 1370 
Rytzou, Johanne Marie, f. Brendstrup (†1806), 

1370
Rytzou, Johannes (†o. 1800), 1370 
Rytzou, Knud (†o. 1800), 1370

Rützou, Peter (†1849), postfuldmægtig, 3321 
Røgind (-1873-), enkepastorinde, 1530 
Røjbæk, Ingolf - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rømer, Christen Pedersen (†o. 1662), skipper, 

3229
Rømer, Kirsten (†1737), til Kragerupgård, 1060, 

1082, 1165, 1171, 1176 
Rømer, Ole (1644-1710), professor, astronom,

3229, 3283 note 510 
Rønn, Anne Sophie von (†1703), 1710 
Rønne, Hans Peter (†1808), 2114 
Rønne, Johan Christian (†1808), 2114 
Rønning, Maren (-1739-), 2789 
Rønnow, Anne Tønnesdatter (†1474), 2915, 

2916
Rønnow, Joachim (†1542), biskop, Roskilde, 

956 note 4
Rønnow, Karsten - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Rønnow, Lene Tønnesdatter (†1490), 2916 
Rørby, Katrine Pedersdatter (o. 1666), 1891 
Rørdam, Vitus Bering (1781-1828), præst, Ka

lundborg, 2239 note 64, 3112, 3114 
Rørdam, Thomas Schatt (1776-1831), provst, 

Merløse hrd., 241 
Raae (-1831-), købmand, Kalundborg, 3143 
Raae, Birthe, f. Ostermann (1806-86), 3261, 

3262
Raae, Peter Henrik Jordan (1796-1859), 3262

S A (-1558-), Kolby, 2643 
S B (-1648-), Stenlille, 462 
S B D L (-1651-), Kirke Helsinge, 1283 
S C S (-1708-), Nordby, 2779 
S F P (-1645-), Kirke Helsinge, 1282 
S F P - se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
S I S (-1639-42-), Kolby, 2656 
S I S ,  Besser, 2746 
S J (-1950-), Fårevejle, 2431 
S M S (-1709-), Nordby, 2780 
S N (-1595-1606-), Nordby, 2779 
S N D B (-1575-), Drøsselbjerg, 1327 
S N I (1700’rne?), Ll. Fuglede, 1650 
S O (-1606-), Nordby, 2779 
S P (-1627-), Røsnæs, 1365



3642 NAVNEREGISTER

S P D (-1644-), Drøsselbjerg, 1333 
S R (-1569-), Ruds Vedby, 1023 note 78 
S R (o. 1600), kirkeværge, Jyderup, 748 
S R M (o. 1630), Årby, 1484 
S V (-1575-), Drøsselbjerg, 1327
S W, Kalundborg, 3192

Sachmann - se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Sadeler, Johan - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Sadeler, Ægidius - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Salling, Jens Jensen (-1625-), præst, Niløse, 424 
Salomon (o. 1300?), præst, Asnæs, 2371 
Salten, Elisabeth (*1740), 3257, 3260 
Salten, Rasmus Rasmussen (1717-62), 3200, 

3227, 3255, 3257, 3259, 3260 
Samsing, Jens Jensen (o. 1620?), 3306 
Samsing, Jens Nielsen (1647-1713), 3231, 3283 

note 522
Samsing, Jørgen (†1572), provst, Samsø, 2705,

2706
Samsing, Jørgen Sørensen (o. 1720?), 3315 
Samsing, Peder Andersen (†1631), præst, Od

den, 2102, 2106 
Samsøe, Cathrine Margrete (1755-1831), 241 
Samuel - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Sander, Gabriel (-1650-), byfoged, Kalundborg, 

3158
Sandersen, Niels - se Zandersen, Niels 
Sandro - se Sander
Sandøe, Anders (-1777-78-), købmand, Hol

bæk, 514, 2870, 2875 
Sandøe, Anne - se Walleau, Anne Sandøe 
Sandøe, Hans Olsen (1691-1755), købmand, 

Holbæk, 2870, 2871, 2874, 2889, 2913 
Sandøe, Jens (-1777-1808-), 2870, 2813 
Sandøe, Marie (-1777-), 2870 
Saur, Corvi(ni?)anus - se under Guldsmede 

(ikke stedfæstede) i Kunstner- og håndvær
kerregister

Saur, Thomas - se under Skræddere og para- 
mentmagere i Kunstner- og håndværkerreg. 

Saxen, Peder (-1550-), 2315 
Saxild, Niels Hansen (†1623), provst, Ars og

Skippinge hrdr., 1666, 1668, 1676, 1677, 1678, 
1704

Saxtorph, Jacob Vilhelm (-1857-), godsejer, 
Hallenslev, 955 

Saxo (-1202-), historieskriver, 3013, 3046 
Scavenius (-1710-), justitsråd, 1850 note 17 
Scavenius, Anna Christine - se Estrup, Anna 

Christine
Scavenius, Jacob Brønnum (1749-1820), gods

ejer, 394
Scavenius, Jacobine (1800-29), 394 
Scavenius, Laurids Mortensen (1589-1655), bi

skop, 2876
Scavenius, Peder Lauridsen (1623-85), general- 

prokurør, 277, 305 
Schacht, Carl Vilhelm (†1864), soldat, 1992 
Schack, Hans (1609-76), greve, feltherre, 238 
Schack, Johan von (1695-1723), til Kongsdal, 

388, 393, 394 
Schack, Johannes (-1738-41-), til Kongsdal, 

oberst, 373, 391 
Schack, Maria von (-1733-51-), 363, 378 
Schack, Sophus - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Schade, Peder (†1712), magister, 3228 
Schalsdorf, Sophia Amalia (o. 1700), 2703 
Schanche, Hans Barachsen (†1737), 2431, 2459 

note 80
Schandorf, Erenst Nicolai - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Scharling, C. H. (1836-1920), rektor, 916 
Schartou, Johannes (-1809-), til Algestrup og 

Egemarke, grosserer, 1653 
Schaubo, Morten Andersen (-1591-), præst, 

Skamstrup, 835, 836 
Scheel, Holger (-1760-), geheimeråd, 3401 
Schell, Marie Magdalene von (1815-49), 1145 
Schepelern, F. A. A. (1796-1883), justitsråd, 

toldforvalter, Nykøbing, 3377 
Schepfelvejse (o. 1650), ritmester, 1890 
Schepsel, Thomine von (†1711), 3217, 3235,

3241
Scherrenbein, Steffen - se under Klokkestøbere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schewe (-1462-), biskop, 2714 note 41 
Schierbeck, Christian - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Schilling, Didrik - se under Guldsmede (Kø
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 

Schiwe, Christoffer (†1718), præst, Røsnæs, 
1373 note 65 

Schiwe, Eduard Emil Frederik Albrecht (1817- 
55), lærer, Kalundborg, 3321 

Schiødte, Erik - se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Schiøler, Gudmund (-1765-), 230 
Schiønning, Walborg Cathrine (†1734), 3208 
Schiøtt, August - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Schjørring, C. (-1913-), præst, Tranebjerg, 2602 
Schjørring, Ingeborg (o. 1900), Tranebjerg, 

2593
Schjøth, Folmer, præst, Besser, 2727 
Schledermann, C. J. - se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Schleisner, C. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schletter, Anne (-1645-), 705 
Schmidt - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, Christian (-1772-82-), justitsråd, 1560, 

1562, 1563, 1570, 1576 
Schmidt, Christian (1659-1729), 2506 
Schmidt, Christiane (†1776), 3284 note 549 
Schmidt, Henrik Ludvig - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Schmidt, Holger - se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Schmidt, Jørgen Palle - se under Arkitekter 
(Have- og landskabsarkitekter) i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Schnee, Bendix Johan - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Schnell, Jacob (-1812-), proprietær, Kalund
borg, 3114, 3273 note 227 

Schnell, fru von, (-1811-21-), 1376 
Scholten, Ulricka Christiane Sophie von (1812- 

59), 300
Schou, Jørgen Ludvig (1770-1839), branddirek

tør, Holbæk amt, 3322 
Schou, Christian - se under Guldsmede (Ka

lundborg) i Kunstner- og håndværkerregister

Schou, Melchor - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Schou, N. K. (-1836-), købmand, Nykøbing, 
3387

Schou, S. (-1772-), Nykøbing, 3387 
Schou, W. (-1855-), møller, Holbæk, 2929 
Schouboe (-1895-), præst, Viskinge, 1897 note

44
Schouboe, Christiane (1692-1745), 298, 299 
Schouboe, Jens Christensen (-1692-), borgme

ster, Odense, 298 
Schougaard, Drude Margrethe, f. Brinch 

(†1786), 2926 
Schougaard, Jochum (-1730-74-), kancelliråd, 

borgmester, Holbæk, 2893, 2908, 2926 
Schov, Anna Hansdatter (o. 1650), 1604 
Schow, Erik - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Schowert, Johan Jørgen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Schrader, Christian - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Schreem, Christen Nielsen (†1699), provst, Ods 

hr., 2452, 2453 
Schritzmeyer, Bonaventura - se under Guld

smede (ikke stedfæstede) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schrøder, Abel - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Schrøder, Albert (†1705), 2920 
Schrøder, Conrad Christian Frederik - se under 

Guldsmede (København) i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schrøder, Ejler Abelsen - se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Schrøder, Joh. V. - se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Schrøder, Margaretha (†1721), 3150, 3215, 3216,
3252

Schrøder, Margrethe Hedvig (1702-39), 2908 
Schrøder, Sophie (1653-1727), 3148, 3198, 3199, 

3216, 3233, 3250 
Schulstad, Mina (†o. 1854), Holbæk, 2929 
Schult, Anders (1629-1708), borgmester, Hol

bæk, 2874, 2876, 2880, 2881, 2882, 2886, 
2893, 2922, 2923, 2924
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Schult, Anne (†1715), Holbæk, 2924 
Schultz, Georg - se Schult, Anders 
Schultz, J. H. - se under Bogtrykkere og bog

bindere i Kunstner- og håndværkerregister 
Schut, Pieter H., 2072, 2078 
Schwane, Margrethe Sophie (1709-51), 2405 
Schwane, Peder (-1723-), til Annebjerggård og 

Ellingegård, 2236 
Schwendi, Bastian (-1572-), til Jernløsegård, 158 

note 49
Schytte, Ole Pedersen (1691-1759), præst, Vi

skinge, Avnsø, Hørve og Vallekilde, 2491, 
2497, 2507, 2508, 2542 

Schytte, Peder Olesen (†1729), provst, Skip- 
pinge hrd., 1891, 1892, 2507 

Schäufelein, Hans - se under Malere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Schøller, Herman (-1696-), St. Fuglede, 1609 
Schønbach, Johan Christoph von (-1657-), 

kansler, Holsten, 520 
Schønbach, Johan Christopher von (†1726), til 

Birkendegård, amtmand, 1538, 1560, 1564, 
1573, 1575, 1576 

Schønbach, Susanne Christina von (1657-1722), 
511, 514, 517, 518, 520 

Schönefelt (Schønfeldt), Johan - se under Gørt
lere i Kunstner- og håndværkerregister 

Schønheyder (-1823-), kammeradvokat, 1653 
Schønheyder, C. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schønning, I. F. (†senest 1851), 2929 
Schaarup, Peder Jensen (†1737), købmand, Ny

købing, 3406, 3407, 3408 
Sebald, Hans - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sechmann, Johan (†1727), forpagter, Drags

holm, 2459 note 82 
Seckman, Balthasar (o. 1670), højesteretsasse- 

sor, borgmester, 706 
Seckman, Johan (o. 1700), kommissarius, asse- 

sor, 705, 706 
Seckman, Mechtele Anne Marie (o. 1700), 705, 

706
Seefeld, Ingeborg (-1680-), 657 
Seefeld, Jørgen (1606-66), lensmand på Holbæk 

slot, 336, 342 note 34, 695, 2886, 2887 
Seehusen, Christian Henrich Sophus - se under

Tømrere i Kunstner- og håndværkerregister 
Seehusen, Christiane Catarine, f. Petersen 

(1832-61), 449 
Seerup (†1720), til Manderup, regimentsskriver, 

1710
Seerup - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Seerup, Christiane Frederikke Amalie (1816-47), 

449
Seesselberg, Friedrich - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sehested, Claus Maltesen (-1672-), til Erstrup 

og Bjergbygård, 657, 766 
Sehested, Eleonora Marie (-1694-), til Knab

strup, 161, 176 
Sehested, Karen Clausdatter (1606-72), Holbæk, 

336, 342 note 34, 695, 2886 
Sehested, Lisbet (-1588-), 656 
Seidelin, Charlotte, f. Syling (1685-1744), 556, 

557
Seidelin, Hans (1665-1740), til Hagestedgård, 

kancelliråd, 531, 555, 556, 559 note 71 
Seidelin, Hans (1695-1752), til Hagestedgård, 

højesteretsassesor, konferensråd, 273, 556, 
557, 559 note 71 

Seidelin, S. (1819-1904), etatsråd, grosserer, 
Holbæk, 2864, 2936 note 183 

Seidelin, Sophie (1693-1741), 559 note 70 og 71 
Seier - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Seierboe, Niels Hansen (†1752), 3317 
Selchau, Christian Andreas (1762-1817), til Sel- 

chausdal, 933 
Selchau, Christian Andreas (1827-1893), til Sel- 

chausdal, 933, 941, 942 note 1 
Selchau, Christiane Henriette - se Eger, Christi

ane Henriette 
Selchau, Jens Christian (1802-29), til Selchaus- 

dal, 933
Selchau, Karen, f. Kjær (1774-1821), 933 
Selchau, Michelli Christiane Annette Caroline 

(1828-1914), til Selchausdal, 933 
Selchou (o. 1840), til Benzonslund, proprietær, 

751
Sell, Adolph (1850-1921), læge, 452 
Sell, Erik - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Selmer, Ane Catrine Karen Hofgaard, f. Flens- 
burg (1799-1807), 1916 

Selmer, Johan Bernhard (1767-1816), 1916 
Selversen, Jens - se Jens Selversen 
Seve, Ursula Dorthea de (†1789), 299 
Severin Esbernsen (-1530-), Samsø, 2613 note 2 
Severin, Anna Mette (†1730), Kalundborg, 3235 
Severinsdatter, Maren (†1734), Kalundborg, 

3238
Seyer, Marcus (†1733), degn, Vallekilde, 2507 
Siersted, Birgitte Sophie (-1736-), 3253 
Siersted, Hans E. (1693-1769), negotiant, Hol

bæk, 2911 
Siersted, Jens (1728-58), 2911 
Siersted, Mette, f. Rørdam (1697-1762), 2911 
Siersted, Niels Hansen (-1775-), købmand, Hol

bæk, 2911
Siersted, Niels Nielsen (1630-95), borgmester, 

Kalundborg, 3135, 3155, 3171, 3192, 3196,
3230, 3251, 3252 

Siggaard, Johs. - se under Guardeiner i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Sigmundus, Christopher - se under Urmagere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Sigsgaard, Dorthe - se under Vævere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Sigurd, M. M. (-1941-), 2737 
Sigurd, Martha (-1940-), 2750 note 76 
Simensen, Christen - se Christen Simensen 
Simonsen, Christen (†1711), Sdr. Asmindrup, 

196
Simonsen, Cederfeld de - se Cederfeld de Si

monsen
Simonsen, Knud - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Simonsen, Laurids - se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Simonsen, N. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Simonsen, P. A. C. (-1904-07-), provst, Samsø, 

2622 note 7, 2733 
Simonsen, Rasmus - se Rasmus Simonsen 
Sivertsen, I. (-1765-), Tølløse, 229 
Sivertsen, Wilhelm - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Skade, Niels Clausen - se Niels Clausen Skade 
Skave, Birgitte (†1512), 1023 note 71, 3441

Skave, Herluf (-1489-), lensmand, Dragsholm, 
1789

Skave, Niels (†1500), biskop, Roskilde, 1217, 
1789, 1797, 3343 

Skave, Niels Jensen (†1452), til Eskilstrup, 1023 
note 71, 3441 

Skeel, Birgitte (1638-1699), 244 note 46 
Skeel, Christian Jørgensen (†1688), til Sostrup 

og Tølløsegård, 231, 237, 240, 243 note 26,
244 note 53

Skeel, Elisabeth Sophie (1661-90), til Ravnholt, 
231, 234, 238, 239, 240 

Skeel, Berte (1644-1720), legatstifter, 275 note 
41, 3433

Skeel, Ingeborg (†1604), godsejer, 287 
Skeel, Sofie, 3432
Skibsted, Charlotte - se under Arkitekter 

(Have- og landskabsarkitekter) i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Skinkel, Ide, 754 note 55 
Skinkel, Karen (†1624), 652, 655, 657, 2890, 

3439
Skipper, Morten Mortensen (*1782), 2748 
Skov, Margrethe Hansdatter (o. 1700), 3234 
Skovgaard, H. G. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Joakim - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Johan Thomas - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Niels - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Skram, Anne (o. 1585), 1066 
Skram, Elsebet (†1632), til Svanholm, 1176 
Skram, Niels (†1607), lensmand på Dronning

borg, 652, 655, 2750 note 87 
Skram, Ove, 655 
Skøllen, Margareta (-1761-), 2711 
Slagelse, Oluf Olsen - se Oluf Olsen Slagelse 
Slange, Niels Pedersen (1656-1737), kancelliråd, 

historiker, 1857, 1879, 1881, 1882, 1899 note 
85, 1901, 1912, 1913, 1916, 1919, 1920, 1923, 
1961, 1975, 1982, 1994 note 13, 1995 note 57 

Slaterup, H. F. Larsen (-1932-), kirkeværge, Sø
strup, 178 note 29 

Sietting, Erich Ollufsen (†1697), provst, Samsø, 
2735, 2743, 2750 note 100

Danmarks Kirker, Holbæk amt 243
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Smalley, Robert - se under Konservatorer i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Smed, Anders Hansen (†1781), Kalundborg, 
3316, 3317 

Smed, Bodil Marie (1857-65), 2792 
Smed, Hans Rasmussen (†1758), Kalundborg,

3317
Smed, Jacob Christensen (-1729-), kirkeværge, 

Ubby, 1560, 1576 
Smedt, Hans Jensen (-1591-), kirkeværge, 

Sandby, 2550 
Smid, Anders - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Smid, Reinholdt Otte - se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Smidt, C. M. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Smidt, Christian (-1638-39-), organist, Nyborg, 

3180
Smith, Anders Hansen - se Smed, Anders Han

sen
Smith, Anne Larsdatter (1728-1810), 3316 
Smith, Apollone, f. Lottrup (†1832), 2889, 2913 
Smith, Birthe Lauridsdatter (1734-1823), 3226,

3227, 3240 
Smith, H. S., f. Føns (1763-1840), 2928 
Smith, Henrik - se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Smith, Jac. (1772-1834), 2928 
Smith, Laurids (Lars) Hansen (1670-1740), klok

ker, Kalundborg, 3226, 3234, 3240, 3316 
Smith, Peder Troelsen (†1784), præst, Holbæk, 

2823, 2884, 2886, 2889, 2911 
Smith, Troels (1676-1730), til Gammelrand, 

kancelliråd, 1715, 1750 
Smith, Troels (1744-1823), provst, Merløse 

hrd., 2875, 2882, 2889, 2913, 2939 note 268, 
2924

Smith, W. (-1796-), sekretær, Kalundborg,
3317

Snare, Esbern - se Esbern Snare 
Snediker, Peder Jensen (-1625-), Kolby, 2665 
Snedker, Jens (-1873-), Permelille, 2665 
Snedker, Johanne Margrethe - se Rasmussen, 

Johanne Margrethe 
Snedker, M. S. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Snedker, Niels Mortensen (1798-1858), Besser, 
2745

Snedker, Søren Jørgensen (1675-1738), Trane
bjerg, 2609, 2610 

Snekken, Dorte (†1492), 1023 note 71, 3441 
Snidcher, Lauridz - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Snidker, Jens Pedersen - se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerreg. 
Soest, Conrad von - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Sofie Rudsdatter (†1555), Tersløsegård, 445 
Sofrensdotter, Elisabeth - se Sørensdatter, Elisa- 

bet
Soland, Peter Abildgaard (†1808), løjtnant, 2110, 

2113
Solberg, Anna (-1712-), 1171 
Solis, Virgil - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Solrød, Niels (†1698), præst, Holbæk, 2889 
Sonne, Christine Louise (†1780), 1563 
Sonne, Hans Chr. (1817-80), provst, Ars hrd., 

3449
Sonne, Margrethe, f. Rothe (1823-1912), 3449 
Sonnin(?), Maria(?) (1756-1848), Tranebjerg,

2612
Sontum, Valentin (†1722), 2926 
Sophie Christiane af Wolfstein (†1737), mark

grevinde, 3404, 3405 
Sophie Magdalene (1700-70), dronning af Dan

mark, 1016, 1023 note 87, 3405, 3440 
Sophys, Christian Conrad - se Danneskiold- 

Samsøe, Chr. Conrad 
Sorrensen, Peder - se under Tømrere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Span, Charlotte Amalie von (†1729), 517, 520 
Span, Henriette von (-1695-), 521 
Span, Henrik von (1634-94), admiral, 498, 511, 

514, 517, 518, 520, 521, 524 note 50, 661 
Sparre, Kirsten (†1618), 705 
Sparre, Sidsel (-1611-), 705 
Sperling, Ludvig Sophus (1823-56), 3321 
Sperling, Nils (-1667-), rektor, 3168 
Spiegel, Hans, 524 note 60 
Spleth, Poul Friedrich (-1729-47-), til Daurup, 

2273 note 7 
Splittoft, Barbara Kirstine (1783-1866), 1786
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Splittorf, Johannes (1811-51), 1848 
Stachestie (Stakkesti), Søren Pedersen (-1749-), 

sognefoged, Sejerø, 2040, 2046 note 81 
Stadelund, Frede (-1990-), Ringsted, 3439 
Staffeldt, Adolph Friederich von (-1717-), gene

ralmajor, 392, 393, 3434 
Staffeldt, Adolph Henrich von (1717-59), til 

Kongsdal, 391, 392, 393, 3434 
Stag, Johannes (1545-72), præst, St. Tåstrup, 

339, 340
Stahlschmidt - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Stampe, Christen (†1783), student, 2924 
Stampe, Hans Nicolaj (†1726), kirkeværge, Hol

bæk, 2863, 2926 
Stampe, Louise (*1736), Holbæk, 2921 
Starup - se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stauns, Claudine, f. Trier (-1925-), 2741 
Stauns, S. Th. P. (-1925-), til Munkegård, Bes

ser, 2741
Stausholm, Hans Christian (1810-59), 2928 
Stavnsholm, Christian (-1871-), antikvitets

handler, København, 2875, 2883 
Steeman, Elisabeth Hedvig (-1690-), 298 
Steensdatter, Birgitte Brahe - se Brahe, Birgitte 
Steensgaard, Victor - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Steenstrup - se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Steenum (-1815-), byfoged, Nykøbing, 3387 
Steenwinkel d.y., Hans van - se under Arkitek

ter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Steffensen - se under Drejere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Steinhauff (-1734-), tolder(?), Rørvig, 2078 
Stenberg (-1952-), grosserer, København, 1531 
Stendorph, Damianus Vilhelmsen (-1669-85-), 

præst, Stenlille, 462, 466 note 42 
Stenersen, M. Peder Christopher Svendsen 

(-1749-65-), præst, Tølløse, 230, 484 
Stenum, F. I. (1804-71), lærer, kirkesanger, Sø

strup, 176 
Stercke, Peder (-1550-), 2315 
Stevns, Niels Larsen - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Stibolt, Maria (-1726-), 1488 
Stichmann, Johan - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Stilche, Jørgen - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Stilling, H. C. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Stig, marsk - se Hvide, Stig Andersen 
Stig Nielsen (-1279-), biskop, Roskilde, 3327 
Stochfleth, Anna de (1688-1753), 1285, 1286, 

1287
Stochfleth, Hannibal (-1688-), etatsråd, 1286 
Stolteley, Claus - se under Skræddere og para- 

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Stoltze, Poul (-1959-), Allinge, 2382 
Storck, H. B. - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Storm, Anna Olufsdatter (†1690), 3229 
Storm, Frederik (†1751), skipper, Kalundborg, 

3313
Stoud, Ludvig, 2940 note 278 
Strahlborn (Strahlbom?), Laurentz - se under 

Klokkestøbere i Kunstner- og håndværkerre
gister

Strangesen, Peder - se Peder Strangesen 
Striiwers, Michael (†1699), 2864 
Struch, Peter Henning (1787-1851), præst, Røs

næs, 1370
Struch, Wilhelmine Theodora, f. Westermann 

(1786-1841), 1370 
Ström, Th. - se under Guldsmede (København)

i Kunstner- og håndværkerregister 
Stub, C. G. Kratzenstein - se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Stub, Jørgen Jørgensen (1705-75), tolder, Ka

lundborg, 3211, 3212, 3316 
Stub, Katharine Christensdatter (†1748), 3315 
Stub, Mariane (-1826-), 3143 
Stub, Peder (-1796-), til Kalundborg ladegård, 

kommandør, 1376 
Sturmberg, Johan Christopher - se under Sten- 

og billedhuggere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Styrck, Henrik (1714-87), degn, Soderup og 
Kirke Eskilstrup, 296 

Styrup - se Stürup

243*
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Stürup, Georg Christopher (1678-1762), gene
ral, 393

Stürup, Sophia (1731-60), 393 
Suane, Hans Jensen - se Svaning, Hans Jensen 
Suarffuer, Peder - se under Drejere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Suhr, Frederik (-1886-93-), direktør, Ugerløse, 

352, 354, 355 
Suhr, Ida (-1886-93-), 352, 354, 355 
Suhr, Jens - se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Suhr, Theodor (1798-1858), grosserer, Uger

løse, 346
Sunchenberg (†før 1854), præst, Holbæk, 2929 
Sundt, Margretha Friderica Sophia (†1798), 107 
Sunesen, Jacob - se Jacob Sunesen 
Sunesen, Peder - se Peder Sunesen 
Svanberg, Carl Magnus - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Svane, Abraham Nielsen - se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Svane, Elias Hansen (o. 1638-1676), rådmand, 

handelsmand, Kalundborg, 3205, 3230 
Svane, Hans Jensen - se Svaning Hans Jensen 
Svane, Peder (-1724-38-), til Annebjerggård, 

2201
Svanenskjold (o. 1849), justitsråd, Nykøbing, 

3387
Svaning, Hans Jensen (1600-76), historiker, 

provst, Samsø, 2599, 2604, 2718 note 123, 
2742, 2750 note 96 og 98, 3205, 3220 

Svend Hansen (†1599), præst, Kundby, 651, 
652, 654, 703, 1495 note 72 

Svend N. (-1591-), præst, Årby, 1487 
Svendsdatter, Birgitte (-1665-), Butterup og 

Tuse, 80, 847 note 79 
Svendsen, Bendix (-1734-), Kalundborg, 3170 
Svendsen, Caroline, f. Andersen (1827-84), St.

Fuglede, 1633 
Svendsen, Didrik Peter (1824-84), præst, St. og 

Ll. Fuglede, 1633 
Svendsen, Frederik Gudmund Grane (1863-85), 

1633
Svendsen, Hans (†1650), præst, Hjembæk, 703, 

704, 709 note 72 
Svendsen, Henriette Sophie (1865-86), St. Fug

lede, 1633

Svendsen, Jens (-1928-), arbejdsmand, Bråde, 
2315

Svendsen, Jens - se også Jens Svendsen 
Svendsen, Michel - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Svendsen, Niels - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Svendstrup, Søren Nielsen (1837-94), gård

mand, Raklev, 1401, 1402 
Svensson, Erik - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Svindt, Villumb - se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Svitzer, Hans - se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Swane, Gerda - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Syling, Charlotte - se Seidelin, Charlotte 
Søegård, Helle Marie (-1709-), 553 
Søfrensen, Hendrick - se Sørensen, Henrik 
Søndergård, Ole - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren (-1441-), biskop, Færøerne, 357, 363 
Søren (-1820-), graver, Kalundborg, 3250 
Søren - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Søren - se under Skræddere og paramentma- 

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Søren - se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Søren - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren Christensen (-1597-), præst, Ubby, 1564 
Søren Degn (†o. 1600?), Nr. Jernløse, 106 
Søren Jacobsen - se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Søren Jensen (o. 1575), kirkeværge, Sejerø,

2034
Søren Niels Lauritsens - se Nielsen, Søren 
Søren sejermester - se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Søren Sørensen, (-1594-), kræmmer, Kalund

borg, 3185
Sørensdatter, Anne (1602-50), Kolby, 2606, 

2665
Sørensdatter, Anne (-1726-), Nordby, 2797 

note 64
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Sørensdatter, Barbra (-1750-), Onsbjerg, 2711, 
2718 note 124 

Sørensdatter, Birgitte (†1671), Holbæk, 2920 
Sørensdatter, Bodil (†1792), Besser, 2746 
Sørensdatter, Christiane Benedicta (1715-80), 

Kolby, 2662 
Sørensdatter, Dorthe (*1672), Stavns, 2700, 

2701
Sørensdatter, Dorthe (†1685), Tranebjerg, 2609 
Sørensdatter, Elisabet (-1694-), Nr. Asmindrup, 

2266
Sørensdatter, Karen (o. 1650?), Holbæk, 2893, 

2896, 2897
Sørensdatter, Karen - se også Karen Sørensdat

ter
Sørensdatter, Kirsten (1723-96), Vindblæs og 

Dalby, 2746 
Sørensdatter, Maren (†før 1680), Holbæk, 2893 
Sørensdatter, Maren (1661-1747), Kolby, 2665 
Sørensdatter, Maren (†1748), Kalundborg, 3207, 

3282 note 501 
Sørensdatter, Maren (1812-94), Kirke Helsinge, 

1287
Sørensen - se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Anders (-1707-), Gundestrup, 2362 
Sørensen, Anthon - se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Sørensen, Bine, f. Ahlberg (-1884-), Besser, 

2740, 2752 note 81 
Sørensen, C. - se under Sten- og billedhuggere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, C. F. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sørensen, C. Th. - se under Arkitekter (Have- 

og landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Sørensen, Christen (†1659), rådmand, tolder, 
Nykøbing, 2606, 3405, 3406 

Sørensen, Christian - se under Smede i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Sørensen, Christopher (†1727), Kalundborg, 
3232, 3315

Sørensen, Dortea Margrete Cathrine, f. Ham
mer (1816-48), Kalundborg, 3321 

Sørensen, Hans (-1616-), kirkeværge, Grevinge, 
2360

Sørensen, Hans (-1639-), præst, Terslev og Skel- 
lebjerg, 2607 

Sørensen, Hans - se under Blytækkere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Sørensen, Hans - se også Hans Sørensen 
Sørensen, Henrik (-1664-1732-), Kolby, 2660 
Sørensen, Henrik (†1864), soldat, Gierslev, 1145 
Sørensen, Jacob (†1708), renteskriver, Holbæk, 

2885, 2893
Sørensen, Jacob - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Jens (-1612-), borgmester, Holbæk, 

2863
Sørensen, Jens (-1668-), præst, Bakkendrup, 

1235
Sørensen, Jens (†1776), Sejerø, 3446 
Sørensen, Jens (-1864-), gårdmand, Østrup, 391 
Sørensen, Jep - se Jep Sørensen 
Sørensen, Johan (-1652-70-), præst, Ruds 

Vedby, 1005, 1007 
Sørensen, Jørgen (-1760-), præst, Vindblæs og 

Dalby, 2746 
Sørensen, Jørgen (†o. 1649), Tølløse, 236 
Sørensen, Jørgen - se under Tømrere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Sørensen, Karl - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Laurids (-1616-20-), degn, kirke

værge, Grevinge, 2343, 2360 
Sørensen, Laurids (-1642-), kirkeværge, Sær

slev, 1707
Sørensen, Laurids - se under Murere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Sørensen, Laurids - se også Laurids Sørensen 
Sørensen, Laurits (†1644), Bøstrup, 1333 
Sørensen, Lauritz - se Lauritz Sørensen 
Sørensen, M. - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Sørensen, Mads - se Mads Sørensen 
Sørensen, Morten (†1692), skipper, Brundby,

2708
Sørensen, Morten (1725-97), skipper, købmand, 

Besser, 2709, 2710, 2746 
Sørensen, Niels (1606-62), forstander, Vartov, 

2606
Sørensen, Niels - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Sørensen, Ole - se under Tømrere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Sørensen, Oluf (-1624-), Kirke Helsinge, 1268 
Sørensen, Oluf (†1624), herredsfoged, Jorløse, 

1978, 1993
Sørensen, Oluf - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sørensen, P. - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Peder (-1624-27-), kirkeværge, Sær

slev, 1700, 1707 
Sørensen, Peder (†1848), soldat, Sandby, 652 
Sørensen, Poul (1604-79), Besser, 2606 
Sørensen, Rasmus (†1775), købmand, Stavns,

2707
Sørensen, Rasmus (o. 1563-1618), præst, Sdr.

Asmindrup, 194, 200 note 29 
Sørensen, Rasmus - se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Sørensen, Søren - se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Sørensen, Søren - se også Søren Sørensen 
Sørensen, Terkild (o. 1569-1617), ridefoged, 

Torbenfeld, 802 
Sørensen, V. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Wilhelm (†1652), præst, Ruds Vedby, 

1005, 1007, 1008 
Sørensen, Aa. Ingemann - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Aage - se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søverinsen, Laurids - se Laurids Sørensen 
Saaby, Johan (-1774-), forvalter, Vognserup, 654 
Saaby, Palle (1774-75), 654 
Saabye, S. F. (1818-85), 1956 
Saabye, V. P. F. (1870-91), 1956

T (o. 1600), Nordby, 2779 
T (1651?), Nordby, 2792 
T (o. 1525), degn(?), Havrebjerg, 1107 
T B (1900’rne), Ruds Vedby, (g.m. M B), 1001 
T C V H (-1875-), St. Fuglede, 1634 note 27 
Ti Hü - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
T L (o. 1575), Kirke Helsinge, 1277

T P S (-1692-), Kundby, 648 
T R K (-1828-), Tømmerup, 1431 
T R S L M (-1875-), St. Fuglede, 1634 note 27 
Ta..., Peter W. G. (-1839-), Bregninge, 1749 
Ta..., Sør. - se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Taftebjerg, Søren Nielsen (-1724-), 2698 
Tamdrup, Maren (1701-35), 3237 
Tamissen, Clemen (†1595), til Kragerup, 1065 
Tausen, Christian (-1637-68-), biskop, Stavan

ger, 1170, 2108 
Tausen, Christian (1679-1733), etats-, justits- og 

kancelliråd, 2108 
Tausen, Claus (1637-96), sekretær ved Danske 

Kancelli, 2108 
Tausen, Frantz (†1668), Finderup, 1170 
Tausen, Hans Mads (-1668-), præst, Finderup, 

1170, 1173
Taylor, John - se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Teilmann, Cathrine Georgia (1777-1842), 241 
Teilmann, Christian (†1749), til Bjergbygård, 

767
Teilmann, Hans (-1891-), præst, Ågerup, 262 
Teilmann, Hans (1746-1822), Tølløse, 241 
Teisted, Hans (†1706), 2928 
Tejlman Jensen - se Jensen, Tejlman 
Terchel (o. 1725), præst, Holbæk, 2821 
Terkelsen, Terkel (1666-1745), til Birkendegård, 

justitsråd, 1576 
Terkildsen, Jens Christian Victorius (-1935-37-), 

præst, Tranebjerg, 2599 
Termansen, Niels Jokum - se under Konserva

torer i Kunstner- og håndværkerregister 
Terpet, K. N. (-1937-), lærer, Hagested, 553 
Tessin, Henrik - se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Texeira, Manuel de (-1688-), til Dragsholm, 

2461
Texeria, Emanuel (-1682-), til Sæbygård, 957 

note 8
Thagsen - se under Arkitekter (Have- og land

skabsarkitekter) i Kunstner- og håndværker
register

Thaning, dr. (-1915-), Viskinge, 3423 
Thann, Nicodemus Gaupius von (-1655-), bad- 

skærer, 2863, 2879, 2935 note 157
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Thaugelau - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Them - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Therkelsen, Mikkel (-1621-), kirkeværge, Tveje 
Merløse, 3003 

Thermo, Bartholomeus von (-1585-), 705 
Thermo, Henrik von (†1638), 705 
Thermo, Otto von (1585-1640), til Hohen Fie- 

now, Brandenburg, jægermester, 705 
Thiele, Just Mathias (1795-1874), forfatter, 1009 
Thielemann - se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thielemann, Ferdinand - se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerre
gister

Thiesen, Herbert (-1928-), styrmand, 2802 
note 10

Thilen (†1717), kaptajn, 3253 
Thirstrup, H. - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thisted, Anne Cathrine Pedersdatter (1679- 

1753), 3199, 3250 
Tholle, Johs. - se under Arkitekter (Have- og 

landskabsarkitekter) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Thomas - se under Skræddere og parament- 
magere i Kunstner- og håndværkerregister 

Thomas - se under Smede i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Thomas - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Thomasdatter, Anna (1696-1763), 2664 
Thomasen, Jens (-1724-), kaptajn, Kalundborg, 

3232, 3233 
Thomasen, Jens (†1692), Agerup, 2708 
Thomasen, Jørgen (-1745-), kancelliråd, Ka

lundborg, 3232, 3233 
Thomle, G.J. - se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thomsen, Bothilde (o. 1935), Tranebjerg, 2617 

note 108
Thomsen, Christen (-1660-62-), rådmand, Hol

bæk, 2868, 2889, 2936 note 171 
Thomsen, E. (-1939-), provst, Samsø, 2735 
Thomsen, Jens (-1728-), Nykøbing, 3387 
Thomsen, Laurids (†o. 1616), Soderup, 299

Thomsen, Martin - se under Snedkere og bil
ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Thomsen, Niels (†1630), præst, Årby, 1487,
1489

Thonbo, Marie H(elene?) (†1819), Onsbjerg, 
2712

Thonbo, Peder C(hristian?) (o. 1800), Onsbjerg,
2712

Thonebye, Hans (-1755-60-), præst, Nykøbing, 
2108, 3382, 3387, 3389, 3401, 3410 note 17 

Thornam - se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Thorning, Jens Christian - se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Thornton, John de (-1738-42-), købmand, 
Hamborg, 1371 note 9, 1390, 1402 note 11, 
1443

Thorsen, C. M. (1821-47), Kalundborg, 3321 
Thorsen, Preben - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorsmede, Thomas (-1648-), handelsmand, 

Frederiksborg, 2607 
Thorsten - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thorvaldsen, Bertel - se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thostrup, Thomas (1770-1829), præst, Reerslev 

og Ruds Vedby, 1020 
Thott, Henrik (1606-76?), amtmand, 766 
Thott, Knud (1639-1702), gehejmeråd, 559 note 

52
Thrane, Jens Olufsen (1619-81), præst, Udby, 

476, 484
Thunbo, Bodil Jensdatter (-1824-), 2788 
Thunbo, Kirsten Margrethe - se Bonde, Kirsten 

Margrete, 2787 
Thunbo, Michel Michelsen (-1824-), 2787 
Thunbo, Morten Christensen (-1878-), 2788 
Thunbo - se også Tunbo

Thura, Frode - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Thurah, Lauritz de - se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thye, Martin (1720-81), præst, Undløse, 390, 

391
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Thye, Mathias (-1720-), oberstløjtnant, 390 
Thyme - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Thyme, Axel - se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thyme, Chr. - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Thyme, Christian F. - se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Thyssen, Eustachius von (-1602-), til Ottestrup, 

1000
Thøgersen, Jens - se Trane, Jens Thøgersen 
Thøne, Gert - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thörche, Anders Ditlev Severin (1818-22),

1433
Thaarup (-1750-), præst, Nykøbing, 3387, 3414 

note 153
Tidemand, Kirsten (†1527), 1023 note 73, 2940 

note 273
Tidemand, Markor (†1550), til Søbo, høveds

mand, 1023 note 73, 2893, 2918, 2940 note 
273

Tillisch, F. (1841-1900), kammerjunker, Avnsø- 
gård, 3445

Tilly, C. - se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Timm, Ane Margrethe, f. Hein (1803-52), 3321 
Timm, F. J. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Timm, I. I. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Timm, P. W. G. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Timm, Ulrica Eleonora (†1805), 865 
Todberg, Jens Pedersen (†1667), præst, Sæby og 

Hallenslev, 929, 932 
Toftebjerg, Mette Jensdatter (-1696-), 2774 
Tolderlund, Hans (1766-1802), til Løvegård, 

1145
Tommes - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Tommesen, Jens - se Jens Tommesen 
Tommesøn, Lavers - se Thomsen, Laurids 
Torch, Johan - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Torm, Barbara Jacobsdatter (o. 1687), 888

Trampedach, Kirsten - se under Konservatorer
i Kunstner- og håndværkerregister 

Trane, Jens Thøgersen (-1623-), 2656 
Treffler, Johann Christoph - se under Guld

smede (Augsburg) i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Trellund, Maren (†1721), 3283 note 523 
Trellund, Peder (-1682-), borgmester, Kalund

borg, 3230
Treschow, Frederik (-1905-1915-), til Torben

feld, hofjægermester, 862, 863 
Trier, Claudine - se Stauns, Claudine 
Trier, Ernst - se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Trier, Holmer (-1985-88-), Vallekilde, 2258, 

2537
Trier, Troels - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Trochischus, Peder Nielsen (-1696-1718-), 

præst, Sdr. Asmindrup, 192 
Trochmann, Anna Helene (1738-59), 2108 
Trochmann, Henning (-1759-65), Odden, 2103, 

2104, 2108 
Trolle (-1900-), bager, Rørvig, 2080 
Trolle - se under Arkitekter (Have- og land

skabsarkitekter) i Kunstner- og håndværker
register

Trolle, Berte (-1666-), 856, 858, 861 
Trolle, Børge (†1571), til Knabstrup, rigsråd,

145, 158 note 42, 3430 
Trolle, Jacob (†1546), til Knabstrup, ridder, 158 

note 42
Troschell, Michael Carl - se under Klokkestø

bere i Kunstner- og håndværkerregister 
Trude - se under Guldsmede (ikke stedfæstede)

i Kunstner- og håndværkerregister 
Trudsen, Niels - se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Truels - se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner-og håndværkerregister 
Truelsen, Gerhard William - se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Truelsen, Jørgen (†1750), Kalundborg, 3315, 

3324 note 59 
Truelsen, Niels (†1617), præst, Hjembæk, 703 
Trustrup, Jens (1778-1829), lærer, Havrebjerg, 

1110
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Tryde, Ingeborg Marie (-1732-), 2705 
Tuesdatter, Anna (-1677-), Ugerløse, 353 
Tuesen, Morten (†1618), borgmester, Nykø

bing, 3370, 3385, 3405, 3406, 3407 
Tunbo, Søren Jensen (-1696-), 2774 
Tunbo - se også Thunbo
Tuulse, Armin (1907-77), estisk-svensk kunst

historiker, 3048 
Tuxen, Christian (-1780-), 1563 
Tuxen, Christine Elisabeth (-1780-), 1563 
Tvede, Anna Hansdatter (1663-1736), Kalund

borg, 3155, 3196, 3251, 3252, 3253 
Tvede, Gotfred - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Tvede, Hans Nielsen (†før 1718), 3232, 3252 
Tvede, Vilhelm - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Tygesdatter, Johanne (-1650-), 1679 
Tygesen, Mikkel - se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Tymand - se Tidemand
Tøger - se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Tømmerup, Christen Nielsen (†1761), møller, 

Kalundborg, 3240, 3242, 3317 
Tønder, madam (-1752-), Nykøbing, 3413 note 

117
Tønnesdatter, Dorthe (†1644), Brundby, 2608 
Tønnesdatter, Lene - se Rønnow, Lene Tønnes

datter
Tønnesen, Apollonia - se Smith, Apollone 
Tønnesen, Erich (†o. 1696), til Krousgård, 

Kolby, 2659, 2666 
Tønnesen, Niels - se Roeskilde, Niels Tønnesen 
Taastrup, Ane Marie f. Pedersdatter Breum 

(1762-1840), 3320 
Taastrup, Jens Sørensen (1760-1831), havne- 

kommisær, Kalundborg, 3320

U R S (-1683-), Kirke Helsinge, 1260 
Ud, Peder (-1291-), 809 
Ulberg, Bodil (-1992-94-), 3301 
Uldall, Fritz - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Ulfeldt, Claus (†1554), til Kragerupgård, 446, 

1065
Ulfeldt, Claus (†1566), 1066, 1070 note 55

Ulfeldt, Edel (1630-76), 448, 449 
Ulfeldt, Eggert (†1583), til Kragerupgård, lens

mand på Roskildegård, 1045, 1056, 1058, 
1059, 1065, 1066, 1068 note 22 

Ulfeldt, Ellen (-1604-), 194 
Ulfeldt, Flemming (-1646-51-), lensmand på 

Holbæk slot, 701, 541 
Ulfeldt, Karine (Karen) (1611-58), Holbæk, 

2883
Ulfeldt, Knud (1609-57), til Svenstrup, 275 

note 41
Ulfeldt, Margrethe (†1703), 265, 275 note 41 
Ulfstand (slægt), 3430 
Ulfstand, Anne (-1589-), 521 
Ulfstand, Gert (†1560), 3430 
Ulfstand, Gregers (†1584?), 1066 
Ulfstand, Hak (-1588-91-), lensmand på Ka

lundborg, 1853 note 83 
Ulfstand, Ingeborg (1598-1652), 2080 
Ulfstand, Kirsten (o. 1492-1570), til Toftholm, 

802
Ulfstand, Sidsel (†o. 1575), til Liøngby, 3204 
Ulfstanddatter, Helle Henrik Gertsen - se Helle 

Henrik Gertsen Ulfstanddatter 
Unruh, Anna Adelgonda - se Amundin, Anna 

Adelgonda
Unruh, Peter Mathias (†1736), rådmand, Ka

lundborg, 3200, 3230, 3232, 3238 
Urne (-1705-), kaptajn, 2885 
Urne, Christoffer (1593-1663), rigskansler, lens

mand, Dragsholm, 83 note 65, 1749, 1834, 
1836, 2201, 2081, 2220, 2235, 2243, 2272, 
2298, 2307, 2461, 2466 

Urne, Frederik (1601-58), lensmand, Frederiks
borg, 884 

Urne, Kirstine (1628-72), 1062, 1067 
Urne, Lage (Lave) (o. 1467-1529), biskop, Ros

kilde, 321, 336, 1789, 1841 
Ussing, J. L. (1820-1905), filolog, ærkæolog, 916

V C (-1621-), Ubby, 1570
V G, Kalundborg, 3192
V O H, Samsø(?), 2798 note 101
V R (-1731-), Nordby, 2781
V R (-1894-), Svallerup, 1604
Valdemar (I) den Store, konge af Danmark 

1157-82, 3046
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Valdemar (II) Sejr, konge af Danmark 1202-41, 
2815, 3047

Valdemar (III) Eriksen, konge af Danmark 
1326-30, 893 

Valdemar (IV) Atterdag, konge af Danmark 
1340-75, 1538, 3014, 3023, 3024, 3327, 3328, 
3341, 3342

Valentin - se under Glarmestre i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Valentin - se under Smede i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Valkendorf, Erik (†1605), til Glorup, 1065 
Valkendorf, Øllegaard (-1489-), 1789 
Vang, J. (-1973-), 2543
Varming, Agnete - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Varming, Jens Chr. - se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Varming, Kristoffer Nyrop - se under Arkitek

ter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Vasspyd, Erik (†1615), til Søgård og Vinderup 
(Eriksholm), 245, 250, 251, 269 

Vasspyd, Erik (†1557), Sdr. Asmindrup, 188, 
189, 197

Vasspyd, Just (Jost) Madsen (-1604-1620-), til 
Søgård, 189, 194, 197 

Vasspyd, Mads Eriksen (†1600), til Søgård, 194, 
2919

Vastrup, Anne Margrethe Pedersdatter (*før 
1709), 3237 

Vastrup, Kirsten Michelsdatter (†1796), 3242 
Vastrup, Margrethe Michelsdatter (†1786), 

3242, 3316, 3317 
Vastrup, Michel Pedersen (1700-48), 3235, 3242,

3316, 3317
Vastrup, Niels Nielsen (Sørensen) (†før 1709), 

3223, 3232
Vastrup, Peder Michelsen (†1727), skipper,

3235, 3316
Veimans, Margrethe Elisabeth (†1777), til Avn- 

søgård, 1899 note 85 
Vellejo, Mathia Ivaro (*1653), præst, Trane

bjerg, 2605
Venstermand(sdatter), Helle (†1556), Søgård, 

189, 2859, 2919 
Vichmand, Morten - se under Arkitekter og

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Vieth, Johan Georg (1709-49), kaptajn, 1286, 

1287
Vieth, (Ernst) Ludvig (Emil) - se under Sten- 

og billedhuggere i Kunstner og håndværker
register

Vieth, Lerard (-1709-), renteskriver, 1287 
Vig, Ole Nielsen (1777-1868), husmand, 2236 
Vigant, madam (o. 1736), til Gundetved, 914, 

919
Vigeland, Emmanuel - se under Glarmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Villads (†senest 1490), præst, Tømmerup(?),

3018
Villads, Marie (-1864-), 391 

Villadsen, Peder - se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Villum - se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Vilstrup, Valdemar (-1933-), præst, Reerslev,
976

Vincentz, Anne Marie Jacobsdatter (-1718-), 804 
Vind, Anne (-1661-), til Klarupgård, 705 
Vind, Berte (-1638-), 705 
Vind, Henrik (-1578-87-), lensmand på Drags

holm, 2355, 2438 
Vind, Henrik (o. 1594-1633), til Aggersvold, 

kaptajn, 679, 683, 705, 706, 707 note 22 
Vind, Ingeborg (1598-1652), 2429 
Vind, Jakob (-1594-), 705 
Vind, Jørgen (1593-1644), rentemester, lens

mand på Dragsholm, 2080, 2429, 3389 
Vind, Peder (1632-39), 705 
Vindekilde, Peder Ollesen (†1713), rådmand, 

Kalundborg, 3231, 3232, 3234, 3235, 3240 
Vinding, Anders (†1682), præst, Vejerslev, Aidt 

og Thorsø, 2717 note 100 
Vingaard, Hans - se under Bogtrykkere og bog

bindere i Kunstner- og håndværkerregister 
Vinstrup, Peder (1615-19), 1956 
Vinter, Giedske (†1703), 2903 
Viol, Jens Jensen - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Visscher, Nicolaes (-1659-), 2072 
Vissing, Jens Sørensen (1682-1749), skipper, Ka

lundborg, 3242, 3316, 3324 note 68 
Vissing, Søren (-1751-), 3316
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Vittinghof, Eleonora Marie - se Sehested, Eleo
nora Marie

Vittinghof, Frederik von (†1691), baron, til 
Schelenborg, 161 

Vium - se Wium
Vogt, G. (-1935-), til Selchausdal, 942 
Voigt, Christian Ditlev Ammentorp (1820-87), 

præst, Vanderup (Slesvig) og Rørby, 1532 
Voigt, Henriette Sophie, f. Banner (1822-95), 

1532
Voigt, Johan Christopher (1775-1835), læge, 

3256
Voigt, Vilhelmine Henriette Banner (1854- 

1916), 1533
Voller, Anne Kirstine (1691-1760), 3215, 3234, 

3238
Voller, Jens Andersen - se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Voller, Karen Jensdatter (1683-1772), 3184, 3215, 

3238, 3240
Voller, Maren Jensdatter (†1723), 3215, 3237, 

3234, 3238
Vorndran, Anna Cathrine (1748-83), 3224, 

3225, 3240
Vorndran, Caspar (1715-54), rådmand, Kalund

borg, 3223, 3225, 3231, 3234, 3240, 3242 
Vorndran, Christian (-1788-97-), købmand, Ka

lundborg, 3242, 3307 
Vorndran, Christian (1670-1735), rådmand, Ka

lundborg, 3171, 3178, 3184, 3218, 3234, 3240 
Vorndran, Jens Voller (1747-92), handelsmand, 

Kalundborg, 3223, 3224, 3240, 3243 
Vorndran, Karen, Kalundborg, 3218, 3243 
Vortsinger, Johan Adam (1785-1853), lærer, 300 
Voss, Carl de - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vroe, Nikolaj (-1714-16-), rådmand, Køben

havn, 745, 749, 1823 
Væver, Peder Ibsen (Jacobsen) (†1641), Kalund

borg, 3219, 3228

W H (-1857-), Årby, 1474 
W L S (-1680-), Viskinge, 1879 
W N, Holmstrup, 1831 
Wahlbohm, Witta (-1798-), 1370 
Walleau, Anne Sandøe (-1807-52-), Holbæk, 

2870, 2871, 2914

Walleau, Anne Sandøe (1731-1803), Holbæk, 
2924, 2928

Walleau, Etienne (-1760-), købmand, Holbæk, 
2914

Walleau, Maria Magdalena (-1760-), 2914 
Walstrøm, Ole Johansen - se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Wamming, Anna Kirstine (†1792), 3324 note 70 
Wanscher, Vilh. - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Wandstad, Andreas (1666-67), 842 
Wandstad, Niels (-1666-71-), præst, Skamstrup,

810, 842
Warming, Erik - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Warning, Peder Hansen (†1843), Ubby, 1576 
Warnstedt, Ottoneta von (-1751-), 1286 
Warthoe (-1820-), købmand, Kalundborg, 3112 
Watkinson, Christopher (-1722-25-), købmand, 

1347, 1361, 1371 note 9, 1443 
Weber, H. - se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner og Håndværkerregister 
Weber, Johan Henrich (o. 1720), præst, Soderup 

og Kirke Eskilstrup, 298 
Wedel, Marten (†1688), præst, Raklev, 1400 
Wedel, Morten (-1672-), præst, Stigs Bjergby, 

766
Wegener, Th. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wegerslev, Inger Margrethe (-1720-), 476 
Weghorst, Gerhardt - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Weigel, Christoph - se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Weihe, Immanuel (1867-1940), 3449 
Weihe, Julie Elise, f. Gude (1830-1929), 3449 
Weihe, Carl William (1816-75), læge, Kalund

borg, 3449
Weihe, William (1856-81), cand.med., 3449 
Weikert, Poul - se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Weile, Gregers Lauritsen (1708-54), præst, Føl

lenslev, 1673 
Weile, Iver Hansen (-1787-), degn, Soderup, 296 
Weile, Kaj Frederik (-1727-), 1673 
Weile, Laurits Gottfred (1709-82), præst, 

Hørby, 498, 509, 511
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Weile, Margrethe (1684-1749), 3253 
Weinell - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Weinreich - se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Weinreich, Johan Daniel (1775-1830), 1786 
Wejle, Mads (1653-1719), præst, Tranebjerg, 

2582, 2607, 2609 
Welding, Vibeke Margaretha (1691-1744), 2236 
Wellejus, Mads Iversen - se Wejle, Mads 
Wendelboe, Laurits Isaksen (†1672), fenrik, 1680 
Wendelboe, Niels Holst - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Wenuleth, Adelgunde Charlotte (o. 1770), 1370 
Wenuleth, Friderich Velten (1714-76), provst, 

Ars hrd., 1369, 1370, 1495 note 77 
Wenuleth, Johan Velten (-1728-), foged, skov

inspektør, Østrupgård, 1488 
Werchmester, Herman (-1673-), borgmester, 

Ålborg, 556 
Werchmester, Johanna (1673-1709), 555, 556 
Werchmester, Karen (†1729), 764, 767, 3439 
Wermuth - se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Werum, Christian - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
West, Margrethe (-1692-), 298 
Westengaard, Otto (1789-1835), præst, Kundby, 

665
Westergaard, Anna Kirstine (-1797-), 1333 
Westergaard, Karen (†1797), 1332 
Westergaard, Mads (-1797-), forpagter, Bø- 

strupgård, 1333 
Westergaard, Martha (†1797), 1332 
Westi, Johan Gottlieb - se under Guldsmede 

(Holbæk) i Kunstner- og håndværkerregister 
Westrup, Thomas Andreas - se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Wettegren, Albret (-1712-), 1209 
Weygaard, Johan Otto (1709-85), postmester, 

Kalundborg, 3242 
Weyle - se Wejle
Weyse, C. E. F. (1774-1842), komponist, 2938 

note 226
Wiberg, Albert (-1882-), konstruktør, Jordløse, 

760

Widt - se under Blytækkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Wiedewelt, Johannes - se under Sten- og billed
huggere i Kunstner- og håndværkerregister 

Wienberg - se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Wierix, Hieronymus (1553-1619) - se under Ma
lere i Kunstner- og håndværkerregister 

Wiese, Anne, 2363
Wieth, Hans (-1738-), købmand, Kalundborg, 

1715
Wigand, W. (-1837-), 98 
Wiium, Dorothea (1744-62), 3257 
Wilcken, Christian von (†1759), oberst, 1286, 

1334
Wild, Anne Jespersdatter (1646-1711), 751 
Wildenradt (-1705-23-), assessor, 2078 
Wildenrath, Christian (1671-1723), til Annebjerg 

og Ellinge, 2236 
Wildenrath, Margarethe Wibeche (1707-22), 

2236
Wilhelm (-1323-), St. Tåstrup, 339 
Wilken, Adelgunda Margretha (o. 1700), 2110 
Wilken, Christian (o. 1700), oberst, 2110 
Willadsen, Christen (-1775-), Stavns, 2707 
Willadsen, Dionis - se under Guldsmede 

(Næstved) i Kunstner- og håndværkerregister 
Willemoes, Peter (1783-1808), søofficer, 2110,

2111, 2112, 2113 
Willumsdatter, Kirsten (†1661), Ruds Vedby, 

1008
Willumsdatter, Maren (†1661), Ruds Vedby, 

1008
Willumsdatter, Maren (-1655-), Finderup, 1170 
Willumsen, Ewert (-1647-), ridefoged, Drags- 

holm(?), 2458 note 63 
Willumsen, Fr. C. - se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Willumsen, J. F. - se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Willumsen, Jachop - se Jakob Willumsen 
Willumsen, Margrethe Rose (†1758), Kalund

borg, 3242
Willumsen, N. P. - se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Willumsen, Niels (o. 1850), gårdmand, Ege

bjerg, 2319
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Willumsen, S. (o. 1750), Kalundborg, 3242 
Wilsbech, Otto (1689-1777), præst, Bregninge, 

1764
Wind, A. (-1895-1900-), præst, Nr. Jernløse, 93, 

109 note 20, 118 
Wind, Helweg (-1756-), 464 
Windekilde, Jens Hansen (-1715-), præst, Torup, 

661, 669 note 111 
Windersleff, Adolf Christian (-1791-), apoteker, 

Kalundborg, 1347, 1376, 3319 
Windfeldt (†1750), ritmester, Kalundborg, 3254 
Winding, Anna (-1690-), Stenlille, 465 
Winding, Anna Poulsdatter (-1657-), Sæby, 933 
Winnicke, Christian - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Winsløw, Jacob (1716-89), degn, Finderup, 1176 
Winstrup, Jens Pedersen (o. 1550), præst, S. Ni

kolaj, København, 1285 
Winstrup, Peder Jensen (†1614), biskop, Ros

kilde, 1079, 1168, 1285, 1666, 2371, 2491 
Winstrup, Peter Josef - se under Klokkestøbere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Winterholder - se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Winther, Chr. - se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Winther, Hans (-1695-), Nordby, 2789 
Winther, Hans Christian - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Winther, Helena Sophia (1695-1732), 2789 
Winther, Just C. - se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Wiskinge, Søren (-1936-), lærer, 1920 
Wissenbjerg, Christiane Sofie (-1780-), 1563 
Wissing, Jens (o. 1680), Aarhus Mølle, 1067 
Witfeld, Herman - se Huitfeldt, Arild 
With, Dines (-1749-52-), købmand, Kalund

borg, 3110, 3170, 3172, 3212, 3214 
With, Hans (Dinesen) (1673-1749), negotiant, 

Kalundborg, 3203, 3212, 3214, 3222, 3253 
With, Jens, (-1774-95-), kammerråd, amtsfor

valter, Holbæk, 2911 
With, Johanne, f. Jacobsen (1746-84), 2911 
With, Maria Hjort (o. 1700), 2920 
Withussen, Ane Kirstine - se Heboe, Ane Kir

stine

Wittoft (Withøft?), W. - se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Wittrup, Barbara (-1617-), 1568, 1569 
Wium (-1771-), til Bonderup, overauditør, 453 
Wium, Christen Hansen (†1650), provst, Mer

løse hrd., 378, 388, 397 note 57 
Wiwel, Jens Rasmussen (-1678-99-), rådmand, 

Holbæk, 2874, 2880, 2924 
Wiwel, Karen Augustdatter (-1694-), 2402 
Wiwild, Anna Hansdatter (1665-1728), 2310, 

2318
Wiwild, Christen Pedersen (†1659), provst, As

næs, 2390, 2404, 2405, 2427 
Wognsen, Niels (†1621), til Egebjerggård, her

redsfoged, Ods hrd., 2318 
Wolf, Georg Christian Adler - se under Guld

smede (Århus) i Kunstner- og håndværkerre
gister
Wolf, Jens Lauridsen (o. 1583-0. 1660), bog

handler, forfatter, 3018 
Wolgast, Hans Nielsen - se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerreg. 
Worm, Amdi - se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Worm, Christen (1672-1737), biskop, 2491,

2875, 2891, 2931 note 19, 3407, 3411 note 65 
Worm, Elisabeth Sofie Petersdatter (1639-94), 

2361, 2362
Worm, Ole (1588-1654), læge, 302 note 40, 

2349, 2354, 2356, 2360 
Worm, Peder Jacobsen (-1637-68-), præst, Kirke 

Helsinge, 1282, 1283 
Worsaae, J. J. A. (1821-85), arkæolog, 2892, 

2893, 3045, 3046, 3047, 3075, 3080, 3084, 
3118

Woss, Johan Henrik (1779-1841), præst, Asnæs, 
2406

Wroblewsky, Daniel - se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Wulff, Beth Fonnesbech (1863-1939), til Vester
bygård, 1993 

Wulff, Emma Fonnesbech (1847-1908), til Ve
sterbygård og Saltofte, 1993 

Wulff, Niels Christensen (o. 1720), ridefoged, 
Sæbygård, 1269 

Wulff, Orla Fonnesbech (1846-1913), til Vester
bygård, 1993
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Würdtzel, Valentin Hansen (-1662-), 2444 
Wøldike, Anna - se Brun, Anna 
Wøldike, Peter Hansen (-1748-69-), præst, So

derup, 288, 302 note 30

X V, Kalundborg, 3192 
Xandersøn, Nies - se Zandersen, Niels

Yates, Birch & Spooner - se under Gørtlere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Yates, James - se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Zachariasen - se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Zachariæsen, Dan(iel?) (-1707-), Onsbjerg, 2690 
Zachariæsen, Hans (†1709), kontrollør, råd

mand, Kalundborg, 3256 
Zandersen, Niels (-1674-96-), rådmand, Nykø

bing, 3385, 3399 
Zelling, Reinholdt (Richard) (†1788), 3251, 3254 
Zelling, Sophie Amalie (-1816-), 3251 
Zeltner, Otto - se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Zeltner, Theodor - se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Zeuthen, Anna Sophie (1787-96), 242 
Zeuthen, Christian Frederik (1794-1850), hofjæ

germester, 234, 239, 240 
Zeuthen, Marie Wilhelmine Christine, f. Borne- 

mann (1764-1802), 239 
Zeuthen, Peter Christian (1755-1823), til Tøllø- 

segård, Søgård og Sonnerup, 239 
Zeuthen, Sophie Hedvig, f. Schulin (1810-66), 

225, 226, 239, 240 
Zeuthen, Thalia Maria Margrete (1792-96), 242 
Zeuthen, Wilhelm Peter (1785-1827), højeste

retsassessor, 241 
Zeuthen, William Schulin (-1884-), 220 
Ziegler - se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Zigwardsdatter, Valgiertrud (†1708/09), 2904 
Zimm, Ovidia Margrethe (-1774-), forvalter, 

Vognserup, 654 
Zimmermand (1700’rne), degn, Føllenslev,

1680

Zytphen, Ernst Frederik von, 2472 
Zytphen-Adeler, Anna Charlotte Hedvig (1837- 

76), baronesse, 2450 
Zytphen-Adeler, Berta Henriette Frederikke 

(1814-75), lensbaronesse, 2450 
Zytphen-Adeler, f. de Falsen (1848-1919), lens

baronesse, 2470 
Zytphen-Adeler, F. G. de Falsen (†1932), lens

baron, til Dragsholm, 2472 
Zytphen-Adeler, Frederik Herman Christian de 

Falsen (1840-1908), lensbaron, til Dragsholm, 
1841, 2450, 2470 

Zytphen-Adeler, Georg Frederik Otto (1810- 
78), lensbaron, politiker, 2450, 2470, 2472 

Zytphen-Adeler, Gerhard Christoffer (1851- 
1915), baron, 2450 

Zytphen-Adeler, Otto de Falsen (1876-98), ba
ron, 2450

Zytphen-Adeler, Petra, f. Steensen-Leth (1873- 
1922), lensbaronesse, 2470, 2472 

Zøllner, C. M. (-1806-), København, 2258

Ølgod, Frederik Bruun - se under Gørtlere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Øster, Bodil Mortensdatter (1804-78), 2745 
Øster, Jens Søren (-1945-), gårdejer, Tranebjerg,

2617 note 127 
Øster, Morten Jensen - se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Østrup, Johan Peter (1800-33), præst, Gørlev og 

Bakkendrup, 1234, 1236, 3443 
Østrup, Jørgen (†o. 1780), Ubby, 1563 
Øuerbergh, Hercules (†før 1621), købmand, kir

keværge, Kalundborg, 3192 
Øvre, Sophus Christian Wilhelm (*1829),

1435

Aabye, T. - se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Aagerup, Morten (-1646-), kirkeværge, Ka
lundborg, 3168 

Aagaard, Abelone (o. 1720), 298 
Aagaard, Birgitta (o. 1720), 298 
Aagaard, C. F. - se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Aagaard, Christiana Charlotta (o. 1720), 298
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Aagaard, Jens (o. 1720), 298 
Aagaard, Jens Pedersen (-1712-), byfoged i 

Odense, 298 
Aagaard, Margareta (o. 1720), 298 
Aagaard, Maria Elisabeth (1732-72), 1176 
Aagaard, Peter (o. 1720), sekretær i Danske 

Kancelli, 298

Aarbye, Chatrine (-1730-), 2994 
Aarbye, Morten Jespersen (o. 1700), præst, Val

lekilde, 2491 
Aarhus, Anders Pedersen (†1776), 2662 
Aarøe, hr. (-1770-), Holbæk, 2926 
Aastesen, Børge (-1725-), Holbæk, 2887, 2937 

note 221





KUNSTNER- OG 
HÅNDVÆRKERREGISTER

Udarbejdet af ANNELISE OLESEN under medvirken af 
HUGO JOHANNSEN og MOGENS VEDSØ

For at lette overskueligheden indledes med en alfabetisk nøgle med henvisninger til de overordnede opslagsord. 
(Vedr. redaktionsprincipper i øvrigt - se indledningen til Navneregister s. 3563).
Arkitekter og bygmestre (s. 3661)
Arkitekter (have- og landskabsarkitekter mv.)
(s. 3664)
Billedhuggere - se Sten- og billedhuggere 
Billedskærere - se Snedkere og billedskærere 
Blikkenslagere (s. 3664)
Blytækkere (s. 3664)
Bogtrykkere og bogbindere (s. 3664) 
Brolæggere (s. 3664)
Drejere (s. 3664)
Farvere (s. 3665)
Gartnere - se Arkitekter (have- og landskabs
arkitekter mv.)
Garvere (s. 3665)
Glarmestre (s. 3665)
Guardeiner (s. 3665)
Guldsmede (s. 3666)
Gørtlere mv. (s. 3668)
Ingeniører (s. 3669)
Keramikere (s. 3669)

Klokkestøbere (s. 3669)
Knap- og possementmagere (s. 3671) 
Konservatorer (s. 3671)
Malere, tegnere mv. (s. 3671)
Murere (s. 3674)
Orgelbyggere (s. 3676)
Paramentmagere - se Skræddere m.v. 
Perlestikkere (s. 3677) 
Porcelænsfabrikker (s. 3677) 
Sadelmagere (s. 3677)
Skibsbyggere (s. 3677)
Skomagere (s. 3677)
Skræddere og paramentmagere (s. 3677) 
Smede (s. 3678)
Snedkere og billedskærere (s. 3678) 
Sten- og billedhuggere (s. 3681) 
Stukkatører (s. 3682)
Tømrere (s. 3682)
Urmagere (s. 3683)
Vævere (s. 3683)

ARKITEKTER OG BYGMESTRE
Abildgaard, Nicolai - se under Malere, teg

nere mv.
Abrahams, Charles (-1872-), 779 
Adler-Nissen, Jørgen (*1912), 1164 
Alsløv, Anders (-1985-88-), 2531 
Andersen, Einar (-1925-57-), 2092, 2235, 2271, 

2280, 2380, 2420, 3396 
Andersen, Ludvig (-1919-), 3343 
Andersen, Marinus (-1938-84-), 143, 364, 627, 

646, 928, 1223, 1250, 1382, 1407, 1413, 1456, 
1459, 1486, 1491 note 13, 1528, 1530, 1689, 
1692, 1695, 1698, 1702, 1708, 1716, 1727, 1730,
1761, 1779, 1933, 1972, 1985, 2498, 2571, 
2585, 2600, 2601, 2617 note 124, 2684, 2696, 
2697, 2713 note 22, 2795 note 28, 3027, 3030, 
3035, 3100, 3104, 3132, 3134, 3180, 3184

Andersen, Mogens (-1984-), 3049 
Andersen, Poul Hessellund (-1971-), 2414 
Axelsen, Per (-1983-86-), 2826, 2868 
Bagger, Viggo (-1990-), 3439 
Bahn, Leif (-1977-89-), 1241, 2217, 2955 
Bentsen, Ivar (-1909-25-), 2059, 2402, 2403, 

2511, 2547
Bindesbøll, Gottlieb (-1831-54-), kgl. bygnings

inspektør, 2064, 2217, 2274 note 28, 2369 note 
126, 2625, 2630 note 21 

Bindesbøll, Thorvald (†1908), 1441 
Borch, Martin (-1913-23-), kgl. bygningsin

spektør, 1200, 1637, 2339, 2344, 2366 note 54 
Borg, Ejnar (-1973-1974-), 1354, 1441 
Clemmensen, Andreas (-1909-21-), 815, 3035, 

3045, 3074, 3076, 3107, 3130, 3131, 3166, 
3183, 3184, 3349, 3362, 3410 note 39, 3415 
note 179

Danmarks Kirker, Holbæk amt 244
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Clemmensen, Mogens (-1914-27-), 1586, 2938 
note 245, 3031, 3037, 3045, 3046, 3047, 3048, 
3068, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 
3082, 3093, 3107, 3130, 3131, 3166, 3184, 3448 

Draiby, Ejvind (-1963-66-), 1593 
Düren, Adam van (-1499-1532-), 1851 note 50 
Ernst, Johan Conrad (†1750), kgl. generalbyg

mester, 1857, 1863, 1879, 1894, 1899 note 85 
Esborg, Jan (-1980-), 3349 
Exner, Inger og Johannes (-1964-67-), 1867, 

2096
Falkentorp, Ole (1886-1948), 953, 2801 
Finsen, Arne (-1943-), 339 
Fischer, V. Hardie (-1949-50-), 292, 464 
Fisker, Kay (-1950-60-), 1323 
Friis, Frederik Ferdinand (-1835-56-), kgl. byg

ningsinspektør, 2217, 2301, 2312, 3117, 3361 
Friis, Peder (-1809-10-), 2110, 2111, 3446 
Gehl, Jan (-1964-85-), 1508, 1924, 1933, 2039, 

2096
Gottlob, Kaj (-1957-), 389 
Gram, Rud. (-1960-61-), 1254 
Graae, Rolf (-1955-94-), 233, 318, 1162, 1396, 

2280, 2288, 2296, 2314, 2337, 2350, 2359, 
2380, 2403, 2486, 2516, 2531, 2824, 2828, 
2829, 2833, 2861, 2866, 3002, 3348, 3349, 
3358, 3362, 3371, 3393, 3396, 3400 

Hansen, A. Monrad (-1967-86-), 414, 855, 1792, 
1793, 1811, 1818, 1859, 2059, 2096, 2217, 2278, 
2413

Hansen, C. F. (-1820-42-), 814, 845 note 22, 
3112, 3163

Hansen, Christian (-1842-72-), kgl. bygnings
inspektør, 424, 440, 441, 460, 461, 463, 904, 
905, 926, 936 note 40, 1035, 1041, 1094, 1105, 
1838, 2337, 2354, 2824, 2827, 2831, 2853, 
2860, 2861, 2865, 2866, 2876, 2932 noterne 
62, 63 og 74, 2933 note 79 og 90, 2934 note 
117, 2935 note 142, 3117 

Hansen, Frederik C. C. (-1890-1908-), 420, 429 
note 16, 454, 466 note 30, 989, 1021 note 21, 
3441

Hardie-Fischer, Viggo (-1952-66-), 715, 716, 
1189, 1224, 1232, 1311 

Harpøth, Harald (-1893-1900-), 1655, 2972, 
2996, 3003, 3007 note 26, 3008 note 41 og 45, 
3011 note 118

Havning, Thomas (-1942-66-), 176, 434, 442, 
1540

Havsteen-Mikkelsen, Alan (-1979-80-), 780 
Henningsen, Poul (1894-1967), 293 
Herholdt, J. D. (-1850-92-), kgl. bygningsin

spektør, 64, 450 note 14, 1540, 1567, 2853, 
2956, 3008 note 68, 3349, 3358 

Herløw, Aage (-1925-69-), 428, 1363, 1414, 
1655, 1684, 1746, 1756, 1771, 1888, 1910, 1917, 
1920, 2030, 2079 

Hetsch, G. F. (-1858-), 3117 
Hoffmann, Georg (-1866-67-), 905, 936 note 40, 

2356, 2827, 2932 note 61 
Holm, Hans J. (-1868-1906-), 976, 1254, 1258, 

1269, 1274, 1275, 1280, 1848, 3130, 3186 
Holst, S. (-1816-29-), 109 note 15, 615 note 12 
Holsøe, N. P. C. (-1875-), 346, 348, 349 
Hornbech, C. B. (-1820-21-), kgl. bygningsin

spektør, 2322 note 47, 3084, 3085, 3106, 3107, 
3108, 3110, 3112, 3114 

Huus, Ove (-1925-), 837 
Jacobsen, Jens Paul (-1844-47-), 3117, 3184 
Jensen, Albert (-1906-07-), 2066, 2380 
Jensen, Christen (o. 1880), 2514 note 3 
Jensen, Fr. (-1916-), 3130 
Jensen, Holger (-1967-74-), 452, 3299 
Jensen, I. (-1831-), 102 
Jensen-Klint, P. V. (-1909-), 1441 
Jessen, Erling (-1967-82-), 318, 2314, 2337, 

2359, 2365 note 21, 2380, 2486, 2824, 2828, 
2829, 2833, 3002 

Jessen, Peter Krogh Bonsach (-1822-27-), kgl. 
bygningsinspektør, 2217, 2248, 2250, 2274 
note 28 og 32, 2288, 2290 

Johansen, Johs. (-1923-), 468 
Jørgensen, Carl (-1917-20-), 3343 
Jørgensen, Emil (-1908-), 2473 note 16 
Klein, August (-1879-96-), 227, 274 note 21 
Klein, Vilhelm (-1857-87-), 915, 941 
Koch, Jørgen Hansen (-1827-31-), hofbygme

ster, 2625, 3114, 3274 note 266 
Koch, Mogens (-1943-62-), 227, 233, 2217, 

2219, 2233, 3027 
Koch Valdemar (†1902), 1150, 1294 
Kornerup, P. E. I. (-1847-68-), kgl. bygningsin

spektør, 2065, 2217, 2288, 2321 note 34 
Kramp, Peter Christian (-1846-), 2852
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Langballe, Otto (-1924-), 1360 
Larsen, Henning (-1966-), 2271 
Larsen, Knud (-1925-32-), 1117, 1153, 1162 
Lautrup-Larsen, Algot (-1930-57-), 339, 429 

note 16, 989, 1021 note 9, 1031, 1043 note 6, 
1094, 1128, 1152, 1652 note 26, 1815 

Leadbetter, D. J. (-1984-), 2059 
Lemche, Søren (-1902-33-), 736, 1150, 1294, 

2010, 2030, 2248, 2274 note 30, 2829, 2861, 
3439

Løffler, J. B. (-1874-86-), 666 note 16, 1575, 
1614, 2215, 2408 note 24, 2454, 3007 note 39, 
3047, 3048

Lønborg-Jensen, Harald (-1926-43-), 626, 629, 
2786

Madsen, Michael (-1992-), 2486 
Magens, Boye (-1797-), kgl. bygningsinspek

tør, 2217, 2287 
Malling, Peder (-1816-20-), 3112, 3114 
Mathiesen, Aage H. (-1895-1902-), 1965, 2553 

note 47, 2578 
Meyer, Johan Andreas (-1816-21-), kgl. byg

ningsinspektør, 845 note 41, 2095, 2105, 2217, 
2250, 2322 note 47 

Meyn, Christian (-1815-), kgl. bygningsinspek
tør, 2217, 2274 note 33 

Mørch, Ejvind (-1898-1904-), 1113, 1213 
Mørk-Hansen, V.J. (-1894-), 3011 note 118 
Nielsen, J. P. (-1857-), 3444 
Nielsen, N. P. (-1904-), 2619 
Nissen, C.J. (-1881-82-), 450 note 14 
Nyrop, Martin (-1891-1900-), kgl. bygningsin

spektør, 1819, 2079, 2303, 2402, 2441, 2866, 
3001

Nørgaard, Edith og Ole (-1978-81-), 3034, 3204 
Olrik, P. (-1971-), 196
Olsen, F. Vilhelm (-1915-16-), 250, 360, 388, 

403, 2824, 3439 
Olsen, Poul H. (-1984-), 3313 
Otto, C. (-1867-68-), 2217, 2288 
Paludan, Peter (-1982-), 3301 
Pedersen, Marius (-1928-50-), 611, 664, 2001, 

2244, 2861, 2942, 2943, 2944 
Petersen, Ebbe Lehn (-1965-84-), 440, 444, 905, 

1117, 1127, 1413, 2632, 2641, 2656, 2658, 2764, 
2800

Petersen, Erik Lehn (-1966-), 2800

Petersen, J. Vilh. (-1874-), 157 note 24 
Petersen, Knud Lehn (-1966-), 2800 
Rassow, Søren (-1977-), 1587 
Riemann, Nicolaus Heinrich (o. 1750), 3272 

note 218 
Rubin (-1816-), 102 
Rønnow, Karsten (-1993-), 3301 
Schiødte, Erik (-1883-), 1869 
Schmidt, Holger (-1979-), 723 
Schønheyder, C. (-1855-), 1311 
Seesselberg, Friedrich (1861-1956), 3047, 3048 
Sell, Erik (-1903-), 452 
Skovgaard, H. G. (-1926-), 290 
Smidt, C. M. (-1902-35-), 724, 1365, 1864, 

3047, 3068 
Steenwinkel d.y., Hans van (-1638-), 2463 
Stilling, H. C. (-1860-), 1707 
Storck, H. B. (-1877-96-), 1540, 1845, 2955, 

2965, 2972, 2991, 2992, 2996, 3000, 3002,
3007 noterne 26, 37 og 39, 3008 note 41 og 45,
3009 note 79, 3010 note 109, 3011 note 127, 
3131

Sørensen, Karl (-1977-), 1241 
Thielemann, Ferdinand (-1847-), 422 
Thorsen, Preben (-1964-83-), 747, 989, 1163, 

1207, 1211 note 11 
Thurah, Lauritz de (-1758-), 2676, 2738, 2744 
Tvede, Gotfred (-1909-10-), 347 
Tvede, Vilhelm (-1856-72-), 1413, 1423, 1431, 

1459, 1474, 1485, 1504, 1506, 1507, 1518, 1521, 
1523, 1530, 1540, 1551, 1558, 1560, 1567, 1593, 
1595, 1777, 1779, 1783, 3033, 3040, 3048, 
3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 
3082, 3084, 3085, 3086, 3090, 3107, 3117, 
3118, 3119, 3121, 3122, 3123, 3124, 3128, 3132, 
3133, 3135, 3136, 3137, 3145, 3148, 3160, 3163, 
3167, 3173, 3182, 3184, 3190, 3443 

Uldall, Fritz (-1864-1906-), 1572, 1847, 2872, 
2878, 2933 note 101, 2936 note 189, 3007 note 
39, 3188

Varming, Jens Chr. (-1983-), 1051 
Varming, Kristoffer Nyrop (-1913-32-), 3417, 

3419 note 1
Vichmand, Morten (-1625-36-), kgl. bygmester, 

2851
Wanscher, Vilh. (-1929-), 3047, 3048, 3068 
Weber, H. (-1920-), 3448

244*
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Zeltner, Otto (-1900-05-), 86, 112, 116 
Zeltner, Theodor (-1857-1900-), 87, 93, 96, 116, 

118, 2259

ARKITEKTER (HAVE- OG 
LANDSKABSARKITEKTER, 
ANLÆGSGARTNERE)
Brücker, Gudrun (-1956-), 1152
Bøttiger (Bothiger?), E(mil) (-1924-32-), 2941
Fink, Birgitte (-1977-), 1716, 1917, 2204
Georgsen, Georg (-1942-), 1116
Hansen (-1869-), 2926
Jensen, Otto (1953-), 3027
Lønow, J. C. (-1930-), 1634 note 17
Michelsen, Torben (-1983-84-), 1347
Nielsen, H. Breinholt (-1975-), 1211 note 11
Schmidt, Jørgen Palle (-1981-), 3312
Skibsted, Charlotte (-1977-), 2204
Sørensen, C. Th. (-1950-62-), 3026, 3027
Thagsen (-1830-), 3312
Tholle, Johs. (-1943-), 1491 note 13
Trolle (-1944-), 305

BLIKKENSLAGERE
Dandanell (-1784-), Kalundborg, 3134 
Petersen, Cilius (-1904-), Kirke Helsinge, 1295 
Wittoft (Withøft?), W. (†o. 1841), Holbæk, 

2866, 2929

BLYTÆKKERE
Christen (-1630-), Århus, 3109 
Christensen, Poul (-1667-81-), Raklev, 1508, 

3134, 3364
Guderding, Nicolai (-1722-26-), København, 

3364
Jacobsen, Søren - se Søren Jacobsen 
Jens (-1643-45-), Århus, 3109, 3279 note 409 
Laurids (-1636-), Roskilde, 3109 
Lax, Henrik (-1713-), København, 3109 
Morten (-1627-), Kerteminde, 3109 
Morten (-1592-93-), Nykøbing, 2338 
Mørch, Marchus (†før 1732), Århus, 3109 
Olufsen, Giøde (-1692-), Rørby, 1508 
Peder (-1643-45-), Århus, 3109, 3279 note 409

Pedersen, Isaac (Isak Petersen) (-1713-15-), Tor- 
benfeldt, 3109, 3134, 3137 

Petersen (-1784-85-), København(?), 3134, 3137 
Pieker, Fallentin (-1626-), København, 3109 
Svindt, Villumb (-1642-), København, 3109 
Søren Jacobsen (-1592-93-), Nykøbing, 2338 
Sørensen, Hans (-1722-26-), Nykøbing, 3364 
Thorsten (-1624-), Århus, 3109 
Weinreich (-1817-27-), Egebjerg, 2288, 3112 
Widt (-1784-), Kalundborg, 3134

BOGTRYKKERE OG BOGBINDERE
Anthonius (o. 1750?), bogbinder, 3175 
Bernutz, Andreas (o. 1580?), bogbinder, Wit

tenberg, 3176 
Dietz, Ludowich (-1550-), bogtrykker, Køben

havn, 2468
H W (Hans Vingaard?) (-1528-31-), bogtrykker,

3175
Halle, Casper Hartmilch von (1570’erne), bog

binder, København, 3176 
Reich, Valentin (†1602), bogbinder, København,

3176
Schultz, J. H. (-1859-), bogtrykker, København, 

2629 note 28 
Vingaard, Hans - se også H W

BROLÆGGERE
Clausen, Niels (-1704-), Kalundborg, 3034 
Frost, Niels (-1787-88-), Holbæk, 2823 
Lauridtz - se under Sten- og Billedhuggere 
Michelsen, Bertel (-1656-), Kalundborg, 3306

DREJERE
Andreas (-1624-), Holbæk, 2886 
Dreyer, Jacob Rasmussen - se Rasmussen, Jacob 
Gottschalk, L. (-1860-69-), Nykøbing, 3382, 

3383
Jacobsen, Jens (-1768-), Kalundborg, 3167 
Peder suarffuer (-1621-), Kalundborg, 3187 
Rasmussen, Jacob (-1707-), Kalundborg, 3187 
Steffensen (-1859-), Ruds Vedby, 999, 1003 
Suarffuer, Peder - se Peder suarffuer (drejer) 
Sørensen (-1848-), Kalundborg, 3185
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FARVERE
Blymester, Jørgen Clausen - se Clausen, Jørgen 
Clausen, Jørgen (1698-1756), Kalundborg, 3215, 

3229, 3238, 3242 
Feilberg, Jens Pedersen (1717-85), Kalundborg, 

3242
Feilberg, Peder Jensen (1686-1728), Kalund

borg, 3171, 3215, 3238, 3242 
Fischer, Andreas Hansen (o. 1750?), Køben

havn, 3225
Fæster, Bertel (-1700-49-), Kalundborg, 3215, 

3238
Fæstersen, Peter (†1708), Kalundborg, 3177, 

3215, 3238
Kønsberg, Anders Nikolaj (1751-85), Kalund

borg, 3226, 3242 
Lund, Reinhold, Tranebjerg, 2617 note 127 
Mülertz, Frederik (1747-1813), Kalundborg, 

3226, 3227, 3228, 3242, 3316 
Nehammer, Carl (1776-1854), Holbæk, 2928 
Ostermann, Henrik Christopher Dyrlund (o.

1775?), Kalundborg, 3225, 3226, 3242, 3261 
Voller, Jens Andersen, (†1691), Kalundborg, 

3214, 3234, 3238

GARVERE (FELBEREDERE)
Andersen, Matthias (†1751), Kalundborg, 3222, 

3316
Flack (-1840-), Holbæk, 2893
Jacobsen, Ole (1780-1855), Kalundborg, 3321
Jensen, Knud (†1724), Kalundborg, 3315, 3319

GLARMESTRE OG GLASKUNSTNERE
Anders (-1645-46-), Vallekilde, 2487 
Anders (-1663-66-), Nykøbing, 3361, 3397 
Andersen, Johan Vilhelm (-1961-), glaskunstner, 

3366
Brønd, Marcus (-1806-), Nykøbing, 2096 
Bøgelund, Thor (-1958-), glaskunstner, 3366 
Christoffer (-1646-), Kalundborg, 3273 note 225 
Dall, Holger (-1973-74-), glaskunstner, 1357 
Gier, Erich de (-1801-), Nykøbing, 3363 
Goos, Andr. (-1915-), glaskunstner, 815 
Hans (-1683-), Holbæk, 616 note 25 
Lauritsen, Peder (-1746-), Kalundborg, 3172

Overgaard, C. N. (-1913-), 459 
Valentin (-1692-), Kalundborg, 3171 
Vigeland, Emmanuel (-1926-), glaskunstner, 

3139

GUARDEINER
Fabritius, Christopher (-1750-72-), 145, 580, 

833, 970, 2649 
Fabritius (Fabricius), Frederik (-1776-1816-), 

211, 408, 441, 450 note 36, 640, 744, 833, 857, 
858, 1563, 2497, 3438, 3446 

Fabritius, Jacob Gregorius Graah (-1830-31-), 
761, 2265

Groth, Simon (-1858-1904-), København, 425, 
462, 606, 639, 697, 833, 916, 998, 1101, 1112 
note 51, 1231, 1270, 1294, 1362, 1441, 1477, 
1523, 1750, 1772, 1881, 1982, 1984, 2223, 
2265, 2345, 2346, 2392, 2621, 2650, 2689 

Haven, Peter Nicolai von (-1730-43-), 99, 288, 
378, 2029, 2073, 2102, 2467 

Heise, Christian Fr. (-1893-1929-), København, 
606, 1059, 1150, 1170, 1203, 1478, 1751, 2072, 
2103, 2592, 2593, 2650, 2732, 2774, 2800, 
3418

Hinnerup, Peter Reimer (-1840-63-), Køben
havn, 72, 98, 425, 500, 606, 696, 697, 762, 
997, 1102, 1112 note 51, 1170, 1203, 1270, 
1428, 2223, 2301, 2496, 2732, 2994,

Jensen, Melchior - se Melchior Jensen 
Ludolf, Conrad (-1679-1729-), København, 120, 

145, 230, 231, 315, 330, 476, 998, 1060, 1080, 
1101, 1171, 1294, 1361, 1390, 1670, 1750, 1782, 
1881, 1919, 1982, 2028, 2072, 2302, 2346, 
2430, 2432, 2542, 2592, 2863, 2864, 3154, 
3378

Melchior Jensen (1495-1555), klosterforstander, 
senere præst i Kalundborg og Raklev samt 
provst i Ars hrd., 1375, 1379, 1383, 1385, 
1398, 1400, 1402 note 1, 3328 

Møller, Christian Olsen - se under Guldsmede, 
København

Næbo, Christian Peter (-1824-27-), 351, 1563, 
2224

Siggaard, Johs. (-o. 1927-49-), København, 918, 
1059, 1215, 1294, 1428, 2650, 2732, 3440, 
3441, 3443, 3447
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GULDSMEDE
Augsburg
Anthoni, Hans Christoph (†1690), 265, 288 
Treffler, Johann Christoph (†1722), 3153

Hjørring
Kjølstrup, Jacob Nicolaj Wilhelm (†1894) (også 

Ringsted og Slagelse), 351, 356 note 32

Holbæk
A H L(?) (-1667-), 145
Asmussen, Johan Adolf (-1825-43-), 761, 770 

note 29, 2864, 2935 note 156 
Lind, Niels Christensen (-1752-60-), 606, 2863 
Lund, Jens (-1848-), 2863 
Lund, P. (-1852-), 2935 note 156 
Westi, Johan Gottlieb (-1856-71-), 145, 190, 881, 

890 note 43, 1670, 3005

Horsens
Løwenhertz, Anders Mogensen (-1725-), 1060 

Kalundborg
Dahm, Henrich Christian Kierulff (†1847),

1269, 1621, 2592 
Hofmand, Jacob Zachariesen (†1698) (også 

Næstved), 1522, 1943, 3154 
Hvid, Trude Nielsen (-1740-56-), 1390, 3153,

3156
Jeremias (-1666-), 3153
Jørgensen, Hans (-1620-63-), 3153
Kløn, Hans Nicolai (-1725-), 3155
Knie, Søren Madsen (†1816), 1428, 1622, 3154
Meier, Niels Jacobsen (-1699-1708-), 1919, 3155
Morthorst, Georg Fredrik (-1862-), 1390
Niels (-1614-), 3154
Schou, Christian (-1750-), 2592

Konstanz (Baden)
Hamma, Heinrich (-1603-), 1960 note 59 

København
Arentzberg (Arensbach), Nicolaus (-1653-77-), 

2591, 2616 note 86, 2731 
Bierager, Christian Albert (†1883), 1389 
Brasenhauer, Ditlev (-1701-02-), 1080 
Brun, Jacob Jensen (-1629-58-), 1944

C H (-1888-), 1231, 1237 note 30 
Christensen, Frederik Christian Wilhelm (-1846- 

74-), 425, 430 note 33 
Christensen, Jens (-1722-33-), 110 note 46, 2102, 

2994
Christensen, Peter Christian (†1895), 425, 429 

note 31, 1101, 2345 
Coq, Andrée le (-1714-), 2430 
Dahl, F. (-1862-), 2496 
Dragsted, A. (-1979-), hofjuvelerer, 723 
Dragsted, Arent Nikolaj (-1856-64-), 2650,

2772
Drebolt, Albert Telemack (†1878), 1270, 1362, 

1441
Driebein, Carl Edvard (-1855-74-), 1428 
Dubois, Isak (-1688-), 2542 
Ebbesen, Lorentz (-1788-), 211 
Eggersen, Poul Resen (-1825-), 2223, 2265 
Enevoldsen, Niels (-1650-1725-), 639 
Fabricius - se Fabritius 
Fabritius, Frederik - se under Guardeiner 
Falck, Adolf Peter (-1882-), 1477 
Fleron, A. (-1893-1906-), 606, 639, 697, 833, 

1294, 1701, 1750, 1881, 2223, 2265, 2593, 
2621, 2650, 2732, 3379 

Fuchs, Nicolaus (-1702-21-), 1361, 3154 
Grün, Laurits Theodor (-1939-), 1294 
Hansen, August Carl (†1887) (også Nykøbing), 

1944
Hass, Gerhard (†1790), 145, 547 
Hassing, Lars Thomsen (-1753-), 2649 
Herman, C. C. (-1949-), 762, 1428 
Hermann, K. C. (-1924-32-), 1170, 1751, 2649, 

2650
Hertz, Peter (-1885-96-), 916, 1523, 1750, 2345, 

2346, 2392 
Hoff, Didrich (-1703-), 1881, 1919, 1983 
Holling, Asmus Fridrich (-1735-53-), 99, 916, 

2102, 2346
Holm, Andreas (-1735-1812-), 288, 2240 note 73 
Holm, Henrik Schrader (†1829), 744, 2240 note 

73
Holm, I. (Jens) (-1892-93-), 462, 1983, 1984 
Holm, J. (-1943-53-), 918, 2347, 2431 
Holm, Johan Georg Christian (-1882-), 2513 
Hoppe, G. (-1927-), 1059 
Isbrand, Carl Otto (-1855-), 2223
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Isbrand, Johan (-1824-), 351, 937 note 69 
Jacobsen, Asbjørn (-1862-65-), 1102, 1772 
Jagenreuter, Johan (-1739-), 1137 
Jensen, Christen (-1701-20-), 1390, 1982, 2072, 

2346, 2432, 2863, 2864 
Jensen, Henrik (-1732-), 378 
Jonsen (Joensen, Johnsen), Niels (†1734), 744, 

1039, 1171, 1294, 2028 
Jonsen (Joensen, Johnsen), Christopher (-1747- 

61-), 744, 2346, 3378 
Jørgensen, Niels Wilhelm (-1863-), 425 
K C N (-1928-), 606 
K O H (-1909-12-), 1150, 1203, 2103 
Kirchhof, Morten Christen (-1713-), 2302 
Klitgaard, Jens Jensen (-1708-25-), 476, 477, 

2028, 2863 
Komløv, Jens Pedersen (-1714-), 231 
Kongsbach, Johan (-1777-), 970 
Kozlowsky, Franciscus (-1807-), 441 
Krøyer, Axel Johannes (-1722-37-), 330, 2029, 

2467
Kurz, Fridrich (-1676-), 2392 
Küblich, Ferdinand (-1664-87-), 315, 320 note 

30
Lachmann, Josef Abraham (-1858-), 2689 
Lauridsen, Carsten (-1663-), 265, 287 
Lave, Christian Lauritzen (-1703-), 998 
Lave, Claus Lauritzen (o. 1690), 761 
Lenoir, Jerome Paul (-1750-), 833 
Lercke, Johan Martin (†1834), 1563, 1598, 1829, 

1943
Levy, Marcus (†1829), 1428 
Levy, Meyer Nathan (†1844), 1038, 1428 
Levy, Moritz Meyer (-1830-48-), 1428 
Linde, Nicolai (-1782-), 2864, 2880 
Lübecker, Christian (†1739), 1750, 2774, 2797 

note 48 
M (-1934-), 1215
Malmborg, Peder Jacob (†1846), 1137, 1522, 

1983
Michelsen, Anton (†1877), 997, 1203, 1270, 

1477, 2223, 2994 
Møinichen, Jacob (-1862-), 762 
Möinichen, Jacob H. (-1754-), 2649 
Møller, C. (-1858-1900-), 833, 920, 938 note 82 
Møller, Christian Olsen (-1831-42-), 461, 1112 

note 51, 1137, 1170, 1477, 1522, 1983

Møller, Mathias (-1745-), 2301 
Mønster, Jørgen (†1818), 1060 
Neue, Johan (o. 1600), 3437 
Pedersen, Steen (†1644), 98, 110 note 44, 330, 

2395
Petersen, Otto (-1850-), 2731 
Pihl, Niels (-1778-), 1563 
Prahl, Jacob Samuel (†1891), 696 
Prahl, Samuel Jacob Nicolai (-1852-62-), 696, 

697
Reinicke, Ahrent H. (-1736-40-), 378, 2073 
Reinicke, Hendrich (-1701-30-), 1670, 1782 
Resenhof, Marcus (-1688-), 998 
Schilling, Didrik (-1688-), 2542 
Schmidt, Henrik Ludvig (†1871), 1389, 2301 
Schnee, Bendix Johan (-1807-), 408 
Schowert, Johan Jørgen (-1740-), 71, 3433 
Schrader, Christian (-1707-), 1060 
Schrøder, Conrad Christian Frederik (-1848- 

56-), 72, 98, 500, 606,
Sivertsen, Wilhelm (†1847), 2265 
Stichmann, Johan (-1644-46-), 110 note 44 
Stilche, Jørgen (-1680-), 3152 
Ström, Th. (-1915-), 3418 
Svendsen, Niels (-1684-), 881 
Sørensen, Jacob (-1691-1706-), 230, 3371, 3378 
Thorning, Jens Christian (-1860-), 2223 
Viol, Jens Jensen (-1789-92-), 640, 2497 
Weghorst, Gerhardt (-1694-1700-), 1361 , 1881 
Weikert, Poul (-1835-), 1477 
Wendelboe, Niels Holst (-1850-66-) (også År

hus), 2774, 2797 note 46 
Werum, Christian (-1760-), 2103 
Westrup, Thomas Andreas (-1775-), 833, 857, 

3446
Winnicke, Christian (-1688-), 476 
Winther, Hans Christian (-1786-), 1060 
Winther, Just C. (†1770), 2367 note 77 
Wolgast, Hans Nielsen (-1700-), 2592

Næstved
Harder, Gievert Johansen (†1719), 2733, 2751 

note 50
Hofmand, Jacob Zachariesen - se under guld

smede, Kalundborg 
Willadsen, Dionis (-1650-1725-), 639
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Nykøbing (Sjælland)
Hansen, August Carl - se under guldsmede, 

København

Randers
Friis, Jørgen (†1790), 2732, 2751 note 47 

Ringsted
Greve, Jens (-1822-39-) (også Slagelse og Sorø), 

461, 466 note 40, 1112 note 51 
Kjølstrup, Jacob Nicolai Wilhelm - se under 

guldsmede, Hjørring

Slagelse
Christesen[!], V. (†1899), 1881, 1982 
Domory, Ludvig Gabriel (-1793-), 1138 
Greve, Jens - se under guldsmede, Ringsted 
Kjølstrup, Jacob Nicolai Wilhelm - se under 

guldsmede, Hjørring

Sorø
Greve, Jens - se under guldsmede, Ringsted 

Ålborg
Clement, Peter Louis (†1899), 970, 998, 1268 
Holm, Laurids Thomassen (-1742-), 3379

Århus
Christensen (Hvidt), Jens (*1564), 513, 3436 
Christensen, Niels (-1637-56-), 1669, 1701 
Hansen, Carl Christian (†1847), 2732, 2751 note

45
Jacobsen, Augustinus (-1601-), 2796 note 44 
Wendelboe, Niels Holst - se under guldsmede, 

København 
Wolf, Georg Christian Adler (-1857-), 2594

Ikke stedfæstede
B B K(H?) (1900’rne), 351 
C L (o. 1700), 761
Clausen, Mads Matthias (o. 1600), 706
Cohen (-1836-), guldtrækker, 2880
Dretland, F. (o. 1895), 1881
E(?) R (o. 1700?), 192
Exner, Bent (-1972-79-), 2392, 2497
H B (o. 1712), 99
H C O (1900’rne), 1231

H H (o. 1850), 174 
Hans (-1618-36-), 3153, 3154 
Hollænder, Hans (-1630-), 706 
I B (-1707-), 1171 
I S (-1740-), 71, 120 
Johansen, Boy (-1980-), 2652 
Just (o. 1980), 3380, 3413 note 110 
Lambertsen, Hans (-1630-), 706 
M M (-1725-50-), 797 
M(?) (-1625-50-), 547 
N C (-1829-), 120
Ohrt, Bent (-1977-), 1362, 1524, 1948 
Perch (1700’rne), 3186 
Saur, Corvi(ni?)anus (-1595-), 706 
Schritzmeyer, Bonaventura (-1632-37-), 192 
Trude (-1752-), 3231

GØRTLERE (KANDE-, TIN- OG 
BRONZESTØBERE; KOBBERSMEDE)
Birckholtz, Wolff (-1680-), (trompetmager), 

Nürnberg, 584 
Brock (-1820-), Kalundborg, 3186 
Budtz Müller & Co., København - se Müller, 

B. C. Budtz 
Buntzen, Johan Lorentz (-1874-96-), Køben

havn, 500, 523 note 37, 1623, 1703, 1831, 
1948, 2398, 2426, 2433, 2468, 2499, 2500, 
2546, 2652, 2669 note 59 

Buntzen, Lorentz Wilhelm (11861), København, 
316, 320 note 36, 523 note 37 

Christopher (-1650-), Kalundborg, 3186 
Dahlgreen, A. C. (-1824-31-), København,

2104, 2267, 2499 
Dalhoff, H. (-1842-47-), København, 3184,

3186, 3380
Drewsen, H. C. (-1850-85-), 953, 957 note 29,

1061, 1203, 1323 
Eibye, Knud - se under Smede 
Erstad, Troels (-1961-), Århus, 2594 
Erstad-Petersen, G. (-1946-), Århus, 2602 
F W (o. 1800?), København, 500 
Friderichsen, Friderich (-1747-), København, 

353
H B (-1519-), 1172
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Høy, Arendal (-1876-80-), København, 316, 320 
note 36, 1986, 3161 

Høy, Hans (†1876), kgl. hofkandestøber, Kø
benhavn, 73, 100, 120, 316, 320 note 36, 442, 
462, 477, 608, 745, 834, 1040, 1044 note 36, 
1103, 1139, 1477, 1600, 1606 note 40, 2303, 
3162

I(?) S F - se Schönefelt, Johan 
Iversen, H. P. (-1984-), Hjørring, 3279 note 

402
Jensen, Hans V. (-1990-), Næstved, 2502 
Lindemann, H. (-1953-), 581 
Meyer, Matthias (-1839-), Sorø, 442, 1040, 1103 
Müller, B. C. Budtz (1837-84) (også fotograf), 

1919, 1922 note 38 
N K (-1630-), København, 1325 
Nielsen (-1940-), Randers, 2741 
Nielsen, Niels (1700’rne), Kalundborg, 3186 
Petersen, O.D.(?) (-1852?-), Kalundborg, 2031 
Petersen, Søren (-1757-), Broemølle Hus, 2433 
R S (o. 1550), Sydtyskland, 745, 1599, 1600 
Rasmussen, Lauritz (-1900-21-), hofbronzestø

ber, København, 120, 146, 174, 192, 196, 212, 
216, 265, 499, 606, 840, 970, 1171 

Rathmann (-1831-32-), Kalundborg, 3186, 3313 
Reesen, L. (1920’rne), Kalundborg, 1391 
Resin (o. 1900), Kalundborg, 2403 
Royer (-1787-88-), Slagelse, 3180, 3278 note 370 
S P F (o. 1750), 698
Schönefelt (Schønfeldt), Johan (-1717-), Køben

havn, 73, 316, 2468 
Svanberg, Carl Magnus (jun.) (†1872), Køben

havn, 426, 1364, 2225 
Svanberg, Carl Magnus (sen.) (-1829-), Køben

havn, 2163, 2191 note 112, 2267, 3162 
Svitzer, Hans (-1671-), Kalundborg, 3137 
Tygesen, Mikkel (-1624-), Kalundborg, 3137 
Walstrøm, Ole Johansen (-1807-), København, 

2694
Willumsen, Fr. C. (-1859-76-), Kalundborg, 

1768 note 84, 3156, 3178, 3186 
Willumsen, N. P. (-1862-), Nykøbing, 3400 
Yates, Birch & Spooner (o. 1800), London,

1363
Yates, James (-1800-40-), London, 1363 
Ølgod, Frederik Bruun (-1937-), 1040 
Aabye, T. (-1856-), Kalundborg, 3186

INGENIØRER
Abrahamsen, Søren (-1988-), Århus, 2604

KALKMALERIVÆRKSTEDER
Isefjordsværkstedet (Isefjordsmesteren) (-1460- 

80-), 185, 597, 782, 824, 828, 1739, 1935, 
2068, 2253, 2293,2982, 2983, 2984, 3369, 3436 

Morten (-1400-25-), 685 
Undløsemesteren (Unionsmesteren) (-1425- 

50-), 373, 1518 
Vallensbækmesteren - se Isefjordsværkstedet

KERAMIKERE (POTTEMAGERE)
Daniel (-1663-), Holbæk, 1686 
Jonas, Lise (-1975-), Kalundborg, 3301 
Lund, Johan Chr. (-1923-), Holbæk, 2881 
Lund, Lars Hansen (-1850-), Holbæk, 2880 
Meigh, Charles (-1842-), 970

KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG 
KANONSTØBERE)
Andersen, L. (-1897-), Århus, 154 
Anker Heegaards Støberi (-1862-81-), Frederiks

værk, 445, 557, 3003 
Benedicti, Olaus - se Olaus Benedicti 
Benninck, Matthias (-1582-91-), Lübeck, 1208, 

2386, 2403, 2404, 3003 
Bochumer Verein Gusstahlfabrik (-1872-), 

Westfalen, 1441, 3440 
Borchar(d)tsen, Rudolf (Rolf) (-1621-51-), Kø

benhavn, 2041, 3003 
Borchart Gelgiesser - se Quellichmeyer, Bor- 

chart
C H L C M (-1849-), København, 726 
Campen, Henrik de (-1508-), 2505 
Classen, Johan Frederik (-1786-), Frederiks

værk, 3371, 3402 
Claus (-1695-), 3156 
Dahm (-1814-), 3190
Dam, Claus van (-1639-55-), 234, 511, 726, 956, 

1006, 1531, 1603, 1604, 1786, 2080, 2081 
Daniel af Cortray (-1368-), 929 
De Smithske Jernstøberier (-1904-34-), 1114, 

1150, 1920, 2622, 3440
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Dibler, Michel (-1576-), Flensborg, 1573 
Eijsbouts, N. V. (-1979-), Asten, Holland, 2944 
Eskilii, Nicolaus - se Nicolaus Eskilsen 
Fastenowe, Johannes (-1514-18-), 2360 
Fuchs, Felix (-1626-37-), København, 154, 216, 

415, 511, 603, 613, 617 note 66, 703, 750, 1132, 
1144, 1398, 1786, 2445, 2684, 2698, 2891, 
3371, 3404

Gamél, Victor Carl Christian (-1843-54-), 154, 
841, 1770 note 116 

Gamst, H. & H. C. Lund (-1848-55-), Køben
havn, 339, 415 

Gamst, H. & H. C. Lunds Eftf. (-1857-70-), 196, 
975, 1042, 1064, 1762, 2360,

Gamst, H. C. (-1793-1848-), København, 339, 
1847

Gamst, I. C. & H., (-1800-50-), København, 
124, 234, 339, 1573, 1709, 1762, 1786, 1889, 
2081, 2272

Gelgiesser, Borchart Quellichmeyer - se Quel
lichmeyer, Borchart 

Hans (-1578-), Sørby, 1889 
Hans Jensen (-1505-07-), 1762 
Hans Nielsen (Johannes Nicolai), (-1450-),

2872, 2874
Hans Poulsen (Johannes Pauli), (-1489-94-),

355, 863
Hansen, Jørgen (-1646-61-), Århus, Kalund

borg, 124, 650, 841, 842, 847 note 75, 975, 
1283, 1632, 1786, 2235, 2272, 2604, 3137, 
3190

Hansen, Lavres (Laves) - se Lavres Hansen 
Hart, Ahasverus Koster van der (-1691-), Kø

benhavn, 2659, 2788 
Heegaard, Anker - se Anker Heegaard 
Hellerung, J. H. (-1872-93-) (H. Gamst & H. C. 

Lunds Eftf.), København, 1889, 1899 note 76, 
1953

Hemingsen, Ib - se Ib Hemingsen 
Henrik Nielsen (-1425-68-), 78, 272, 342 note 

47, 841
Herbst, Daniel Conrad (-1784-90-), 124, 1109, 

1175
Herman (-1395-1439-), 1179 note 63 
Heuwin, Martin (-1562-), 863 
Holtzmann, Friderich (-1709-46-), København, 

176, 294, 428, 445, 727, 1109, 2891, 2944, 3190

Holtzmann, Johan Barthold (-1730-45-), Kø
benhavn, 614, 1990, 2753 note 93 

Ib Hemingsen (-1585-), 105 
Janeke, Jochim (-1656-), 319 
Jens (-1604-), 3190 
Jens Poulsen (-1491-95-), 2550 
Jensen, Hans - se Hans Jensen 
Jeppe Mogensen (-1585-), 105 
Johannes Nicolai - se Hans Nielsen 
Johannes Pauli - se Hans Poulsen 
Jørgen (-1656-), 3186 
Jørgensen, Niels (-1683-), 1762 
Jørgensen, Nikolaj (Nils) (-1666-80-), Kalund

borg, 1632, 1650 
Kegge, Olaf Henriksen (-1350-75-), 464, 554, 

841, 1144, 1283, 1331 
Kegge, Oluf (-1489-95-), 355, 863, 1847, 2550 
Kemmer, Hans (-1636-), 1786 
Kort (-1439-), 1572
Krog, H. J. O. (-1888-), Frederiksberg, 1144 
Krog, J. (-1850-64-), Frederiksværk, 650, 1531 
Laurids Madsen (-1540-70-), København, 651, 

1064, 1283, 2315, 2316, 2360 
Lavres (Laves) Hansen (-1500-25-), 550, 650 
Lindemarck, Nikolaj von (-1672-), 766 
Loots, Heerman (1500’rne), 1175 
Lund, H. C. (-1848-), København, 339 
Løw, B. & Søn (-1885-1924-), København, 39, 

196, 389, 766, 841, 929, 975, 2199 
Madsen, Laurids - se Laurids Madsen 
Meilstrup, P. P. (-1857-), Randers, 319 
Mervelt, Gerhardt van (-1585-88-), 1603, 1631, 

1650, 2445 
Mogensen, Jeppe - se Jeppe Mogensen 
Møller, L. C. (-1849-), København, 1082, 1084 

note 35
Nicolai, Johannes - se Hans Nielsen 
Nicolaus Eskilsen (-1400-25-), 2603 
Niels (-1663-69-), 3156, 3186 
Nielsen, Claus (-1702-04-), 3185, 3186 
Nielsen, Henrik - se Henrik Nielsen 
Ohlsson, M. & O. (-1928-), Ystad, Sverige, 

2944
Olaus Benedicti (-1502-06-), 216, 3188 
Pauli, Johannes - se Hans Poulsen 
Petersen, P. (-1802-06-), København, 766, 1676 
Petrus (-1469-), 583
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Poulsen, Hans - se Hans Poulsen 
Poulsen, Jens - se Jens Poulsen 
Quellichmeyer, Borchart (†1613), København, 

176, 390, 583, 750, 801, 888, 929, 939 note 
105, 956, 1175, 1208, 1235, 1368, 1398, 1432, 
1631, 1650, 2099, 2108, 2234, 2316, 2550, 
2872, 2873

Quellichmeyer, Hartvig (-1615-16-), Køben
havn, 389, 398 note 87, 1368, 1650, 1676, 
1709, 2360, 2361 

Ritzmann, Johann Jacob (-1833-), København, 
956

Scherrenbein, Steffen (-1701-02-), København, 
726, 1916, 3188 

Strahlborn (Strahlbom?), Laurentz (Laurentius?)
(-1715-39-), Lübeck, 483, 2041 

Svensson, Erik (-1954-), 1150 
Taylor, John & Co. (-1873-1968-), England, 319,

1441
Tessin, Henrik (-1716-48-), København, 766, 

888, 1889, 1890, 3189 
Troschell, Michael Carl (-1757-82-), Køben
havn, 464, 603, 614, 801, 1064, 1953, 2742, 

2753 note 91 
Winstrup, Peter Josef (-1847-70-), København,

1762, 1770 note 116

KNAP- OG POSSEMENTMAGERE
Dahl, Frantz Nicolai (-1801-), (hattemager), 

Nykøbing, 3373, 3385

KONSERVATORER
Borre, Harald (-1947-), 497, 685 
Elmstedt, Albert (-1937-38-), 375, 376, 382, 

406, 410, 412 
Grandt, Eleonora Fenneberg (-1966-67-), 2097 
Hellvik, Olaf (-1956-72-), 364, 815, 855, 1255, 

2643, 2681, 2764 
Jensen, Einar V. (-1949-66-), 407, 408, 463, 576, 

578, 642, 644, 651, 832, 2296 
Kornerup, Jacob - se under Malere 
Larsen, Mogens (-1947-72-), 137, 252, 365, 597, 

685, 1032
Lind, Egmont (-1936-67-), 137, 138, 166, 185,

228, 364, 403, 568, 632, 717, 738, 780, 855,

907, 1052, 1148 note 43, 1224, 1312, 1416, 
1696, 1870, 2013, 2422, 2533, 2643 

Lind, Gregers M. (-1961-69-), 534, 535, 907, 
1255, 2290

Magnus-Petersen, J. (-1891-97-), (tegner), 263, 
1869, 1874, 1877, 1878, 1880, 1889, 2228, 
2231, 2252, 2708 

Melchior, F. (-1865-), 1426 
Munk, Harald (-1924-43-), (maler), 143, 149, 

173, 174, 178 note 29, 302 note 42, 474, 478, 
545, 725, 915, 1134, 1140, 1173, 1226, 1227, 
1233, 1986, 2263 

Pedersen, Erik (-1924-38-), (maler), 581, 1360 
Petersen, Eigil (-1888-), 595 
Petersen, J. Magnus - se Magnus-Petersen, J. 
Rothe, Eigil (-1895-1923-), 166ff., 185, 188, 208, 

251, 364, 377, 407, 904, 907, 1128, 1131, 1132, 
1164, 1191, 1196, 1197, 1731ff., 1744, 1745, 
1869, 2382, 2383, 2422, 2681, 3139 

Simonsen, Knud (-1967-88-), 907, 1032, 1191, 
1733, 2339, 2533 

Smalley, Robert (-1967-81-), 284, 534f., 780, 
907, 1053, 1508, 1732, 2383, 2488, 3139 

Søndergaard, Ole (-1910-50-), (maler), 73, 94, 
251, 503, 597, 1978, 2832, 2943 

Sørensen, Aage (-1960-68-), 290, 831, 837 
Termansen, Niels Jokum (-1905-60-), 263, 353, 

1058, 1059, 1441, 1481, 1494 note 56, 1528, 
2013, 2392, 2510 note 47, 2598, 2688, 2737 

Trampedach, Kirsten (-1979-), (museumsin
spektør), 1385 

Trier, Ernst (-1953-78-), (maler), Vallekilde, 
229, 424, 473, 474, 718, 725, 764, 951, 993, 
1033, 1041, 1198, 2020, 2100, 2502, 2644, 
2728, 2769, 2833, 2861, 3002

MALERE (TEGNERE, GRAFIKERE OG 
KOBBERSTIKKERE)
Abildgaard, Nicolai (†1809), 156, 2112 
Abildgaard, Søren (1718-91), 234, 339, 341 note 

20, 342 note 36, 343 note 50, 1575, 2893 
d’Agar, Jacob (-1672-75-), 2470, 2474 note 29 
Alberti, Johannes (-1624-), 98 
Algreen, Thage (-1775-), 3188 
Altdorfer, Erhard (o.1480-o.1560), 351, 2668 

note 41, 3434
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Andersen, Lauritz (-1613-), 211 
Andersen, P. (-1878-), 645 
Bayer, Christian (1841-1933), 2800, 2801 note 4 
Bechmann, Jochim (-1665-), Holbæk, 105, 154 
Beck (-1823-), Nykøbing, 3377 
Becker, J. G. Burman (-1854-68-), (kontorchef), 

625, 727 note 14, 770 note 14, 770 note 19, 
965, 986, 1028, 1252, 1253, 1258, 1263, 1274, 
1281, 1567, 1572, 1575, 1777, 1778, 1793, 1910, 
1973, 2068, 2283, 2284, 2286, 2287, 2290, 
2320 note 48, 2852, 3357, 3360, 3361,
3394

Beham, Barthel (1502-40), 1484, 1527 
Bellini, Giovanni (†1516), 942 
Berg, E. A. (-1857?-), 1474 
Berg, Magnus (1666-1739), 957 note 20 
Bergh (-1888-), 595, 596 
Bertram (o. 1400?), 753 note 28 
Bille, Hans (-1727-), 974 
Bjergager, S. G. (-1843-), 2914 
Bloch, Carl (1834-90), 350, 351, 719, 864, 2861, 

2935 note 152 
Bokkenheuser, C. F. (-1880-83-), Nykøbing, 

3369, 3371 
Brandt, C. (-1880-), 1474 
Brandt, Melchior (-1832-), Kalundborg, 1474 
Bruyn, Abraham de (1540-87), 351 
Candid, Peter (o. 1625), 375, 397 note 47, 1320, 

1426, 1940
Christoffersen, C. (-1880-), Nykøbing, 3369, 

3371
Clausen, C. (-1843-50-), Holbæk, 2888, 2929 
Colderin (-1801-), Nykøbing, 3401 
Conradsen, A. (-1843-59-), 2861, 2914 
Cornelisz, Gerrit (o. 1600), 513 
Cranach d.y., Lucas (1515-86), 2686 
Cranach d.æ., Lucas (1472-1553), 153, 158 note 

52, 604, 795, 1427, 3411 note 82 
Dalhof, P. (-1792-), 1826
Danielsen, Frederik (-1740-46-), Kalundborg, 

3172, 3188
Diepenbeeck, Abraham von (1596-1675), 1530 
Dinesen, Anders (-1707-), Kalundborg, 3108 
Dittmers, Heinrich (-1672-), 2893, 2923, 2938 
note 243, 2939 note 263 
Dorph, Anton (-1867-78-), 1056, 1169, 2391, 

3145, 3163

Dreier, Peder (-1786-), Kalundborg, 3178, 3310 
Dürer, Albrecht (1471-1528), 1426, 2069 
E M S (-1620-), Drøsselbjerg, 1326 
Eckersberg, C. W. (1783-1853), 2367 note 67 
Eignis, Johan (-1648-65-), Kalundborg, 3195, 

3279 note 409, 3306, 3309, 3310 
Fiebig, Carl (-1861-62-), 1079, 1978 
Floris, Cornelis (1514-75), 2500, 2770 
Frederiksen, K. (-1910-), 2409 note 45 
Frølich, Lorentz (-1853-58-), 744, 913, 920, 2367 

note 72 
Gade, V. (-1931-), 1684 
Geeraerts, Marcus (o. 1600), 2806 note 7 
Gertner, Vilhelm (-1841-), 1879 
Gheyn, Jac. de (1565-1615), 1326 
Glambæk, Erik (-1974-), 2741 
Goltzius, Hendrick (1558-1617), 1326, 2070, 

2083 note 43, 2590, 2615 note 79, 2648 
Groth, Thorvald (-1870-), 348 
Grundorff, Arne (-1948-), 2727 
H M (el. M H) (-1580-), 717, 718, 728 note 24, 

1424, 2896, 2938 note 251 
Haelweg, Albert (11673), 2470 
Hahn, H. (-1887-), 942 
Hans (-1589-), Udby, 728 note 24 
Hansen, Constantin (1804-80), 143, 144 
Hansen, Heinrich (1821-90), 3007 note 39, 3045, 

3073, 3118 
Hansen, Julius (-1892-), Bregninge, 1749 
Hansen, Laurids (-1621-23-), København, 2344, 

2353, 2358 
Hansen, N. Chr. (-1916-), 1321 
Havsteen-Mikkelsen, Sven (-1970-), 1918 
Hilker, Georg (-1837-), 665 
Hoefnagel, Joris (Georg) (1542-1600), 1940, 

1959 note 50 
Holm, Adolf (-1879-), 2831 
Holm, H. G. F. (1803-61), 1820 
Holm, P. (-1935-), Kalundborg, 3136 
Holmblad, E. F. (-1843-47-), 499, 503 
Hou, Axel (-1915-), 3418 
Hunæus, A. (-1834-), 264 
Hærning, August (-1912-), 719 
Høm, Paul (-1957-), 3373, 3383, 3388 
Høyer, C. F. (1775-1855), 846 note 44 
Høyer, Cornelius (1741-1804), 831, 846 note 44 
I P (-1575-), 576, 636
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Ingemann, Lucie Marie, f. Mandix (1792-1868), 
190, 424, 429 note 30, 441, 795, 1522, 1701, 
3275 note 286, 3375, 3377, 3412 note 95 

Isefjordsværkstedet - se under Kalkmaleriværk
steder

Iversen, Kræsten (-1945-55-), 2422, 2830 
Jacobsen, David (1821-71), 230 
Janssen, Luplau (-1893-95-), 840, 847 note 72 
Jensen (-1885-), 301
Jensen, Jens (-1719-), Århus, 3163, 3166 
Jensen, Johannes (-1855-56-), 1644 
Jensen, N. P. (-1912-), 291 
Jensen, S. (-1902-), 2708, 2717 note 113 
Jepsen, Morten (-1865-89-), 864, 1549 
Jerndorff, August (1846-1906), 795 
Jessen, Jes (-1728-), 2630 note 41 
Jochum (-1655-), Udby, 482 
Johan contrafeyer (-1661-), 3137 
Johansen, H. L. (-1834-48-), Nykøbing, 3377, 

3381, 3382, 3384, 3388, 3392, 3393, 3394, 
3402

Jæger, A. F. (-1821-), Viborg, 2390 
Jørgensen, I. W. F. (-1851-), Sdr. Asmindrup, 

200 note 24 
Kavemann, Mikael (-1633-), 884, 886 
Kemmer, Hans (-1522-), Lübeck, 795 
Kornerup, Ebbe (-1901-), 685 
Kornerup, Jacob (1825-1913), 94, 95, 116, 118, 

126 note 20, 459, 533ff., 568, 596f., 685, 
694f., 717, 738, 905ff., 1031, 1228, 1260, 1357, 
1540, 1556, 1558ff., 1731, 1745, 1834, 2097, 
2533, 2582, 2642, 2681, 2726, 2764f, 2859, 
2935 note 146, 2952 note 50, 2973, 2974-2989,
3008 note 60, 3009 noterne 76, 79, 80 og 85,
3010 noterne 91, 94, 97 og 102, 3040, 3043, 
3075, 3130, 3139, 3140 

Krock, Hendrik (1671-1738), 856, 857, 957 note 
20

Krüse (-1701-), Holmstrup, 1826 
Küchler, Albert (1803-86), 230, 243 note 27 
Kærholt Nielsen (-1938-), Rørby, 1528 
Kølle, C. Anton (-1859-60-), 969, 992, 996, 

1002, 1003 
Larsen, Alfred (-1900-), Svinninge, 725 
Larsen, David (-1924-), Svinninge, 725 
Larsen, Jørgen (-1708-), Rørvig, 2072, 2074, 

2075, 2076, 2078

Laurids (-1623-), Grevinge, 2350 
Lauridsen, Hans (-1696-), Næstved, 992, 996, 

1005
Lehmann, Edvard (1815-92), 761, 2825 
Lehmann, Ludvig (1824-1901), 2825 
Linde, Peter (-1935-51-), 194, 655, 658 
Link, Morten (-1708-), Kalundborg, 3033 
Lorentzen, C. C. (-1861-), 214 
Lund, Anker (-1898-), 1134 
Lund, J. Christh. (-1789-), Kalundborg, 1198, 

1200

Lund, J. L. (-1831-57-), 916, 1358, 1360 
Lund, Jens C. (-1780-91-), Kalundborg, 3143, 

3167, 3177, 3178 
Lund, Leo (-1966-), Nykøbing, 3396 
Lundbye, Johan Th. (1818-48), 1830, 3257 
M H (el. H M) (-1580-), 717, 718, 728 note 24, 

1424, 2938 note 251 
M H, 2896
Mads, (-1653-66-), Kalundborg, 3162, 3187 
Magnus-Petersen, J. - se under Konservatorer 
Mahler, Anders (-1714-), Kalundborg, 3179 
Mahler, Emanuel (-1725-), 2884 
Mahler, Marten Link (-1708-), Kalundborg,

3179
Maler, Philip - se Philip
Meckenem, Israel van (ca. 1445-1503), 585 note 

31, 1521
Melchior, Hjalmar (-1880-), 1474 
Mengs, Rafael, 98
Merian, Matthaus, (-1625-30-), 2083, note 44 
Michell (-1615-), Kalundborg, 3137 
Morten (-1703-), Kalundborg, 3167, 3187 
Morten - se under Kalkmaleriværksteder 
Munk, Harald - se under Konservatorer 
Müller, Adam (-1838-40-), 2339, 2344, 2366 

note 62 og 63, 2367 note 67 
Møller, J. P. (o. 1830), 514 
Møller-Jensen, Jens (-1909-10-), 347 
Mørch, Gudrun Trier (-1903-04-), 1113, 2512 
Mørk (-1880-), 1731 
N C (-1589-), 728 note 24 
Nielsen, Anders (-1717-), 2336 
Nielsen, Christoffer (-1669-), Kalundborg,

1624, 1626 
Nielsen, Hans (-1888-), Høve, 2511 
Nielsen, Kærholt - se Kærholt Nielsen

Danmarks Kirker, Holbæk amt 245
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Ocherfeld (-1794-), 158 note 48
Olrik, H. (-1867-), 329
Olsen (-1936-), Jerslev, 1652 note 26
Olsen, C. V. (-1860-), 503
Oluf (-1517-), 1237 note 29
Paproczsky, Bartholomæus (†1660), Køge, 969
Pas, Simon de (-1633-), 1954
Pedersen, Erik - se under Konservatorer
Pedersen, Stefan Viggo (-1931-), 1078
Pedersen, Viggo (-1908-), 1113
Pencz, Georg (ca. 1500-50), 2745
Petersen (-1760-), Kalundborg, 3172, 3310
Petersen, J. Magnus - se Magnus-Petersen, J.
Philip (-1668-69-), 2533
Pieterz, Remmert (Remigius van Pe) (-1607-), 

516
Rahbek, P. (-1893-99-), Ringsted, 720, 722, 

1322, 1828, 1829, 1834, 2298 note 50, 2542, 
2796 note 40, 2900 

Rasmussen, Hans (-1945-), Fåborg, 2234 
Rasmussen, N. Rich. (-1923-), 1191, 1196, 1197 
Riber, Laurids Andersen (-1615-20-), 2558, 

2589, 2590, 2648, 2668 note 38 
Roed, Jørgen (-1861-82-), 461, 2069, 2072, 2512 
Rondahl, E. (-1885-), 631, 635 
Rubens, P. P. (1577-1640), 2444 
Rud-Petersen, Rudolf (-1927-28-), 312, 1771 
Rytter, Lorentz (-1672-), 3187 
Røjbæk, Ingolf (-1954-73-), 1190, 1224, 2268, 

2344, 2386, 2399 
Sadeler, Johan (o. 1620), 375, 1320, 1321, 1426, 

1940, 2806 note 7 
Sadeler, Ægidius (1570-1629), 1426, 1940 
Schack, Sophus (†1864), 2467, 2474 note 20 
Schandorf, Erenst Nicolai (-1787-), 2883 
Schierbeck, Christian (o. 1860), 1441 
Schiøtt, August (-1865-), 1940 
Schleisner, C. (-1865-75-), 424, 441, 3435 
Schou, Melchor (-1870-), Kalundborg(?), 3150 
Schäufelein, Hans (1490-1540), 2262 
Schrøder, Joh. V. (-1896-), 229 
Sebald, Hans (1500-50), 1484, 1527 
Simonsen, N. (-1865-), 1035 
Skovgaard, Joakim (1856-1933), 137, 1214, 1441,

1442 note 2, 2959, 2991, 2992, 3000, 3130 
Skovgaard, Johan Thomas (-1919-43-), 71, 137, 

815, 1254

Skovgaard, Niels (1858-1938), 761 
Soest, Conrad von (o. 1400), 373, 396, note 39, 

1517, 1870
Solis, Virgil (1514-62), 351, 1424, 2616 note 79 
Steensgaard, Victor (-1942-), 695, 1423 
Stevns, Niels Larsen (-1912-24-), 2335, 2339, 

2341, 2358, 2366 note 54 
Stub, C. G. Kratzenstein (-1826?-), 3143 
Swane, Gerda (-1961-), 2339 
Søndergaard, Ole - se under Konservatorer 
Søren (-1638-), Kalundborg, 3135 
Sørensen, Anthon (-1924-26-), Tranebiers;,

2601, 2799
Sørensen, C. F. (1818-79), 2740, 2752 note 81 
Sørensen, V. (-1871-), Kalundborg, 3140 
Thaugelau (ca. 1830), Kalundborg, 3163 
Thura, Frode (-1890-), København, 2024 
Thøne, Gert (o. 1500), 261, 262 
Ti Hü (-1842-), 313 
Tilly, C. (-1844-), 1358, 1360 
Timm, F. J. (1788-1852), Kalundborg, 3321 
Timm, I. I. (-1817-70-), Kalundborg, 3150, 

3160, 3173, 3179, 3186, 3258, 3313, 3323 
note 48

Timm, P. W. G. (-1855-71-), Kalundborg, 3184 
Tommes (-1575-), 2426, 2427, 2492 
Torch, Johan (-1737-), 2891 
Trier, Ernst - se under Konservatorer 
Trier, Troels (-1907-65-), 761, 1056, 2513 
Undløsemesteren (Unionsmesteren) - se under 

Kalkmaleriværksteder 
Vallensbækmesteren - se Isefjordsværkstedet 
Varming, Agnete (-1944-), 228 
Voss, Carl de (-1915-), 1761 
Warming, Erik (-1981-), 1294 
Wegener, Th. (-1870-), 2258, 2264 
Weigel, Christoph (-1695-), 2025 
Weinell (-1900-), Løvenborg, 127 note 33 
Wierix, Hieronymus (1553-1619), 1166 
Willumsen, J. F. (1863-1958), 1358 
Ziegler (o. 1875?), 2107 
Aachen, Hans von (-1590-), 1426, 1940 
Aagaard, C. F. (-1878-79-), 2831

MURERE
Albrechtsen, Michael (-1801-), Holbæk, 3362
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Anders (-1666-93-), Kalundborg, 3133, 3273 
note 219

Anders (-1663-71-), Nykøbing, 3361, 3363, 
3404

Anders (-1666-), Slagelse, 1189 
Andersen, Anders (-1659-70-), Kalundborg, 

3252, 3272 note 210 
Andersen, Anders (-1663-67-), København, 

1189, 1218, 1219, 1311 
Andersen, Anders (-1671-), (St.) Tåstrup, 3109 
Andreas den Tyske (-1624-), Kalundborg, 3134,

3135
Bastiansen, Bastian (-1718-), Nykøbing, 1818 
Berensteen, Johan Lorentz (-1776-77-), Kalund
borg, 3109, 3110 
Bernsteen, Lars (Laurids) P. (-1777-97-), Ka
lundborg, 3137, 3143, 3273 note 220, 3304 

Bernstein, Johan (-1750-), Kalundborg, 3109 
Berntsen (-1811-), Kalundborg(?), 3273 note 226 

Bønnelykke, Hendrik (-1818-19), Nr. Asmin- 
drup, 2250

Børgesen, Gunde(r) (-1663-65-), København, 
736, 737, 1436 note 30, 1654, 1661 

Christen (-1656-57-), Kalundborg, 3134 
Christensen, Moritz - se under Stenhuggere 
Christensen, Tøger (-1665-66-), Sdr. Jernløse, 

129
Clausen, Jens Ditlev (-1869-), Holbæk, 2853 
Daniel (-1739-), Holbæk, 2893 
Dinesen(?), C. (-1890-), Kundby, 638 
Erichsen, Lars (-1725-), København, 282 
Erichsen, Svend (-1725-), København, 282 
Erik (-1636-), Kalundborg, 3134 
Ette, Carl (-1870-), Kalundborg, 3127 
Frich, Johannes (-1731-), Nykøbing, 3362 
Gynther, Jens Hansen (-1805-), Ørslev, 1059 
Hagemeister (-1854-), Holbæk, 2929 
Hansen, C. (-1850-61-), Nykøbing, 2065, 3346 
Hansen, C. A. (-1867-68-), Egebjerg, 2288 
Hansen, Niels (-1704-13-), Kalundborg, 3034, 

3106, 3136 
Hansen, Niels (-1750-), Slagelse, 3109 
Henrich (Henrik) (-1623-24-), Kalundborg,

3032, 3034 
Höhne (-1769-), Roskilde, 2287 
Iver (-1665-), Udby, 482 
Jacob (-1725-31-), Holbæk, 2856

Jens (-1661-69-), Vindekilde, 2373, 2381, 2413 
Jens (-1663-66-), Roskilde, 282 
Jens (1666-67), Vallekilde, 2516 
Jensen, Hans (-1816-27-), St. Egebjerg, 2106, 

2248, 2288 
Jensen, J. J. (-1924-25-), Tranebjerg, 2799 
Jensen, Mads (-1666-68-), Kalundborg, 1412, 

1458, 1491 note 14, 1498 
Jensen, Mads (-1669-), Slagelse, 1253 
Jost (-1640-), Kalundborg, 3134 
Jørgen (-1624-), Holbæk, 2886, 2893 
Jørgensen (-1870-), Kalundborg, 3127 
Jørgensen, C. (o. 1920), Kalundborg, 3076, 

3093, 3130
Jørgensen, Christen (-1656-), Kalundborg, 3306 
Lars (-1686-), Kalundborg, 1458 
Larsen, Hans (-1882-), Butterup, 64 
Larsen, Søren (-1718-19-), Kalundborg, 3274 

note 271
Laurids (-1659-94-), Kalundborg, 3030, 3252, 

3273 note 219 
Lauridtzen, Christen (-1648-), Kalundborg, 

3306
Lauritsen, Christen (-1668-), Roskilde, 1693 
Licht, C. (-1893-95-), 2972 
Lindemann (-1830-43-), Kalundborg, 3032, 

3116, 3258, 3323 note 48 
Mads (-1666-), Slagelse, 1189 
Mads (-1666-79-), Kalundborg, 3106, 3133 
Madsen, Jørgen (-1750-), Slagelse, 3109 
Madsen, V. (J.?) (-1911-12-), Høng, 3441 
Møller, C. H. (-1870-83-), Kalundborg, 3127, 

3136, 3272 note 206 
Møller, Niels Nielsen (-1711-), Kalundborg,

3136
Nachtgal, Christen Andersen (-1663-), Køben

havn, 1654, 1661 
Nielsen, Anders (-1656-), Kalundborg, 3306 
Nielsen, Anders (-1667-68-), Kalundborg, 1412, 

1498
Nielsen, Corfitz (-1712-), Holmstrup, 1821 
Nielsen, Ferdinand (-1955-), Jerslev, 1650 
Nielsen, Lukas (-1713-14-), Butterup, 63 
Nielsen, Mathias (-1759-), Vindekilde, 2436 
Olsen, Aage (*1883), Kalundborg, 3275 note 

287
Oluf (-1646-), Kalundborg, 3133, 3273 note 225

245*
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Oluf Persen (-1575-), Alsted, 2537 
Ott af S. Thomas (-1817-), Knabstrupgård, 170 
Pedersen, Isaac (Isak Petersen) (-1713-15-), Tor- 

benfeldt, 3109, 3134 
Pedersen, Iver (-1669-71-), Holbæk, 310, 326 

628, 667 note 37 
Pedersen, Jens (-1664-69-), Roskilde, 310, 1382, 

2010, 2044 note 47 
Pedersen, Mads (-1707-), Kalundborg, 3108 
Persen, Oluf - se Oluf Persen 
Pihl (-1880-), Nykøbing, 3372 
Rasmus (-1665-), Slagelse, 1116 
Rasmus (-1689-), Køge, 176 
Rasmussen, Lorens (†o. 1689), Søstrup, 176 
Ravn (-1829-), Kalundborg, 3272 note 205 
Schledermann, C.J. (-1892-), Roskilde, 2972 
Svendsen, Michel (-1733-), Kalundborg, 3109 
Sørensen, Laurids (-1702-), Kalundborg, 3110 
Sørensen, Søren (-1725-), København, 282 
Thirstrup, H. (-1924-25-), Tranebjerg, 2799 
Thyme, Axel (*1885), Kalundborg, 3275 note 

287
Truelsen, Gerhard William (-1851-), Bregninge, 

1768 note 84 
Tøger (-1665-66-), Holbæk, 184 
Wienberg (-1869-72-), Holbæk, 2827

ORGELBYGGERE
Albrechtsen, Peter (-1833-58-), 2938 note 226, 

2888
Andersen, Poul-Gerhard (-1966-75-), Bag

sværd, 233, 318, 582, 1108, 2039 
Andresen, Joh. P. & Co. (-1899-), Ringkøbing, 

2233
Asmussen, Jes P. (-1980-), 748 
Bruhn, P. & Søn, Årslev (-1974-), 2943, 3002 
Busch, A. H. & Sønner (-1894-96-), Køben

havn, 354, 2943, 3002 
Christiansen, Conrad (-1966-76-), Bagsværd, 

176, 726, 1367, 2271 
Demant, J. A. (-1872-), Århus, 176 
Demant, P. U. F. (-1835-), Dalum, 3394 
Frederiksborg Orgelbyggeri v/Troels Krohn 

(-1948-71-), Hillerød, 123, 2403 
Frobenius-firma (-1913-84-), København og 

Kgs. Lyngby, 444, 508, 702, 703, 726, 765,

955, 974, 1108, 1174, 1282, 1486, 1630, 1760, 
1761, 1772, 1785, 1845, 1888, 1952, 2079, 
2080, 2106, 2199, 2233, 2442, 2548, 2555 note 
94, 2601, 2658, 2697, 2866 

Goldapfel, Hans (-1721-25-), 3180, 3278 note 
360,

Gregersen, Jens (-1850-61-), København, 271, 
427, 444, 464, 1063, 1432, 3394 

Gronenberg, Johan Christian (-1804-22-), Kø
benhavn, 2888, 3371, 3393, 3394, 3414 note 
169 og 177, 3415 note 181 

Hemmersam, Wilhelm (-1955-), København, 
2622

Horneman & Erslev (-1859-60-), (harmoniums- 
byggeri), 974, 1005 

Horsens Orgelbyggeri v/M. Sørensen (-1909- 
23-), 196, 801, 1708, 2601, 2658, 2697 

Husted, Gunnar Fabricius (-1973-94-), Fredens
borg, 271, 356 note 40, 1063, 1396, 1441, 2314, 
3393

Jensen, Henning (-1979-), Odense, 887 
Jensen & Thomsen (-1971-82-), Hillerød, 153, 

196, 414, 2271, 2359, 2503 
Kastens, Lambert Daniel (-1725-28-), Køben

havn, 2887, 2888, 2936 note 169, 2938 note
229, 2944 note 5 

Krohn, Troels - se Frederiksborg Orgelbyggeri 
Köhne, Daniel (-1865-74-), København, 1990, 

2866, 2888 
Lang, Albert (-1972-), København, 649 
Lund, Carsten (-1990-), Birkerød, 2866 
Marcussen-firma (-1938-80-), Åbenrå, 444, 582, 

748, 1005, 1530, 2513, 2784 
Müller, Hartvig Jochum (o. 1755), København, 

1990
Nielsen, Emil (-1906-), Århus, 1441 
Nielsen, Frederik (-1891-1900-), Århus, 552, 

955, 974
Nielsen, Svend Erling (-1974-91-), Uvelse, 319, 

1649, 2513, 2739, 3445 
Olsen, Knud (-1866-94-), København, 292, 318, 

339, 1143, 1487, 2314, 2359, 2469, 2474 note 
27, 2739, 2740, 3181, 3182, 3394 

Oppenhagen, H. Fr. (-1803-), 2786 
Pedersen, Preben Bo (-1974-), (amatørorgel

bygger), Ruds Vedby, 1114 
Petersen & Steenstrup (-1874-1914-), (harmo-
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niumsbyggeri), København, 123, 552, 766, 
888, 956, 974, 1005, 1675, 1761, 1952, 2175, 
2199, 2403, 2503, 2514, 2548, 2622 

Ramus, Frederik Hoffmann (-1848-52-), Kø
benhavn, 388, 1988, 3181 

Rapp, Johan Georg (-1808-19-), København, 
2887, 3180 

Royer - se under Gørtlere 
Starup-firma (-1924-82-), København, 292, 339, 

464, 482, 509, 649, 726, 801, 840, 862, 928, 
974, 1042, 1082, 1143, 1207, 1234, 1330, 1572, 
1602, 1708, 1920, 1988, 2314, 2503, 2548 

Starup, Immanuel (-1898-1921-), København, 
216, 233, 271, 319, 840, 862, 942, 1042, 1215, 
1572, 3181, 3182, 3394, 3419 

Steenstrup - se Petersen & Steenstrup 
Svane, Abraham Nielsen (-1688-), Slagelse,

3180
Sørensen, M. - se Horsens Orgelbyggeri 
Thornam (-1843-), Næstved, 3278 note 376 
Vestre’s Orgel- og Pianofabrikk (-1974-), Ha- 

ramsøy, Norge, 1295 
Winther, Chr. & Th. Frobenius (-1913-), 1174 - 

se også Frobenius 
Worm, Amdi (-1751-), København, 3180 
Wroblewsky, Daniel (-1781-84-), København, 

2887, 3180
Zachariasen-firma (-1910-70-), Århus, 482, 552, 

612, 1082, 1675, 2271, 2403, 2786, 2867, 2943, 
2944 note 3

PERLE STIKKERE
Hjelm (-1817-), perlestikker, Kalundborg(?), 

3158

PORCELÆNSFABRIKKER
Bing & Grøndal (-1800-1925-), 120, 409, 952, 

1080, 1137, 1203, 1362, 1646, 1750, 1919, 2029, 
2497, 2542, 2592 

Den kongelige Porcelænsfabrik (-1800-1950-), 
71, 265, 330, 351, 442, 547, 697, 722, 797, 917, 
952, 998, 1080, 1102, 1114, 1137, 1139, 1203, 
1214, 1269, 1645, 1669, 1701, 1782, 1829, 1919, 
1944, 2073, 2103, 2161, 2223, 2392, 2467, 
2543, 2650, 2689, 2732, 2774

Københavns Porcelænsfabrik (-1928-), 1772

SADELMAGERE
David (-1745-), Kalundborg, 3173 
Jensen, O. (-1871-), Kalundborg, 3275 note 294 
Larsen, Rasmus (-1716-), Stigs Bjergby, 762 
Madsen, O. (o. 1880), Nykøbing, 3373

SKIBSBYGGERE (MODELBYGGERE)
Dørge, Otto (-1915-), København, 444, 2107 
Hansen, Gotfred (-1983-), Ballen, 2630 note 48 
Lindholm-Andersen, Bertel (-1979-), 841 
Olsen (o. 1927), Holbæk, 2360 
Øster, Morten Jensen (-1863-66-), Tranebjerg, 

2603, 2618 note 132

SKOMAGERE
Christiansen, Peder (-1722-), Kalundborg, 3317 
Larsen, Rasmus - se under Sadelmagere 
Lollich, Jens Nielsen (†1718), Kalundborg, 3317 
Michel (†før 1722), Kalundborg, 3317

SKRÆDDERE OG 
PARAMENTMAGERE
Allerum, Christen (-1733-), Kalundborg, 3275 

note 293
Bendsen, Peder (-1702-), Kalundborg, 3146 
Jensen, Laurids (-1660-), Kalundborg, 3157 
Jørgensen, Laurids (-1669-), Kalundborg, 3146,

3157
Kjeldsen, Rasmus Jørgen (1821-65), Nordby, 

2792
Niels, (-1575-87-), Drøsselbjerg, 1322, 1327 
Niels (-1587-), 1322 
Nielsen, I. (-1860-), København, 2101 
Nielsen, Tyge (-1626-), Kalundborg, 3157 
Pedersen, Jens (-1668-), Rørby, 1523 
Pohlmann, Dietrich Peter (-1796-), København, 

441
Saur, Thomas (-1721-), København, 1830 
Stolteley, Claus (-1674-), Kalundborg, 3157 
Søren (-1682-), Kalundborg, 3177 
Thomas (-1542-), Kalundborg, 3018
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SMEDE (HERUNDER KLEJNSMEDE)
Adriansen, Niels (-1702-), Kalundborg, 3189 
Albert (-1663-), Nykøbing, 3401 
Anders (-1615-), Højby, 2232 
Anders (-1679-), Kalundborg(?), 3174 
Andersen, I. (-1870-), Kalundborg, 3127 
Berens, Johan Christopher (-1750-64-), Nykø

bing, 3401 
Bertel (-1624-), Kalundborg, 3137 
Bertil (-1643-), Sæby, 924 
Birch, Hans Pedersen (-1772-), Sæby, 936 note 

32
Birch, Jens Lauritzen (Larsen) (†1722), Kalund

borg, 3235, 3316 
Blalund, Christen Jensen (-1661-96-), Kalund

borg, 1481, 1485, 1486, 3171, 3305 
Christian (-1577-), Nykøbing, 2365 note 12 
Dajon, Fr. og Nic. (-1752-), hofklejnsmede, 

København, 2273 note 7 
Eibye, Knud (-1908-40-), Odense, 749, 1397, 

1523, 2659 
Enevold (-1757-), Kalundborg, 3137 
Henriksen (-1923-), Udby, 468 
Ipsen, Lauritz - se Lauritz Ipsen 
Jensen, Rasmus (-1730-37-), Holbæk, 2875, 

2891, 2938 note 236 
Jesper (-1727-), Egebjerg, 2323 note 85 
Jochumsen, Christer (-1750-), Egebjerg, 2361 
Jørgen (-1668-), Årby, 1485 
Kielsen, Thomas (-1661-), Kalundborg, 3305 
Krebs, Hans (-1765-), Holbæk, 2884 
Larsen, Rasmus Søren (1828-93), Nordby, 2794 
Lauers (-1645-), Holbæk, 2884 
Lauridsen, Jens (-1702-), Kalundborg, 3189 
Lauridsen, Laurids (-1706-), Kalundborg, 3165,

3177
Lauritz Ipsen (-1583-), Bennebo, 839 
Lauritzen, Hans (-1671-), Kalundborg, 3137 
Lauritzen, Jens (-1719-), Kalundborg, 3165 
Lorensen, Peter (-1729-), Grevinge, 2361 
Løwener, D. (-1872-), København, 2865 
Mads (-1633-), Merløse, 1042 
Mathias (-1706-), Kalundborg, 3178 
Mikkel (-1611-16-), Herrestrup, 2357, 2361 
Milling, Ivar Rasmussen (1673-1729), Kalund

borg, 3212, 3217, 3238, 3316

Møller, Rasmus (-1606-16-), Asnæs(?), 2361 
Mørch, C. (-1840-77-), Kalundborg, 1533, 3185, 

3258, 3313, 3323 note 48 
Mørch, Henrik Christopher (1800-72), Kalund

borg, 3320 
Niels (-1623-), Holbæk, 2885 
Niels (-1643-56-), Kalundborg, 3148, 3156, 

3170, 3279 note 409 
Nielsen, Aug. (-1936-53-), Roslev, 105, 124, 

154, 339, 614, 650, 703, 726, 750, 863, 888, 
929, 1006, 1283, 1331, 2753 note 95 

Olsen, Benth (-1774-), Nykøbing, 3416 note 217 
Olsen, Niels (-1660-65-), Kalundborg, 3309 
Oppenheuser (-1841-), Kalundborg, 3160 
Otte, Reinholdt - se Smid, Reinholdt Otte 
Peder (-1662-), Nykøbing, 3401, 3404 
Peder (†o. 1664), Grevinge, 2363 
Pedersen, Anders (-1722-), Vindekilde, 2349 
Pedersen, Christen (-1783-84-), Nykøbing, 3401 
Pedersen, Mathias (-1708-), Kalundborg, 3179 
Pedersen, Niels (-1900-), Kvanløse, 120 
Pik, Niels (-1681-90-), Kalundborg, 3156, 3187 
Rasmus (-1626-28-), Kalundborg, 3187 
Rasmus (-1645-46-), Vallekilde, 2487, 2498 
Rasmus (-1686-), Årby, 1458 
Rasmus (-1736-39-), Holbæk, 2884 
Roslev, Aug. Nielsen - se Nielsen, Aug.
Samuel (-1632-), Kalundborg, 3277 note 355 
Simonsen, Laurids (-1713-20-), Kalundborg, 

3170, 3179 
Smid, Anders (-1716-), Bjergby, 762 
Smid, Reinholdt Otte (-1695-97-), Kalundborg, 

1648, 3179
Smith, Henrik (-1560-78-), Malmø, 918, 938 

note 74, 2347 
Søren (-1577-), Gundestrup, 2360 
Søren (-1662-68-), Bjergby, 640, 650 
Søren (†1726), Holbæk, 2920 
Sørensen, Christian (-1817-), Krøjerup, 154 
Thomas (-1669-), Bjerge, 1625 
Thomas (-1714-), Grevinge, 2361 
Valentin (-1663-70-), Nykøbing, 3404, 3416 

note 216

SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE
A H (-1591-), Skamstrup, 830, 834, 835
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Anders Hansen (-1416-), Kvanløse, 122 
Andersen (-1895-), København, 746 
Andersen, Peter (-1904-), Århus, 1113 
Bagge, Ole (-1935-56-), Kolby Kaas, 2656, 

2658, 2659
Barchmann, Hans (-1633-), Jørlunde, 876, 884, 

885
Bastrup (Bostrup), Jens (-1755-60-), Kalund
borg, 3187, 3305, 3310 

Berg, Claus (o. 1500), 922, 1472, 1494 note 50, 
1626, 2069, 2262, 2263, 2275 note 49 

Bertil (-1698-1700-), Kalundborg, 3170, 3173 
Birch, Niels (-1759-68-), Kalundborg, 3167,

3172, 3178 
Bjerring, S. (-1877-), Holbæk, 3000 
Brodersen, P. (-1950-), Hjerpsted, 1780 
Bruhn (-1841-), Kalundborg, 3179 
Bryde, Niels Pedersen (-1598-), Sdr. Jernløse, 

152
Brüggemann, Hans (-1514-21-), 1426 
Brøtterup, Jens (-1872-), København, 2861, 

2865
Christen (-1611-), Kalundborg(?), 3164 
Christensen (-1829-31-), Kalundborg, 3173, 

3313
Christensen, Rasmus (-1670-73-), Århus, 2699,

2716 note 95 og note 96 
Christopher (-1668-), Værslev, 1924 
Clausen, C. (-1842-), Holbæk, 2885, 2933 note 

89
Cortsen, Jens (-1737-39-), Holbæk, 2884,

2885
Dahl, O. (-1858-70-), Kalundborg, 3127, 3145, 

3273 note 243 
Daniel (-1623-24-), Holbæk, 2884, 2886, 2890 
Dirichsen, Jens (-1621-), Dragsholm, 2469 
Dreyer, Benedict (-1520-), Lübeck, 2263, 2275 

note 49 
Due, Kristian (-1923-), 1364 
Dürvetter, J. (-1821-), København, 2105 
Eriksen, P. (-1858-), Nr. Asmindrup, 2258, 

2270, 2276 note 63 
Falkenberg (Falchenberch), Thomas Petersen 

(-1706-), Vindekilde, 2356 
Fjeldskov, Niels W. (-1872-80-), 3158, 3276 note 

308, 3377, 3448 
Foged, Søren (-1964-65-), Nordby, 2798 note 69

Godsche, H. P. (-1801-), 3323 note 41 
Goltzius, Hendrick - se under Malere 
Gottschalk, R. (-1880-), 3389 
Gregersen, Rasmus (-1649-57-), Kalundborg, 

3165, 3170
Groningen, Mikkel van (-1588-), 2688, 2715 

note 59, 2736, 2751 note 66, 2998 
Gudewerth d.y., Hans (-1640-), Eckernførde, 

83 note 51, 1836, 1854 note 104, 2239 note 68, 
2298, 2322 note 60 

Hans (-1654-), Kongsted, 1042 
Hans (-1663-), Nykøbing, 3392 
Hans (-1671-), Sæby, 1174 
Hansen (-1855-), Kalundborg, 3173 
Hansen (-1866-67-), Gisselfeld, 2616 note 96 
Hansen, Emil (-1925-), 1756 
Hansen, I. C. (-1859-), Kalundborg, 3323 note 

50
Hansen, Jens (-1686-), Kalundborg, 1431, 1465, 

1481, 1624, 1626, 1627, 3172, 3443 
Harmen (-1575-90-), 718, 926, 1424, 1485, 1748, 

2021, 2076, 2353, 2354, 2368 note 109, 2387, 
2426, 2439, 2492, 2537, 2770, 3439, 3444 

Hatt, Anders Nielsen (-1617-35-), Roskilde, 70, 
200 note 25, 217 note 26, 405, 406, 416 note 
24, 497, 502, 604, 723, 761, 886, 978 note 33, 
1483, 1527, 1528, 1567, 1699, 1784, 1977, 
2023, 2537, 2906, 3192 

Heide, Henning von der (o. 1500), Nordtysk
land, 1746, 1753, 1754 

Henrik (-1644-47-), Kalundborg, 3170, 3311 
Heylemand - se Høylemand 
Holst, Hans (-1624-), 913, 922, 923 
Hoyer, I. (-1835-), 3381 
Hviid (-1930-), Holbæk, 2865 
Høyberg, Mogens Pedersen (-1716-19-), Ka

lundborg, 1839, 3165, 3170 
Høyer, A. (-1848-), Nykøbing, 3392 
Høylemand (Heylemand), Jacob Christensen 

(-1651-62-), Århus, 2771, 3448 
Jacobsen, Jens (-1867-), Kalundborg, 3145 
Jacobsen, L. P. (-1876-), Skamstrup, 834 
Jacobsen, Søren (-1646-47-), Kalundborg, 3311 
Jacobsen, Søren (-1623-), Rørby, 1528 
Jens (-1751-58-), Kalundborg, 3170, 3172 
Jens (-1656-69-), Kalundborg, 1189, 1206, 1208,

3173, 3306, 3310
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Jens (-1645-), Holbæk, 2885 
Jensen (-1900-), Kalundborg, 127 note 33 
Jensen, Christen (†o. 1633), Århus, 2615 note 

76, 2695, 2716 note 82 
Jensen, Christoffer (-1668-), Årby, 1484, 1528 
Jensen, Clemens (-1950-), Holbæk, 2861 
Jensen, Hans (-1835-), Samsø, 2627 
Jensen, Jens (-1657-79-), Kalundborg, 3165, 

3172, 3174, 3179 
Jensen, Jens, d.y. (-1767-), Kolby, 2753 note 113 
Jensen, Jens, d.æ. (†1740), Kolby, 2660, 2704,

2717 note 101, 3447 
Jensen, Lars (-1697-), Kalundborg, 3179 
Jensen, Morten (-1859-), Ruds Vedby, 999,

1004
Jensen, Peder (-1625-), Kolby, 2606 
Jensen, Tejlman (-1926-), Kundby, 638 
Jespersen, Sivart (-1727-31-), Kalundborg, 3310 
Jørgensen, I. (-1851-), Holbæk, 2888, 2915 
Jørgensen, Lorentz (-1647-81-), Holbæk, 49, 68, 

73, 74, 80, 83 note 50 og 65, 96, 100, 101, 105, 
143, 147, 154, 155, 158 note 45, 213, 328, 335, 
695, 698, 700, 1385, 1387, 1388, 1560, 1746, 
1749, 1822, 1834, 1836, 1854 note 104, 1891, 
2219, 2220, 2230, 2295, 2298, 2307, 2466, 
2467, 2468, 2865, 2893, 2900, 2908, 2923, 
2935 note 163, 2937 note 211, 2939 note 253 
og 263, 2991, 2992, 3142, 3148, 3425 

Jørgensen, P. (-1842-), Holbæk, 2822 
Karsten, Jens (-1737-), Holbæk, 2938 note 236 
Knud (-1749-), Grevinge, 2357 
Knudsen, Jens (†før 1678), Kalundborg, 3314, 

3318
Kresten (-1582-), Udby, 479 
Krog, Oluf Nielsen (-1555-1611-), Roskilde, 

354, 382, 384, 387, 397 note 69, 446, 450 note 
58, 513, 728 note 24, 846 note 60 og 67, 1399, 
1400

Larsen, Fred. (-1880-), Nykøbing, 3381, 3388, 
3415 note 187 

Larsen, Hans (-1759-), Sæby, 904 
Larsen, I. (-1873-80-), Nykøbing, 3383, 3384, 

3388, 3389 
Larsen, J. (-1868-), Egebjerg, 2313 
Lauri(d)s Olsen (-1575-), Kvanløse, 127 note 48 
Lauridz (-1663-), Nykøbing, 3386 
Lauritzen, C. (-1852-), Holbæk, 2889

Lund, Jens Cordt (-1787-1806-), Holbæk, 64, 
116, 126 note 28, 477, 481, 612, 617 note 58, 
2881

Lund, Niels (-1752-77-), Holbæk, 2823, 2883, 
2884, 2885, 2890, 2938 note 230 

Lundgren, Jens (-1946-), Kalundborg, 1572 
Michelsen, Bendix (-1671-), Kirke Eskilstrup, 

317
Michgell, Brix (-1617-21-), Roskilde, 416 note 

24, 1567, 1581 note 75, 2647 
Mikkelsen, Mads (-o. 1750-), Herrestrup, 2356 
Morten (-1719-), Kalundborg, 3162, 3170 
Mortensen, Niels (-1774-75-), Kalundborg, 

3179, 3188 
Møller (-1860-61-), Kundby, 611, 1394 
Møller, Lars (-1944-), København, 2262 
Møller, Peder Pedersen (-1742-), Kalundborg, 

3311
Møller, Tony (-1935-45-), Roskilde, 2601 
N C (-1588-), Drøsselbjerg, 1326 
Niels, (-1664-), Jorløse, 1963 
Niels (-1719-30-), Holbæk, 2884 
Nielsen, Bertil (-1702-), Kalundborg, 3184 
Nielsen, Christen (-1711-18-), Kalundborg, 

3160, 3174, 3305 
Nielsen, Hans (-1623-), Nykøbing, 2358 
Nielsen, Lars (-1832-), Kalundborg, 3186 
Nielsen, Michael (-1924-52-), Onsbjerg, 2800, 

2696
Nielsen, Svend (-1954-), Tranebjerg, 2616 note 

94
Nielsen, Søren (-1593-1615-), Nykøbing, 2231, 

2356, 2369 note 115 
Notke, Bernt (†1509), 1754 
Nyrop, Søren Sørensen (-1742-), Kalundborg, 

3311
Olle (-1636-), Kalundborg, 3170 
Olsen, Bertel (1849-1922), Samsø, 2621, 2652, 

2653, 2669 note 61 og 62 
Olsen, Johan (-1761-), Nykøbing, 2279 
Olsen, Knud (o. 1750), Vindekilde, 2356 
Olsen, Laurids - se Lauri(d)s Olsen 
Olsen, Peder (-1644-), Vindekilde, 2469 
Oluf (-1665-), Udby, 482 
Oluf (-1687-), Røsnæs, 1366, 1367 
Otto, Statius (-1615-), Lüneburg, 2615 note 75, 

2647
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P A (o. 1575), 170, 171, 174 
Peder (-1647-68-), Kalundborg, 747, 932, 1396, 

3148, 3166, 3168, 3311 
Pedersen, Carl (-1924-), Svinninge, 725 
Pedersen, Jens (-1661-), Kalundborg, 3305 
Pedersen, Jens (1701-63), Permelille, 2660, 2665, 

2670 note 85 
Pedersen, Th. (-1924-), 1360 
Petersen (o. 1900), København, 846 note 51 
Petersen, Hans Kristian (-1899-), Gislinge,

578
Petersen, Thorvald (-1973-), Odense, 3413 

note 121
Poulsen, Carl (-1859-65-), Tersløse, 442, 443, 

463
Poulsen, Jens (-1623-), Holbæk, 2890 
Poulsen, Niels (-1653-), Kalundborg, 3187 
Prip (-1918-), Kundby(?), 3439 
R..., Christen (-1611-), Røsnæs, 1365 
Rasmus (-1631-), Skellebjerg, 1041 
Rasmus (-1650-1712-), Kalundborg, 1431, 3179,

3187, 3310 
Rasmus (-1668-), Hjembæk, 1693, 1707 
Rasmus (-1737-53-), Nykøbing, 2279, 3375 
Rasmussen, Bent (-1668-), Føllenslev, 1661 
Rasmussen, Christen (-1750-), Asnæs, 2356 
Rasmussen, N. P. (-1880-), Nykøbing, 3383 
Rasmussen, Rudolf (-1925-), København, 1746, 

1756
Rasmussen, Søren (-1693-1709-), Kalundborg, 

1648, 3145, 3179, 3187 
Remkell, Jørgen (-1630-), Sæby, 924, 925 
Ruedmuller, Just Heinrich (-1717-), Holmstrup, 

1839, 1841 
Rygaard (-1904-), Århus, 1113 
Schow, Erik (-1760-), Kalundborg, 3172 
Schrøder d.y., Abel (-1642-74-), Næstved, 373, 

376, 381, 412, 699, 2939 note 256 
Schrøder, Ejler Abelsen (-1613-), Næstved, 478 
Seier (-1582-), Udby, 479 
Snedker, M. S. (-1924-25-), Mårup, 2799 
Snidcher, Lauridz - se Lauridz 
Snidker, Jens Pedersen - se Pedersen, Jens 
Søren (-1693-1707-), Kalundborg, 3108, 3170, 

3179
Sørensen, P. (†før 1856), (hjulmager), Holbæk, 

2929

Sørensen, Rasmus (-1703-13-), Kalundborg,
3033, 3167, 3179, 3187, 3306, 3310 

Them (†før 1842), Holbæk, 2883 
Thielemann (-1830-), København, 3163 
Thomas (-1762-), Grevinge, 2361 
Thomle, G.J. (-1865-), Holbæk, 2824 
Thomsen, Martin (-1935-51-), Tranebjerg, 

2598, 2599, 2601, 2617 note 108, 2741 
Thyme (-1900-), Kalundborg, 127 note 33 
Truels (-1624-), Holbæk, 2890 
Villadsen, Peder (-1643-56-), Kalundborg, 3187, 

3279 note 409 
Villum (-1640-51-), Nordby, 2771 
Wermuth (-1840-43-), Kalundborg, 3258, 3323 

note 48
Wermuth, W. A. L. (-1857-), Aarby, 1474

STEN- OG BILLEDHUGGERE
Andersen (-1882-), 64
Andersen, Jens (-1870-), Kalundborg, 3269 note 

156
Baumbach, C.J. (-1947-), 234 
Bissen, Vilhelm (-1900-), 2409 note 48, 2927 
Breusegem, Abraham (o. 1690), 238 
Brix, Hans Christian (-1901-), København, 

2392, 2409 note 48 
Brodersen, Anders (-1882-1904-), Rønne, 1114, 

2513
Bundgaard, Anders (-1900-), 1655 
Bøgebjerg, Rasmus (-1902-), 970, 978 note 36 
Carlsson (-1955-), Kalundborg, 1363 
Christensen, Christian (-1925-), Århus, 2800 
Christensen, Moritz (-1648-60-), Kalundborg, 

3304, 3305, 3306 
Cuekelaere, Emanuel (o. 1690), 238 
Dajon, Nicolai (-1801-03-), 155, 156 
Duren, Adam van - se under Arkitekter og 

bygmestre 
Eulfeldt, Godfried (-1755-), 3222, 3223 
Frank, Johan (-1685-), København, 2699, 2700 
Frederiksen, Alfred (-1954-), 2616 note 94 
Freund, Hermann Ernst (1786-1840), 394, 665, 

669 note 115, 768, 3320, 3439, 3449 
Gercken, Andreas (-1711-), København, 3136 
Gianelli, Peter Leonhard (1767-1807), 2112 
Hammerich, Gunnar (-1937-), 1271
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Hansen, Gunnar (-1942-54-), 695, 718 
Hansen Jacobsen, Niels (-1903-30-), 914, 1215, 

2927
Heide, Erik (-1980-), 2652 
Hingel (-1870-), Kalundborg, 3127 
Hvidemesteren (o. 1200), 1865, 2968 
Jacobsen, Niels Hansen - se Hansen Jacobsen, 

Niels
Jensen, Kaj Louis (-1938-), 289 
Jerichau, J. A. (-1853-71-), professor, 744, 913, 

914, 1474, 1487, 1490, 1567, 2344, 2367 note 
72

Jørgen (-1596-) (Odense-monogramisten), 296 
Jørgensen, Inger Marie (-1951-66-), 2696, 2697 
Jørgensen, Lorentz - se under Snedkere og Bil

ledskærere
Krog, Oluf Nielsen - se under Snedkere og Bil

ledskærere 
Køppen, C. F. (-1810-), København, 2111 
Lauridtz (-o. 1660-), Kalundborg, 3304 
MRS (-1823-40), Samsø, 2710, 2744 2747, 

2748, 2750 note 105 
Maler, Hans (-1527-78-), Roskilde, 106, 272, 

297, 446, 513, 654, 802, 1010, 1065, 2917, 
2918, 2940 note 273 

Mathiesen, Ulrich (-1719-), Århus, 3162, 3166 
Mortensen, Jens (-1766-68-), Kalundborg, 3143, 

3167
Niels Hansen (-1591-), Kalundborg(?), 1488 
Nielsen, K. & Søn (-1870-), København, 3127 
Nielsen, Vitus (-1959-), 217 note 27, 1232 
Odense-monogramisten - se Jørgen 
Olsen, H. (-1880-), 3377 
Olsen, Hans (-1979-), 2204 
Petersen, Nielsine (*1852), Nyrup, 3396, 3415 

note 189
Quellinus, Thomas (-1690-91-), 234, 238 
R L E (-1769-), 768
Sturmberg, Johan Christopher (-1717-), 2336 
Sørensen, C. (-1880-), 3382 
Thorvaldsen, Bertel (1770-1844), 98, 119, 173, 

227, 287, 354, 815, 831, 857, 915, 916, 1596, 
1627, 1648, 1781, 2409 note 48, 2541, 2601,
2618 note 129, 3377 

Vieth, (Ernst) Ludvig (Emil) (-1857-), 920 
Wiedewelt, Johannes (-1789-99-), 299

STUKKATØRER
Orlandi, V. (-1858-61-), København, 119, 3377 

TØMRERE
Andersen, Hans (-1938-), Rørby, 1528 
Bøcher, Erich (-1663-67-), Vig, 3416 note 216 
C N G (-1739-), Niløse, 423 
Clausen (-1832-), Holbæk, 2884 
Flindt, C. W. (-1865-), Holbæk, 2860, 2883 
Frederiksen, Chr. (-1911-12-), Høng, 1150 
Frederiksen, Hans (-1859-), Ruds Vedby, 1021 

note 8
Fugl, Jens Christian Pedersen (1813-84), Hol

bæk, 2905 
Hansen, L. (-1912-), Soderup, 291 
Hansen, Peder (-1661-), Kalundborg, 3305 
Hellesen, Ole (-1795-), Odden, 2095 
Jacobsen, Lauritz (-1718-), Kalundborg, 3305 
Jacobsen, Søren (-1750-), Slagelse, 3109, 3134 
Jensen, Anders (-1618-), Veddinge, 2361 
Jensen, Christen (-1656-61-), Kalundborg, 3305, 

3306
Jensen, Christen (-1669-), Korsør, 1252, 1253 
Jensen, Jørgen (-1656-), Kalundborg, 3306 
Jespersen, Peter (-1855-), Mullerup, 1328 
Joensen, Torbjørn (-1948-), Keldstrup, 1175 
Kieldsen, P. (-1827-29-), Vig, 2237 note 14, 2248 
Larsen, Niels (†1680), Merløse, 3004 
Lauridtzen, Niels (-1671-), Tåstrup, 3109 
Michelsen, Thule (-1774-), Nykøbing, 3416 

note 217
Mickelsen, Niels (-1702-), Kalundborg, 3109, 

3189
Mikkelsen, Marius (-1932-55-), Langemark, 

2627, 2739 
Müller (-1830-), Kalundborg, 3116 
Nielsen, Hans (-1932-), Søstrup, 178 note 29 
Olsen, Christen (-1737-), Holbæk, 2938 note 

236
Olsen, Hans (-1730-), Holbæk, 2875, 2891 
Oluf (o. 1700), Kalundborg, 3190 
Rasmus (-1624-), Holbæk, 2890 
Rasmussen, Peder (†o. 1767), Kalundborg, 3324 

note 70



STEN- OG BILLEDHUGGERE - VÆVERE 3683

Sachmann (-1811-), Kalundborg, 3273 note 226 
Seehusen, Christian Henrich Sophus (1791- 

1863), Tersløse, 444, 449 
Sorrensen, Peder (-1736-), Nykøbing, 3405 
Stahlschmidt (-1893-95-), Tveje Merløse,

2972
Suhr, Jens (-1776-77-), Kalundborg, 3109, 3110, 

3273 note 220 
Sørensen, Jørgen (-1750-), Slagelse, 3109, 3134 
Sørensen, Niels (-1662-68-), Alleshave, 1661, 

3109
Sørensen, Ole (-1673-), Kalundborg, 3170 
Sørensen, Oluf (Oluf tømmermand) (-1672- 

99?-), Kalundborg, 3187, 3190 
Trudsen, Niels (-1687-), Røsnæs, 1367

URMAGERE
Atken (-1783-), København, 3401 
Bertram-Larsen, F. (-1965-), 2871 
Billenberg, Caspar (-1734-36-), Holbæk, 2890 
Bonnesen, B. (-1808-), Kalundborg, 3188 
Brun, Jacob (-1641-), København, 3187 
Eliasen, Rasmus (-1621-), Kalundborg, 3187 
Frausing, Søren (-1990-), 2234 
Friis, Johannes (-1821-22-), København, 3187 
Funch, A. (-1856-57-), København, 726, 1847, 

2603, 3400
Grundtvig, Axel Christian (1818-39), Nykø

bing, 3408 
Hansen, F. (-1870-), København, 293 
Hansen, Ingvar (-1759-76-), Ballerup, 582, 613 
Heinrich sejermager (-1655-61-), København, 

3187
Heischman, Johan Hendrich (-1709-10-), Hol

bæk, 2890 
Henrik (-1624-), 2890 
Hoff, Jacob (-1733-), Nykøbing, 3401 
Ingvardsen, Hans (-1757-), Ballerup, 613 
Jensen, Niels (-1715-), Stigs Bjergby, 766 
Jespersen, Niels (-1672-), Kalundborg, 3187 
Jørgensen (-1922-), Mørkøv, 415 
Larsen, Bertram (-1876-91-), København,

Køge, 355, 445 
Larsen, F. Bertram - se Bertram-Larsen, F. 
Lohmand, Agatius (-1725-), Holbæk, 2890

Louv, P. Chr. (-1857-71-), København, 293, 
1847, 2360, 2871 

Mathiesen, Peter (-1737-52-), København, 2871 
Nagel (-1840-), Ringsted, 727 
Pedersen, Hans (-1707-), Østrupgaard (Lerchen- 

borg), 3187 
Petersen, Carl (-1965-), København, 105, 293 
Petersen, Paul (-1746-), Friederichsburg, 509 
Philip seiermager (-1663-), København, 339 
Ramsemer, Tobias (-1706-), Helsingør, 3187 
Rasmus (-1621-), Kalundborg, 3187 
Reyersen, Lars (-1725-34-), Holbæk, 2890 
Ryssen, Lars - se Reyersen, Lars 
Schmidt (-1799-), Vig, 2234 
Seerup (-1759-87-), Kalundborg, 3186, 3188, 

3260
Sigmundus, Christopher (-1718-), Holbæk, 

3401
Søren sejermester (-1661-65-), Helsingør, 1676, 

1767, 3187
Sørensen, Aa. Ingemann (-1965-), Holbæk, 583, 

2603
Ta., Sør. (1960), Holbæk, 582
Thyme, Chr. (-1913-), 3187
Thyme, Christian F. (-1834-), Kalundborg, 3187
Winterholder (-1870-), Holbæk, 613

VÆVERE (TEKSTILKUNSTNERE)
Balle, Grete (-1966-84-), 1879, 1938
Bau, Flemming og Inge-Lise (-1988-), 2224
Becker, John og Kirsten (-1965-), 2772
Gregers, Vibeke (-1984-88-), 2388, 2447, 3146
Guildal, Lise (-1990-), 2865
Hailing, Vivi (-1990-), 2865
Hansen, Rasmus (-1645-), 3283 note 517
Hofman, Elisabeth (-1990-93-), 2348, 3380
Kromann, Ghita (-1990-), 2865
Krøjgaard, Birthe (-1968-93-), 2864, 2996, 3448
Købke, Tove (-1968-93-), 2864, 2996, 3448
Lorentzen, Helen (-1990-), 2865
Olsen, Birgit Zandor (-1988-), 2865
Olsson, Molly (-1980-), 2728
Petersen, Anders (*1844), 3431
Rydahl, Anna, 2266
Sigsgaard, Dorthe (-1990-), 3157
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Holbæk amt før kommunalreformen 1970. Af hensyn til de tidligere amtsudgivelser følger DANMARKS 
KIRKER de gamle amtsgrænser, og som det fremgår af kortet på omslagets inderside, vil værkets beskrivelse af 
de sjællandske kirker være afsluttet med dette amt. I Holbæk amt udgives beskrivelsen af landsbykirkerne 
undtagelsesvis før købstadkirkerne, men i øvrigt er rækkefølgen, som angivet i Traps Danmarksbeskrivelse 
(5. udgave): I. Merløse herred. II. Tuse herred. III. Løve herred. IV. Ars herred. V. Skippinge herred. VI. Ods 
herred. VII. Samsø.
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